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ROUBAL, Petr: Československé spartakiády. (Šťastné zítřky, sv. 22.) Praha, Academia
2016, 405 stran, ISBN 978-80-200-2537-1.
Jak nákladné byly v letech 1955 až 1985 pravidelně pořádané československé
spartakiády? Kolik diváků a účinkujících se jich účastnilo, co jedli, pili, kde spali?
Byly demografické cykly nějakým způsobem ovlivněny spartakiádními pětiletkami
a existoval skutečně „spartakiádní vrah“? Či obecněji: jakým způsobem se komunistické moci podařilo vytvořit ze spartakiád spolehlivě fungující nástroj své politiky a ideologie? A jak se vyvíjel její postoj k dřívější sokolské tradici skupinových
gymnastických cvičení? Na tyto a další podobné otázky již nemusíme odpovídat
pouze v holých větách – publikace z pera Petra Roubala vydaná nakladatelstvím
Academia v edici „Šťastné zítřky“ s názvem Československé spartakiády představuje
totiž komplexní a spolehlivé kompendium o historii, organizaci a významu těchto
ve světovém měřítku výjimečných akcí.
Autor v předmluvě knihy upozorňuje, že jeho záměrem nebylo obsáhnout veškerou
myslitelnou problematiku pojící se v představách čtenářů s fenoménem spartakiád.
Rozhodl se zabývat „pouze“ čtyřmi tématy, což mu umožnilo jednak sledovat evoluci
spartakiád v širším kontextu společensko-politickém i kulturním, jednak zaměřením
na tyto vybrané problémy přehodnotit jejich klíčové aspekty, jejich samotnou podstatu a vlivy, jež na ni působily. Roubal se soustředil na čtyři základní otázky: Jaký
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byl původ spartakiád? Jaké bylo jejich vizuální poselství? Jak byly organizovány?
Jaký vztah k nim měla veřejnost?
Zvolené schéma se odrazilo i v kompozici práce. Její stěžejní část je (vedle úvodu,
závěru a poznámkového aparátu) koncipována jako čtyřdílná, přestože je rozdělena do pěti kapitol: „Genealogie spartakiád“, „Symbolika první spartakiády 1955“,
„Symbolika normalizačních spartakiád“, „Organizace spartakiád“ a „Společnost
a spartakiády“. Odpověď na druhou z výše uvedených otázek, po vizuálním odkazu
spartakiád – úplně odlišném v padesátých letech a v dobách takzvané normalizace – přitom vyžadovala, aby autor pro tato období provedl samostatné výzkumy
a analýzy, jež pak popsal ve dvou samostatných kapitolách.
Toto rozdělení knihy plně odpovídá cílům, jež si autor stanovil, třídí a systematizuje bohatý materiál, zároveň je jasné a konzistentní (i když například v kapitolách
věnovaných spartakiádní symbolice se Roubal pevně nedrží avizovaného chronologického rámce). Nejlépe zpracovány jsou první tři kapitoly knihy, které tematicky
navazují na studie, jež Roubal již dříve publikoval, a rozšiřují je. Na úvodní kapitolu o genezi spartakiád připadá přibližně třetina hlavní části textu, stejný rozsah
zaujímají dohromady obě části věnované symbolice spartakiád (delší je kapitola
věnovaná normalizaci). Na poněkud menším prostoru (asi čtvrtině textu hlavní části
knihy) pojednává autor o organizování spartakiád a nejmenší pozornost (chtělo
by se dodat, že až neadekvátně malou, zhruba desetinu hlavního textu) věnoval
celospolečenské recepci a reflexi spartakiád.
Společným motivem prvních tří kapitol Československých spartakiád je historie
specifické formy společenské komunikace využívající symboliku těla a jeho pohybu.
Autor seznamuje s reáliemi svého druhu jedinečné vizuálně-politické strategie, jejímž cílem bylo vytvoření představy a obrazu jednotného kolektivního těla (národa,
lidu, společnosti obecně) za pomoci shromáždění jednotlivých těl konajících veřejná
synchronizovaná gymnastická cvičení. V první kapitole sleduje Roubal kořeny spartakiádní tradice již v období antiky, za klíčové pro ni považuje ale až novověké teorie
„politické ekonomie těla“, definující spojení lidského těla a moci. Bezprostřední
inspirace a předstupně spartakiádní tradice hledá potom v rodících se nacionalistických hnutích 19. století a v jejich způsobech vizualizace aspirací na stvoření
dokonalého národního kolektivu. Zaměřuje se přitom na německé turnérské hnutí,
a především na jím inspirované, ale vůči němu v opozici budované české sokolské
hnutí (mimo jiné oproti němu s odkazem na antický ideál kladlo důraz na estetiku
gymnastických vystoupení). Roubal sleduje jeho rozvoj, zvláště organizaci, praxi
a symboliku sokolských sletů, které se v meziválečném Československu staly specifickým „mystériem demokracie“. Obrací pozornost rovněž na konkurenční meziválečné olympiády a dělnické spartakiády organizované levicovými stranami, aby
tak osvětlil evoluci poválečného vztahu komunistů k sokolskému hnutí – od pokusů
o převzetí a využití jeho podstaty přes projekt jeho „zesportovnění“ a sovětizace až
po návrat k tradičním masovým gymnastickým vystoupením. V těchto souvislostech
představuje Roubal poslední slet konaný roku 1948 jako bitevní pole mezi Sokolem
a Komunistickou stranou Československa, která jakmile po únorovém převratu
převzala monopolní moc, hledala vlastní rituální vzorec, jenž by potlačil sokolský
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obsah a nahradil jej sovětským modelem a socialistickou interpretací.
Druhá část knihy se zabývá symbolikou první spartakiády, která se konala v roce 1955,
a v menší míře (pro doplnění) rovněž druhé,
uspořádané roku 1960 – dvou událostí, jež byly
podle Roubala výrazně ovlivněny stylem socialistického realismu. Na základě podrobného
rozboru jednotlivých vystoupení na pražském
Strahově vyvozuje autor pro tyto rané rituály
dvě klíčové metafory a zároveň postihuje zásady jejich organizace. První je metafora mozaiky,
v jejímž ideologickém rámci neměly vystupující
sociální, profesní, věkové i genderové skupiny,
jednoznačně a arbitrárně takto definované centrální mocí, samy o sobě žádný význam a získávaly jej – podobně jako jednotlivé kamínky
mozaiky – teprve coby součástky většího dokonale uspořádaného celku (lidu, socialistické
společnosti a podobně). S tím koresponduje metafora mechanismu, v jejímž pojetí je
lidské tělo představováno jako instrumentálně chápaný nositel atributů a symbolů
a společnost jako soubor mechanických elementů – lidských součástek. Roubal poté
upozorňuje na manifestace strategií sociálního inženýrství v rámci spartakiádních
přehlídek a ukazuje na jedné straně snahy komunistických vlád o zásadní sociální
proměnu a vytvoření „nového člověka“, na druhé straně pak paradoxní pnutí a rozpory v sémiotickém světě socialismu, které vedly k oslabení jeho efektivity a vlivu
a následně také k pragmatické reformulaci spartakiádních pravidel.
Ve třetím oddílu – po krátké pasáži věnované „první skutečně post-stalinovské“,
přechodné a experimentální spartakiádě v roce 1965 a nástinu okolností zrušení
spartakiády v roce 1970 – se Roubal zaobírá symbolikou spartakiád „s lidskou tváří“,
tedy tří po sobě následujících spartakiád období „normalizace“ v letech 1975, 1980
a 1985. Pojednává o zásadních programových a organizačních změnách, metaforice
fungování lidského těla, modernizaci gymnastiky, a především o radikální proměně symboliky spartakiádních vystoupení. Autor na tom demonstruje pragmatický,
ne-li přímo cynický, odklon od principů, jimiž se řídily dřívější spartakiády, k novému pojetí a programovému propagandistickému využití spartakiád. S nimi byl
podle něj spojen přechod (a návrat) od metafory mozaiky ke koncepci společenské
koheze a od metafory mechanismu k metafoře organismu, tedy k principům, které
se uplatňovaly už na sokolských sletech. Roubal obecně zachycuje změnu vztahu
k sokolské tradici, kterou představitelé komunistického režimu konečně (ačkoliv
pod podmínkou permanentní ideologické redefinice) uznali za součást pokrokové
národní tradice a kterou nyní využili pro potřeby „normalizačních“ spartakiád.
V tomto kontextu si všímá mimo jiné návratu k sokolské koncepci „emancipace
jako segregace“, která se jako součást „normalizačního“ genderového inženýrství,
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akcentujícího rozdíly mezi pohlavími, stala základní organizační zásadou spartakiádního rituálu.
Výsledkem Roubalových analýz je syntetický popis specifického modelu spartakiád
vytvořeného na počátku sedmdesátých let, který se už do konce jejich existence
nezměnil. V jeho závěrech můžeme sledovat jistou specifickou teleologii, podle
které představovaly spartakiády v době „normalizace“ cíl, splnění i vynalezení jakési alchymické formule, přičemž spartakiády dřívější byly pouze výzkumy, pokusy
a omyly při práci. „Normalizační“ model odrážel komplex absence pocitu legitimity
a strachu komunistů z jakýchkoli změn a inovací, ale byl také podle Roubala vědomou volbou režimu; využitím osvědčených symbolických a propagandistických
vzorců a neměnných způsobů komunikace vládnoucí elity důrazně vyjádřily základní poselství míru a stability společenského řádu, které měly umožnit svobodnou
realizaci rodinných a soukromých hodnot. Zároveň Roubal poukazuje na postupné
a často hluboké, i když utajené, kulturně-sociální proměny v Československu sedmdesátých a osmdesátých let, které byly odrazem celosvětových modernizačních
společenských, demografických a technologických trendů.
Další část práce se zaobírá nejrůznějšími aspekty organizace spartakiád, které
jsou zde představeny jako jedny z největších a organizačně nejnáročnějších, ale také
nejúspěšnějších logistických projektů státního socialismu v Československu. Roubal
zde vychází z charakteristiky odborného – jak „technického“, tak „vědeckého“ –
spartakiádního diskurzu, který se uplatňoval v různých podobách v odborných diskusích, vedených na univerzitních fakultách, vědeckých konferencích či publikacích,
o gymnastické praxi, estetických koncepcích a organizačních předpokladech a který
se pak promítal do formulace oficiálních strategií a principů fungování spartakiád.
Vzhledem k panujícímu státnímu centralismu může působit paradoxně organizační
struktura „normalizačních“ spartakiád, s níž Roubal seznamuje. Na jejím vrcholu
sice stál Československý svaz tělesné výchovy a sportu spolu se štáby dočasně ustavenými u příležitosti každé následující spartakiády, zároveň zde ale chyběla jednotná
a stálá instituce odpovědná za koordinaci a kontinuitu spartakiád. Krok za krokem
Roubal popisuje, jak v kalendáři i v praxi vypadala „spartakiádní pětiletka“ – nejprve ideologické a cvičební přípravy od nejnižších lokálních stupňů po centrální
úroveň, poté organizace celonárodního cyklu spartakiádních vystoupení, završených
oslavami v Praze. Zde se lze dočíst například o dopravě, ubytovacích podmínkách,
stravování účastníků spartakiády, o nařízeních regulujících jejich pobyt v hlavním
městě a podobně. Značný prostor věnuje autor popisu uspořádání Strahovského
stadionu, jež na jedné straně umožňovalo disciplinaci účastníků rituálu a na straně
druhé ztělesňovalo spartakiádní mytologii a tvořilo prostor rituální transgrese.
Na konci kapitoly Roubal podrobuje analýze rozpočet spartakiád (velmi těžko
precizně postižitelný kvůli financování z nejrůznějších zdrojů). Nesleduje jej však
z pohledu žádné tržní kategorie či mechanismu, ale z perspektivy morální ekonomie,
v jejímž světle nebyly čistě finanční kalkulace prvořadé a – v případě tak klíčové
akce pro komunistické vlády – se často ani nezdály možné či žádoucí. Autor přitom
dospívá k závěru, že spartakiády byly pro režim (byť by to bylo pouze z důvodu
nezištné účasti desítek tisíc lidí) relativně „levnou“ podívanou a nástrojem. „Cena“
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znamenala v tomto ohledu něco úplně jiného; rituál byl darem vlády pro „lid“, který
jej vděčně přijímal a podílel se na jeho přípravě, nemohl se ale jeho přijetí ani zříci;
na druhé straně úřady nemohly pod hrozbou ztráty prestiže jednoduše odstoupit
z role „dárce“ a spartakiády odvolat, i kdyby se přestaly ekonomicky vyplácet.
V poslední části Roubal sleduje širokou škálu postojů, které zaujímala ke spartakiádám československá společnost; od otevřeného nesouhlasu (který podle Roubala
představoval velmi špatně zachytitelný, okrajový jev) přes nejrůznější způsoby pasivního odporu jako „zbraně slabých“ (zahrnoval ignorování a vyhýbání se účasti, ale
rovněž zesměšňování, například v dílech filmového režiséra Jana Švankmajera nebo
písničkáře Jaromíra Nohavici) až po úplnou akceptaci (autor považuje za nemožné
reálně odhadnout její rozsah, ačkoli je zásadní pro posouzení širší otázky vztahu
společnosti k socialistickému systému obecně, a tento problém se mu jeví jako
ahistorický). Roubal věnuje zvláštní pozornost různým postupům, které společnost
používala za účelem přizpůsobení, přivlastnění, hybridizace vládou poskytovaného
„rituálního rámce“ spartakiád pro vlastní potřeby, a píše v této souvislosti o „konzumaci spartakiád“ jejich účastníky a o různých taktikách „výměnného obchodu“
s režimem. Nejzajímavějším fenoménem je podle Roubala v daném spektru postojů aktivní účast a entuziastické přijímání spartakiád, které nelze spojovat pouze
s mnohaletým působením propagandistické mašinerie. Takovéto postoje potvrzovaly, bez ohledu na jiné jejich motivy, že spartakiády mohly pro některé účastníky
představovat hluboký osobní prožitek a rituál hodný autentické angažovanosti.
Důležitou roli svorníku plní v konstrukci knihy několikastránkové zakončení.
Několika ladnými a ostrými tahy pera v něm Roubal vykresluje nejprve to, jak se
na konci osmdesátých let objevuje na československých náměstích a ulicích zcela
nový typ kolektivního těla – antikomunistické politické demonstrace, které v době
„sametové revoluce“ vytvářely v davu pocit skutečné jednoty, sounáležitosti a občanské communitas – a poté se věnuje formování nových společenských rituálů
po roce 1989, charakteristických pro společnost volného trhu a liberální demokracie.
Na tomto pozadí autor popisuje neúspěšné pokusy jak o pokračování spartakiád, tak
rovněž o uspořádání sletů obnoveného Sokola – a obecně také konec hromadných
veřejných gymnastických cvičení jakožto specifické kulturní formy.
Československé spartakiády jsou výsledkem Roubalových několikaletých rozsáhlých
výzkumů tohoto fenoménu, v jejichž rámci využil různorodých archivních materiálů
a reflektoval obdivuhodné množství odborné i esejistické literatury. Mezi využitými zdroji nenalezneme pouze klíčové archiválie (ze sbírek Národního archivu,
Archivu bezpečnostních složek, Národního muzea, Vojenského historického archivu
a – poprvé v takovém rozsahu – také materiály uložené v dosud neuspořádaném
Archivu České obce sokolské) a prameny tištěné (denní tisk a dobovou literaturu),
ale také filmové dokumenty a fotografické záznamy (dosud často nepublikované)
a – což si zvláště zaslouží zdůraznit – prameny mluvené povahy, tedy rozhovory
s doposud žijícími organizátory a účastníky spartakiád. Seznam použité odborné
literatury čítá na dvě stovky publikací především v českém, anglickém a německém jazyce, v menší míře potom rovněž ve francouzštině, slovenštině a ruštině.
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Tento badatelský rozsah je jistě imponující, navíc poznámkový aparát s ním spojený
čtenáři nikterak nepřekáží – vedle zcela samozřejmého účelu dokumentačního či
doplňujícího má ještě také funkci návodnou, neboť čtenáře informuje, kde může
najít kontextualizovaná či rozvinuta témata, jichž se autor dotýká.
Roubalova kniha rovněž není zatížena nadměrným teoretizováním. Autor v úvodu
přiznává, že neměl v úmyslu rozvíjet dalekosáhlé teorie, tím spíše že řešení řady
otázek a vyčerpávající diskuse o některých problémech by nejen narušily základní rámec publikace, ale vyžadovaly by rovněž metodologické a spekulativní dovednosti, které přesahují autorovy kompetence. Navzdory tomu Roubal – trochu
koketně vůči svému prohlášení – využívá množství koncepcí a teorií, v kontextu
předmětu svého bádání někdy velmi netradičních. Zaštiťuje se například – nikoli
však nekriticky – na jedné straně klasickým pojetím společenské smlouvy (odkazuje
až k Thomasi Hobbesovi) a teoriemi biomoci a politické ekonomie těla Michela
Foucaulta, na straně druhé teoriemi současné kulturní antropologie, jež jsou pro
jeho způsob interpretace spartakiád zásadní, například koncepty Mary Douglasové
a Victora Turnera, chápajícími lidské tělo jako potenciální metaforu národního
či politického společenství. Roubal využívá badatelské práce o sovětských rituálech (Rolf Malte, Karen Petroneová, Christel Laneová), tradici „turnfestů“ (například
Volker Rodekamp) nebo roli sportu v Německé demokratické republice (Molly
Wilkinsonová Johnsonová), recipuje rovněž již klasickou koncepci rituálu Clifforda
Geertze a moderní pojetí morální ekonomie a aplikuje je na podmínky československého socialismu. Zajímalo by mě, zda a jaké zajímavé poznatky by do tohoto pojetí
vnesly ještě například výsledky současných teoretických koncepcí zkoumajících
afektivní jednání (například v podání literární historičky Rei Teradaové), které se
mimo jiné zaobírají zvnitřněním a šířením emocí v kontextu takových jevů, jako
je pocit sounáležitosti, davové chování či kolektivní tělo.
Dokumentačně pečlivě doložená faktografie a erudované, třebaže dle autorova
záměru omezené odkazy na nejrůznější teoretické koncepty tvoří jádro Roubalovy
vědecké práce a ve výsledku spoluvytvářejí kompetentní, všestrannou a podnětnou
monografii věnovanou fenoménu spartakiád. Publikace je konkrétní, kompaktní a hutná, vyznačuje se logickou strukturou a argumentační disciplinovaností,
nevyskytují se v ní prázdné a nicneříkající či opakující se pasáže. Roubalův styl
vyniká jasným, přístupným, a především živým jazykem, ze kterého je patrné jeho
badatelské zaujetí. Československé spartakiády se chvílemi čtou jako neobvykle zajímavá epická historická novela; se sugestivní zápletkou a prvky napětí, s pestrým
politickým, společenským a kulturně-morálním pozadím, s výraznými hlavními
protagonisty (jak individuálními, jako je Miroslav Tyrš, tak kolektivními, kupříkladu členy Sokola či komunistických vlád) i komparsem (účastníci spartakiád
konzumující krásy Prahy), a také se zajímavými exkurzy (legenda o „spartakiádním
vrahovi“ nebo osudy spisovatele Františka Kožíka, jehož tvorba veršem i prózou
doprovázela všechny spartakiády). Celý výklad je navíc pevně a konzistentně propojen některými vracejícími se tématy, jako je například otázka kontinuity a diskontinuity spartakiád (organizační, personální, ideové a symbolické), sokolské
tradice či genderové inženýrství, proměnlivým způsobem se promítající do podoby
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gymnastických cvičení. Psaný „příběh“ doplňuje sice poměrně skromný, ale pečlivě
vybraný a hodnotný obrazový materiál.
Roubal jako historik zachovává samozřejmě náležitý odstup a nestrannost, ale
nejednou – a sám předmět bádání k tomu vybízí – v textu projevuje specifický smysl
pro humor. Tak připomíná obtíže, které vznikly v důsledku výměny dříve vyvěšované
sovětské vlajky za obyčejný rudý prapor, s nímž se ovšem nepojila žádná vlastní
„hymna“, která by mohla posloužit jako hudební doprovod. Na jiném místě ironizuje
nedostatek invence v heslech po sobě jdoucích „normalizačních“ spartakiád („Za
mír, za socialismus“, „Za mír – za socialismus“ a „Za socialismus – za mír“) nebo
plačtivé dojetí Gustáva Husáka při vystoupení rodičů s malými dětmi, k němuž
připojuje trefný komentář o účinnosti rituálu na jeho tvůrce a „kněze“.
Jinou věcí je, že v Roubalově textu je čím dál patrnější – vedle prvků ironie – rovněž jistý rys nostalgie ve vztahu ke spartakiádám. Nejvýrazněji se to projevuje
v závěrečné části, ve které autor – i když slovy Ludvíka Vaculíka – oceňuje tradice
sokolských sletů a spartakiád (posuzovaných již společně) jako šťastné, třebaže
po roce 1989 nevyužívané, kulturní dědictví. Ze současné perspektivy epochy,
která se podle Roubala vyznačuje přemírou obřadů masové zábavy a deficitem
společenských a politických rituálů, které by byly oficiální a zároveň emocionálně
angažované – epochy, ze které namísto jednotné estetiky, disciplinované a ladné
souhry těl prezentované v rámci společných gymnastických cvičení vzešla estetika
jednotlivého, idealizovaného a sexualizovaného těla světa reklamy – se spartakiády jeví jako stabilní a optimální varianta konsenzuální rovnováhy mezi veřejným
a soukromým, která mohla teoreticky vzniknout v každém politickém systému a jejíž
místo ve veřejném prostoru mohly zaujmout také mnohem horší formy tělesné
kolektivní prezentace.
Hlavní předností Roubalovy knihy však je, že autor nevynáší laciné soudy, ukazuje složitost popisovaných procesů a odhaluje protichůdnost některých fenoménů
spojených se spartakiádami. Příkladem může být polemika s tvrzeními současné
historiografie, že Sokol – za účelem zachování organizační i programové nezávislosti – odmítl v době příprav sletu roku 1948 finanční podporu ze státní i městské
pokladny (přestože z nich dříve čerpal stovky milionů korun). Roubal poukazuje
na nejasnosti spojené s tímto rozhodnutím, a to v daleko širším kontextu ideologicko-politického boje probíhajícího v Československu po převzetí moci komunisty.
Podobně autor zpochybňuje běžné chápání socialistického realismu jako dogmatické
a všezahrnující estetiky, když ukazuje, že při organizaci prvních spartakiád byl
aplikován čistě pragmaticky a podřízen jiným, pro komunistickou moc klíčovým
principům (například principu genderové segregace).
Výsledkem Roubalových prohloubených analýz je obraz janusovského charakteru masových vystoupení na Strahovském stadionu a spartakiád vůbec. Autor
například popisuje ambivalentní působení „autonomního pole rituálu“ během
spartakiád, vplétajícího jak představitele moci, tak účastníky – cvičence i diváky
na tribunách – do sítě vzájemné závislosti. Obrací pozornost rovněž na to, že spartakiádní rituál – navzdory zdání modernosti a čerpání z novátorských trendů světové
gymnastiky – svou existenci opíral o logiku vlastní předmoderním, tradičním, či
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dokonce venkovským společnostem. S odkazem na estetiku a umělecké ztvárnění
spartakiádních vystoupení uvádí konkrétní protiklady a nejednoznačnosti, které
je charakterizují, přičemž využívá bipolárních kategorií skanzenu a avantgardy –
na jednu stranu ukazuje trvanlivost některých tradičních (až zastaralých) řešení
a výrazových prostředků, na druhou stranu zase zmiňuje nekonvenční vystoupení a nápady, jako byla například už nerealizovaná koncepce organizace cvičenců
na ploše stadionu podle vzoru abstraktních obrazů Pieta Mondriana, plánovaná
pro spartakiádu v roce 1990. Autor poukazuje rovněž na ambivalentní, avšak střízlivou pragmatikou propagandistických cílů diktované propojování zdánlivě antinomických prvků ve scénářích spartakiád. Upozorňuje v tomto ohledu nejen na to,
že ve spartakiádách se trvale projevovala dialektická spřízněnost socialistického
realismu a modernistické levicové avantgardy (jak ji vyzdvihl německý kulturolog
Boris Groys),1 ale dává také příklady „bezkonfliktního“ přechodu od socialistického
realismu k popkultuře (viz například fenomenální úspěch popové písně „Poupata“,
využité při vystoupení dorostenek v roce 1985) nebo od jednoduchého gymnastického cvičení k sofistikované „vyšší“ kultuře (využití klasických skladeb Bedřicha
Smetany ve spartakiádě roku 1975 a Symfoniety Leoše Janáčka v roce 1980).2
Roubal jako referenční bod pro své výzkumy symboliky a organizace spartakiád
využívá mimo jiné specifické rituály odehrávající se v Sovětském svazu, dokonce
s občasnými odkazy na fungování Sokola ve Spojených státech či na export spartakiádního know-how do exotických „spřátelených zemí“ (například autor spartakiádních skladeb Ivo Fibiger založil tradici kolektivních gymnastických vystoupení
v Alžírsku). Ve své knize v zásadě přijímá pouze okcidentální perspektivu, či lépe
řečeno perspektivu evropocentrickou, se zaměřením na střední Evropu, konkrétně
(a téměř výlučně) na Československo a Německo. Tento přístup Roubal uplatňuje
v podstatě zejména tehdy, když na pozadí novodobé středoevropské historie charakterizuje vývoj a historii sletů a spartakiád.
Na druhou stranu bohužel záměrně rezignuje na zohlednění širšího soudobého
kontextu, který by poskytlo srovnání spartakiád s příbuznými politickými rituály
v jiných zemích, či dokonce na jiných kontinentech. Tak se nezabývá poválečnými
„turnfesty“ v Lipsku nebo Dny mládeže v Bělehradě, které se podobaly československým spartakiádám, ani jinými událostmi, které – navzdory svému odlišnému
charakteru – byly také označovány jako „spartakiády“ (střídavě v různých zemích
Varšavské smlouvy byly organizovány letní a zimní Spartakiády spřátelených armád,
v Polské lidové republice pak Celopolské spartakiády mládeže), tím spíše pak pomíjí
další rozmanité masové rituály politického rázu v zemích východního bloku, ať už
společné (prvomájové pochody či cyklistický Závod míru), nebo specifické (dožínky
1
2

Viz GROYS, Boris: Gesamtkunstwerk Stalin: Rozpolcená kultura v Sovětském svazu;
Komunistické postscriptum. Praha, Akademie výtvarného umění v Praze 2010.
Roubal na to sice neupozorňuje, ale tvůrci spartakiády využitím Symfoniety možná bystře a promyšleně navázali na úspěch, jaký o dvě léta dříve sklidil balet českého emigranta
Jiřího Kiliána se stejným hudebním doprovodem v Nizozemském tanečním divadle.
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či náboženské manifestace v Polsku). Rezignace na tuto širší mezinárodní perspektivu způsobuje, že čtenářům knihy mírně uniká výjimečnost československých
spartakiád, jakožto svého druhu jedinečného fenoménu co do formy i rozsahu,
ve světovém měřítku zcela nesrovnatelného.
Za jistý nedostatek Roubalovy monografie považuji rovněž příliš lakonické vylíčení lokálních stupňů spartakiád (autor se zabývá hlavně jejich centrální úrovní)
a stejně tak výhradní pozornost věnovanou gymnastickým vystoupením, vedle nichž
zůstaly téměř úplně stranou komplementární a spartakiádou zaštítěné sportovní
či turistické akce a přehlídky v podobě závěrečných průvodů účastníků spartakiád
ulicemi Prahy a dalších měst. Je mi nicméně jasné, že zohlednění a vyčerpávající
popis těchto doplňkových témat by – podobně jako rozpracování řady jiných témat,
autorem pouze naznačených – knihu značně rozšířilo na úkor její kompaktnosti
a přehlednosti a vyžádalo by si možná i její rozdělení do dvou svazků.
Petr Roubal odkazuje na traktát Thomase Hobbese Leviatan z poloviny 17. století,
ve kterém se poprvé objevila politická metafora kolektivního těla státu, a načrtává – prostřednictvím „turnfestů“, sokolských sletů a komunistických spartakiád – další
inkarnace této metafory, když popisuje užití obrazu kolektivního těla v rámci mocenských nástrojů a politické komunikace v proměnlivých historických podmínkách
posledních dvou staletí. V tomto kontextu se poválečné Československo jeví jako
specifická mutace státního útvaru zvaného Leviatan, který plně ovládá to, co je veřejné, a nadto zbavuje své poddané přirozené svobody a suverenity, ale zároveň
zajišťuje jejich bezpečnost, klid a uspokojení základních potřeb, když nezasahuje
do čistě privátní sféry jejich života. Roubal jednoznačně deklaruje, že československý
komunistický režim nepovažuje za totalitní – něčím jiným byly podle něj (totalitní)
ambice mocenských kruhů a něčím jiným potom společensko-politická skutečnost,
v níž se tyto představy nerealizovaly. K argumentační podpoře tohoto stanoviska mu
slouží právě všestranná analýza spartakiád. V souvislosti s tím si klade mimo jiné řečnickou otázku, do jaké míry spartakiády představovaly specificky komunistický rituál
a nakolik se jednalo o událost, která se mohla zrodit v jakémkoli politickém systému.
Mnohokrát autor připomíná, jak hluboko do každodenního života obyvatel
Československa spartakiády pronikaly a jakým způsobem sloužil tento rituál
„politizaci soukromého“. Současně obrací pozornost na zřejmě doposud náležitě
neakcentovaný společenský úspěch spartakiád (například v protikladu k prvomájovým průvodům), které nejenže kompenzovaly absenci jiných institucí a rituálů
společenského života v podmínkách specifického politického i epistemologického
vakua, ale začaly být také brzy považovány za jakýsi druh lidové slavnosti. Podle
Roubala ponechávaly spartakiády – na rozdíl od jiných komunistických obřadů –
spoustu prostoru k seberealizaci účastníkům i aktérům, neboť komunistická moc
stanovovala pouze jejich rituální rámec a účastníci jej vyplňovali vlastním, do určité
míry autonomním obsahem. Společnost navíc nacházela nejrůznější způsoby, jak
si danou skutečnost – zvláště v případě spartakiád – adaptovat pro své potřeby;
privatizace politického tak začala převažovat nad politizací privátního a rituál už nesloužil pouze představitelům moci, ale moc začala také podléhat pravidlům rituálu.
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Předností takového pionýrského pohledu na spartakiády je jistě jejich oddémonizování, přestože nakonec soudím, že Roubal zcela nedocenil či též bagatelizoval onu
mnohem zrádnější a skrytější stránku působení rituálu a ve výsledku se ve svých
hodnoceních minul s totalitní podstatou komunistického systému. Autor ve spartakiádách spatřuje bachtinovské karnevalové převrácení hodnot, sleduje různé
způsoby přivlastnění rituálu jeho účastníky i nepevnost hranic rituálního rámce
a konsenzuálnost jej vyplňujícího obsahu, ale uniká mu, že se za tím vším ukrývaly
mnohem složitější procesy, které rozhodovaly o tom, že se i poslední spartakiády
stávaly příslovečnými „převodními pákami“ totalitarizace společnosti. Mohou také
posloužit jako příklad toho, jak se uplatňovala indoktrinace v „obvyklé“ (byť sváteční), „rutinní“, často triviální – a nepostřehnutelné – míře.
Tak jak to Roubal popisuje, ve světě „dvojí reality“ (double reality)3 komunistického
Československa vládou stanovený obsah spartakiád se stával zdánlivě druhořadou
záležitostí a motivace, psychické procesy i konkrétní projevy účastníků rituálu něčím nepodstatným. Autor jednoznačně tvrdí, že to, co se dělo v hlavách lidí, bylo
nejisté – důležitý byl jejich samotný souhlas s účastí na rituálu a podrobení jeho
zásadám, disciplíně a čitelnosti. Docela však nerozumím tomu, proč v tomto ohledu
nezachází Roubal hlouběji a neaplikuje pojetí imagined community, k němuž se jinak
hlásí jako ke klíčovému, na „spartakiádní společnost“. A proč se neptá po účincích
orwellovského „dvojího myšlení“ (doublethink), například jaký obraz sebe sama
vytvářelo v účastnících spartakiády? Jak účast na nich ovlivňovala jejich sebeuvědomění, sebeprezentaci a identitu (včetně etické)? Roubalem charakterizovaný soubor
konstitutivních rysů spartakiád přece splňuje – totalitární – ambici komunistické
moci stvořit „nového člověka“. Paradoxně možná největším jejím úspěchem bylo
v tomto ohledu výše popsané oddělení soukromého od veřejného (politického)
ve spartakiádách, což znamenalo (v úplně primárním slova smyslu) depolitizaci
společnosti a likvidaci občanského uvědomění. Přijetí rituálního rámce a privatizace spartakiád přinesly umocnění, nikoli oslabení rituálu, a pro jejich účastníky
to znamenalo zbavení svéprávnosti a demoralizaci vyplývající z vědomí obsahové
vyprázdněnosti obřadu, pocitu bezmoci a absence vlastního vlivu. Rovněž se spartakiádami úzce spojená estetizace a idealizace měly etický rozměr, neboť – jak uvádí
Roubal – jestli něco bylo pěkné, muselo to být také dobré. To však znamená novou
definici kategorie krásy a dobra a přivlastnění si sféry těchto „vysokých hodnot“
komunistickou mocí.
Ve výsledku společnost sice nepřijímala oficiální spartakiádní diskurz a neřídila se
přímým propagandistickým obsahem a normami chování, ale byla jimi „kontaminována“ a indoktrinována na jiné, spíše podprahové úrovni. Demoralizace, znevolnění
a „samo-totalitarizace“4 společnosti byly efektem mnohem subverzivnějších procesů,
3
4

Viz LIEHM, Antonin J.: From culture to politics. In: SILNITSKY, Frantisek – SILNITSKY,
Larisa – REYMAN, Karl (ed.): Communism and Eastern Europe: a Collection of Essays. New
York, Karz 1979, s. 13.
Roubal zmiňuje (na s. 216) Havlovu definici „normalizace“ jako „bezčasí“, neodkazuje
ale obecně na jeho koncepci „samo-totalitarizace“ společnosti, spočívající v tom, že občané vtažení do struktur (a samozřejmě také rituálů) režimu jej začnou považovat za něco
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když byla například prostřednictvím spartakiád omezována a usměrňována sociální
imaginace nebo byly zneužívány kolektivní představy a symboly, tím že se oddělovaly od původních hodnot. To bylo provázáno kolonizací významů a zkreslením
znaků, oddělením pojmů a emocí od objektů myšlení a cítění, negací dosavadních
vývojových vazeb a kontextů. Příkladem takového působení skrze ovládnutí kolektivní imaginace může být – Roubalem důkladně popsaná – redefinice a přetvoření
sokolské tradice jako zdroje národní hrdosti. To vše mohlo paradoxně položit základy
pro pozdější lehkost, s níž byla po roce 1989 opuštěna přežitá forma spartakiády
ve prospěch nového vzorce, poplatného systému volného trhu – stejně prázdného,
nicméně zrcadlícího a uspokojujícího tytéž potřeby Leviatana jako dříve.
Navíc v tom, jak Roubal definoval spartakiády a jejich roli v mocenském systému,
lze podle mého názoru vidět analogii s „newspeakem“, který představoval zvláštní syntézu pragmatických a rituálních prvků, byl podřízen současným politickým
potřebám a praxi a směřoval k co nejbezprostřednějšímu a nejsilnějšímu účinku.
Tímto způsobem pojímané československé spartakiády by svou praxí neodporovaly
totalitním ambicím komunistické moci – právě naopak; podle mého názoru by
představovaly naplnění totalitního ideálu, v němž se ritualizace těsně pojí s pragmatismem,5 aby bylo dosaženo maximálního účinku a všeobecného přijetí.
Vše, na co jsem upozornil v této recenzi, poskytuje solidní základ a dobré východisko pro diskusi i polemiky – a to je velmi dobře! Navzdory limitům, které si
stanovil sám autor, i výše uvedeným námitkám vytvořil Petr Roubal profesionální,
historicky a myšlenkově komplexní a skvěle napsanou syntézu o fenoménu, v němž
se odráží politicko-sociální historie Československa i jiných států středovýchodní
Evropy pod sovětskou kuratelou. Zároveň kniha vzbuzuje chuť na další pokračování – třeba se dočkáme rozpracování některých otázek a témat v následujících
vydáních Československých spartakiád.
Z polštiny přeložila Hana Komárková

5

samozřejmého a nevyhnutelného, svým zapojením spoluvytvářejí obecnou normu, vyvíjejí
tlak na jiné občany a stávají se tak vzájemně nástrojem totalitarismu. (Viz HAVEL, Václav:
Moc bezmocných. In: TÝŽ: Eseje a jiné texty z let 1970–1989; Dálkový výslech. (Spisy, sv. 4.)
Ed. Jan Šulc. Praha, Torst 1999, s. 241–249.)
Opírám se zde o koncept „newspeaku“ Michała Głowińského v práci Nowomowa po polsku
(Warszawa, Wydawnictwo PEN 1990, s. 8).

Recenze

Pražská filozofická fakulta
v (sebe)reflexi Josefa Petráně
Petr Andreas

PETRÁŇ, Josef: Filozofové dělají revoluci: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948–1968–1989). Praha, Univerzita Karlova
v Praze – Karolinum 2015, 1134 strany, ISBN 978-80-246-2994-0.
Po listopadu 1989 média i akademickou půdu zaplavily výpovědi o tom, jaké to
bylo za minulého režimu. Ústní svědectví, publicistika, memoáry jsou ovšem věcí
ošemetnou: ačkoli zprostředkovávají poměry s nenahraditelnou živostí a autenticitou, bývají zatíženy světonázorem a loajalitami pamětníků (kteří například často
rozdělují dobové aktéry na vynikající osobnosti, kryjící se víceméně s množinou
jejich přátel, a ty druhé), zpravidla nečerpají z archivních pramenů a postrádají
heuristiku i zachycení dalších dobových pohledů. Pojmout názorovou různorodost
v instituci, podniku či úřadu čítajícím víc než několik lidí přesahuje možnosti laického pamětníka, kterému o její zohlednění zpravidla ani nejde. Takováto svědectví
a hodnocení ovšem zůstávají jediným zdrojem poznání, dokud je nestrukturuje
a nezpřesní historický výzkum.
Tuto první, „publicistickou“ fázi reflexe (a sebereflexe) komunistické minulosti
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v podání pamětníků (či obecně současníků) bez
analytického využití archivních pramenů máme za sebou. Počala již před polovinou
sedmdesátých let prvním náčrtem změn na pražské filozofické fakultě v počátečním
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období „normalizace“ (od roku 1969) v pojednání Viléma Prečana „Společenské vědy ve svěráku ‘konsolidace’“,1 pokračovala například
vzpomínkami Františka Černého Normalizace
na pražské filozofické fakultě2 a uzavřela se
sbírkou rozhovorů s pamětníky a editovaných
dobových dokumentů Tato fakulta bude rudá!
o Katedře české a světové literatury ve zpracování Jiřího Holého a Katky Volné.3 Mimoto
že poskytly nesmírně cenný první ucelenější
vhled do dění na fakultě, měly tyto práce určité panoptikální rysy, jelikož byly pointované
svědectvími o excesech a kuriozitách,4 jimiž se
projevoval „normalizační“ útlak.
Změnu v přístupu k tématu přinesl kolektiv
historiků, jehož jádro tvoří Jakub Jareš, Matěj
Spurný a Katka Volná.5 V monografii Prověřená
fakulta zachytili neosobní mechanismy stranického řízení fakulty v „normalizačním“ dvacetiletí, a to na základě archivu fakultní organizace KSČ.6 V navazujícím Náměstí krasnoarmějců 2 prohloubili svůj výzkum a podali nepředpojatý, dokumentárně podložený
a strukturovaný obraz fakulty a osudů jejích vybraných osobností v „normalizačním“

1

2
3
4

5

6

Prečan, Vilém: Společenské vědy ve svěráku „konsolidace“. In: TÝŽ: V kradeném čase:
Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973–1993. Ed. Milan Drápala. Brno, Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR – Doplněk 1994, s. 272–301 (stať původně vyšla na pokračování v exilových
Listech v letech 1974 a 1975).
Černý, František: Normalizace na pražské filozofické fakultě (1968–1989): Vzpomínky.
Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2009.
Holý, Jiří – VOLNÁ, Katka (ed.): Tato fakulta bude rudá! Katedra české literatury Filozofické fakulty Karlovy univerzity očima pamětníků a dokumentů. Praha, Akropolis a Filip Tomáš 2009.
Rozhovory v knize Tato fakulta bude rudá! například sice přinesly cenné poznatky a poutavou četbu (byť s využitím sugestivních otázek), vyústily však v démonizaci vedoucího
katedry Vítězslava Rzounka, aniž by příliš překročily „jevovou rovinu“ jeho působení na fakultě a rozkryly jeho stranickou minulost a závazky.
Impulzy pro nepředpojatost a metodologickou opatrnost v pohledu na dění před rokem 1989, která je předpokladem porozumění, přinášejí práce některých mladších historiků, jako například autorského kolektivu okolo sborníku Jan Palach 69 (BLAŽEK,
Petr – EICHLER, Patrik – JAREŠ, Michal a kol.: Jan Palach 69. Ed. Michala Benešová
ad. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Ústav pro studium totalitních režimů – Togga 2009). Rozhodující však není věk badatele, ale spíše schopnost samostatné
práce a kritického myšlení; pisatelé bakalářských a magisterských, ale často i doktorských
prací zhusta reprodukují stereotypy svých pedagogů, autorů použité literatury atd.
Jareš, Jakub – Pinerová, Klára – SPURNÝ, Matěj – VOLNÁ, Kateřina: Prověřená fakulta: KSČ
na Filozofické fakultě UK v letech 1969–1989. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR , v.v.i. 2009.
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období.7 V obou knihách se vyhnuli stereotypům totalitárněhistorického vyprávění,
ale i prvoplánovému vymezování vůči němu. Se stejnou zdrženlivostí vydali druhou
edici dokumentů, tentokrát zachycujících vypořádávání s předcházejícím obdobím na fakultě na počátku „normalizace“ a po roce 1989, pod názvem S minulostí
zúčtujeme.8 Tato druhá fáze bádání o komunistické minulosti pražské filozofické
fakulty vyvrcholila rozsáhlou monografií Josefa Petráně Filozofové dělají revoluci. Ta
na práce uvedeného autorského kolektivu navazuje, doplňuje je a rozšiřuje o dvacetileté období mezi lety 1948 a 1968 v dějinách fakulty, jemuž se dosud dostalo
pozornosti historiků jen přehledově.
Jestliže pamětníci mohou svůj vlastní příběh vylíčit docela obšírně, historici,
kteří se věnují složitým institucím či organizacím, musejí naopak od individuálních
lidských osudů abstrahovat anebo k nim přistupovat selektivně, chtějí-li se vyhnout
nezvladatelnému nárůstu materiálu. Josef Petráň se ve svém opusu vydal náročnou syntetickou cestou: v obsáhlých statistikách zachytil proměny fakulty jakožto
vzdělávací instituce, stejnou měrou mu však záleželo na příbězích „lidí z tabulek“.
Výsledkem jsou ucelené dějiny fakulty zalidněné stovkami živě portrétovaných
postav; jen jmenný rejstřík se rozkládá na dvaceti stranách. V žádném případě však
není jeho výklad rozvláčný, ale naopak bohatý tématy a událostmi, takže čtenář
může snadno rozpoznat a vybrat si ucelené pasáže, které odpovídají jeho zájmu.
Zpracovat takovýmto způsobem instituci velikosti pražské filozofické fakulty je
vpravdě heroický profesionální výkon a před olbřímím rozsahem 1134 strany je
namístě hluboko smeknout; mimoto v době několikaletých grantů jsou podobná
díla z pera jediného autora vzácná.
Petráňova kniha sestává ze dvou hlavních tematických částí. První tvoří dějiny
fakulty v letech 1948 až 1989 (s. 80–715). Na tento rozsáhlejší výklad navazují
kapitoly o „sametové revoluci“ (s. 716–865) a demokratických změnách následujících po listopadu 1989 (s. 865–925). Líčení převratných událostí roku 1989 je
souborem obsahově víceméně samonosných pasáží o podrobnostech činnosti některých „normalizačních“ politických funkcionářů, a to zdaleka nejen ve vztahu
k fakultě (Miloš Jakeš, Jan Fojtík, Miroslav Štěpán ad.), studentských aktivistů, ale
také disidentů (Miloš Hájek, Luboš Kohout, Václav Benda ad.) a dalších hybatelů
revolučního dění, kteří na fakultě studovali nebo vyučovali. Ač to v knize věnované
filozofické fakultě může na první pohled působit neorganicky (titul Filozofové dělají
revoluci má ovšem širší význam), objasňují tyto pasáže množství dosud nezmapovaných okamžiků listopadové revoluce a jsou nepochybně cenným příspěvkem
pro bádání o ní.9
7
8
9

Jareš, Jakub – Spurný, Matěj – Volná, Kateřina: Náměstí Krasnoarmějců 2: Učitelé a studenti na Filozofické fakultě UK v období normalizace. Praha, Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy – Togga 2012.
Jareš, Jakub – Spurný, Matěj – Volná, Katka a kol. (ed.): S minulostí zúčtujeme.
Sebereflexe Filozofické fakulty UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let 20. století.
Praha, Academia 2014.
Některé pasáže jsou natolik zajímavé, nové a vydatné, že namísto exkurzu v knize o filozofické fakultě by si zasloužily samostatnou studii. Petráň například doplňuje a koriguje
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Okruh použitých pramenů k oběma tematickým částem knihy se odpovídajícím způsobem liší. V první části se Petráň opírá především o archiválie z fondu Filozofické
fakulty v Archivu Univerzity Karlovy, jež se díky jeho neocenitelnému osobnímu
přičinění v roce 1989 dochovaly v podstatě v kompletním rozsahu. Jedná se o záznamy ze všech oblastí života fakulty, od nařízení a projevů děkanů či zápisů ze
zasedání kolegia a vědecké rady přes záznamy o přijímacích řízeních, vypsaných
kurzech, studijních plánech a počtech studentů nebo protokoly o obhajobách prací
až po samotné kvalifikační práce. V návaznosti na edice a interpretace kolektivu
Jareš–Spurný–Volná se však Petráň rozborům dokumentů z archivu fakultní organizace KSČ věnuje jen v malé míře. Pramennou základnu pro část o listopadové
revoluci tvoří dokumenty z Archivu bezpečnostních složek (fond Správy kontrarozvědky). Seznam sekundární literatury pro padesátá a šedesátá léta pokrývá většinu
aspektů dějin vysokého školství v socialistickém Československu a pro následující
dvě dekády je vlastně vzhledem k danému tématu vyčerpávající.
Tresť soupisu tvoří liberální (kritická) historiografie, jež se po listopadu 1989
vrátila na katedry a do Akademie věd. Na čelném místě podle citovanosti stojí
monografie Náměstí krasnoarmějců 2. Děje se tak po zásluze, neboť jako jediná
z dosavadní historiografické produkce zaměřené na pražskou filozofickou fakultu
snese – co do žánru, metody i rozsahu – s Petráňovým opusem srovnání. Zákonitě
v menšině je sekundární literatura pocházející z doby socialistické diktatury; Petráň
okrajově cituje některé fakultní ročenky a sborníky ze sedmdesátých a osmdesátých
let. Je škoda, že neprovádí též kritiku sekundární literatury; mimo zhodnocení
relevance a spolehlivosti jednotlivých jejích okruhů by bylo například zajímavé
vědět, nakolik citované minimum z „oficiální“ historiografie reprezentuje celkový
objem předlistopadových textů o historii fakulty. Vůbec Petráň nečerpá z nezávislé (opoziční, samizdatové) historiografie či esejistiky, přestože v tomto okruhu
vznikla nejméně jedna relevantní práce, již zmíněné Prečanovy „Společenské vědy
ve svěráku ‘konsolidace’“.
poznání o Jakešově návštěvě Michaila Gorbačova v Moskvě, na které oba vůdci jednali o možné změně sovětské interpretace událostí roku 1968 a o níž nejnověji podal výklad Martin
Štefek. Podle Štefka, jenž se opírá o prameny dochované v Národním archivu, Gorbačov
Jakeše ujistil, „že se na interpretaci roku 1968 ze strany KSSS nic měnit nebude“ (ŠTEFEK,
Martin: Za fasádou jednoty: KSČ a SED po roce 1985. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2013,
s. 140). Petráň na Štefka neodkazuje (obě práce vznikaly souběžně), čerpá však z Archivu
bezpečnostních složek a podle denní zprávy kontrarozvědky z 31. května 1989, kterou cituje, „Sovětský svaz ... s ohledem, že chce řešit základní otázky vztahů mezi socialistickými
státy ... uvažuje o konečném stanovisku k roku 1968 v Československu“ (s. 717). I když
Gorbačov údajně svolil s odkladem vyslovení „konečného stanoviska“ do 18. sjezdu KSČ,
plánovaného na rok 1990, vzbudila tato ohlášená změna výkladu pražského jara zděšení vládnoucích komunistů (s. 718), což mělo podle Petráně za následek měkčí postup represivních orgánů proti opozici (s. 717). Zaujme také zmínka o dopisu Antonína Dubčeka
Michailu Gorbačovovi, v němž odstavený a střežený politik vítal přestavbu a žádal o přehodnocení pražského jara (s. 716). Do takových detailů nezachází ani Dubčekův „osobní“
estébák Karol Urban, autor profesní autobiografie Sledoval jsem Dubčeka (Urban, Karol:
Sledoval jsem Dubčeka: Vzpomínky estébáka. Praha, Práh 2012).
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Důležitým zdrojem jsou pro autora memoáry, deníky a orální historie; mimořádné
jsou dosud nezveřejněné vzpomínky a deníky nacházející se ve veřejných a soukromých archivech (Paměti archivářky Elišky Čáňové, Mé vzpomínky na studium
filozofie bezprostředně po druhé světové válce Theodora Syllaby, paměti etnografa
Antonína Robka, literárního vědce Vladimíra Macury, deník Vladimíra Dostála ad.).
Předrevoluční a revoluční dobu závěru osmdesátých let zpřítomňuje také rozsáhlá
a cenná edice pramenů i sekundární literatury v přílohách (s. 955–1088); dění
roku 1989 je zachyceno krok za krokem v přepisech stranických dokumentů, záznamů z besed, prohlášení, rezolucí a v rozhovorech s pamětníky.
Ústřední otázky formuluje autor v úvodu knihy. Odvíjejí se od širších premis
poslání a kréda historika. Josef Petráň hledá odpovědi na takové problémy a porozumění těm historickým fenoménům, jež jsou i dnes živé, z dnešního hlediska
zajímavé: „Historik se musí snažit, má-li mít jeho bádání nějaký smysl, explicitně,
bez osobních setrvávajících emocí posoudit to, co má z minulosti ještě v současnosti
smysl.“ Osu tázání tak tvoří, „v čem byl tehdejší režim tak nepřijatelný, když se proti
němu v době ‘normalizace’ zprvu otevřeně či skrytě postavila jen hrstka ‘disidentů’? Jak to, že se komunistický experiment tak snadno ujal, že se lidé tak snadno
smířili s totalitou i s ‘normalizací’, i když povinné režimní rituály většinou nebrali
moc vážně? Jak si žili za tu ‘oběť’ ve svém ‘druhém světě’ všedního dne?“ (s. 18)
Tyto otázky stojí již několik let ve středu tuzemského i zahraničního historického
bádání o komunistickém režimu v Československu.10 Jejich předpokladem je revize
totalitárního modelu výkladu daného období, a také Petráňův záměr je avantgardní
v tom, že v něm bere „režim“ na milost připouštěje, že mohl být docela přijatelný.
Na druhou stranu jeho výklad stále spočívá v tomto černobílém modelu tím, že
příležitostně klade dělicí linii mezi režim a obyvatelstvo; nezdržuje se ani přímého
odsudku, například když tvrdí, že „odsouzení zaslouží sám autokratický režim,
který lidi nutil k takovému křivení charakterů, přetvářce a loajalitě. V něm ovšem
nesou odpovědnost samozřejmě ti, kteří přijali funkce, jeho aktivní aktéři.“ (s. 456)
Takto vystavěný projekt je pokusem o kvadraturu kruhu, smíření nesmiřitelného;
předpoklady otázky, kterou si klade, brání jejímu zodpovězení: Režim byl přijatelný tehdy, když v něm člověk nalezl modus vivendi, žil s ním alespoň navenek
v souladu; avšak právě tehdy se sám režimem stával, takže se proti němu nemohl
dosti dobře úplně vymezit (leč verbálně). Pro diskusi o přijatelnosti „režimu“ je
potřebné vnímat dělicí linii nikoli mezi ním a společností, tedy jeho oběťmi, ale
v jednom každém jednotlivci.11

10 Takřka ve stejném znění si je položili například Martin Sabrow, Thomas Lindenberger,
Michal Kopeček, Pavel Kolář nebo Michal Pullmann v projektu „Socialistická diktatura
jako myšlenkový svět“, jehož některé texty přinesly Soudobé dějiny, roč. 19, č. 2 (2012),
s. 189–274.
11 Viz Kopeček, Michal – Kolář, Pavel: Projekt „Socialistická diktatura jako myšlenkový svět“. In: Tamtéž, s. 189–195; Sabrow, Martin: Socialismus jako myšlenkový svět:
Komunistická diktatura v kulturněhistorické perspektivě. In: Tamtéž, s. 196–208.
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Josef Petráň píše v moderním žánru ego-histoire.12 Na rozdíl od tradičního narativu
podávaného v třetí osobě nepřítomným vypravěčem je v ego-histoire přiznaným
subjektem i jedním z objektů psaní historik, jenž své historiografické dílo rámcuje
jako autobiografii. Zároveň by měl využít přiměřených metodologických nástrojů,
aby ze svého příběhu vybral to, co je typické a reprezentativní pro jeho profesi,
kolektiv, národ, kulturu a podobně. Přiznání autorského subjektu je poctivé a zkvalitňuje historikovu práci, neboť jeho vnitřní příčina psaní a subjektivní světonázorová orientace jsou přítomny vždy, bez ohledu na to, zda stylizuje v první, nebo
jakékoli jiné osobě.
Tento způsob psaní však v sobě skrývá jisté úskalí. To vystupuje zejména tehdy,
jestliže byla přerušena kontinuita společensko-politického vývoje a poté konsenzuálně reinterpretována historie; nevyhne se mu tedy ten, kdo se věnuje českým dějinám
minulého století, na diskontinuity a reinterpretace mimořádně bohatým. Historik
v dvojjediné roli popisujícího subjektu a popisovaného objektu je pak vystaven
dvěma protichůdným tlakům: zaprvé aby byl objektivní v hodnocení sebe sama, jak
vyžaduje etika bádání, a zároveň aby byl k sobě shovívavý a vykládal své někdejší
jednání jako co možná nejsouladnější s aktuálními normami, jak je lidsky (psychologicky) přirozené. Zvládnout toto napětí vyžaduje silnou osobnost (jakou prokázal například Pavel Kohout v Mém životě s Hitlerem, Stalinem a Havlem a dalších
sebereflexích či obdivuhodný Milan Uhde v Rozpomínkách aneb Co na sebe vím).
Petráňova rozprava se vyznačuje obdivuhodnou vyvážeností. Ačkoli je zasazena v „posametovém“ moralizujícím rámci, který se po roce 1989 stal jediným
přijatelným pro pojednání o socialistické diktatuře a byl zakotven i legislativně,
v exponovaných momentech výkladu, které vybízejí k zaujetí hodnoticího postoje,
se autor hodnocení zdržuje. Přistupuje tak k sobě samému v autobiografických
pasážích a většinou i k jednání dalších osob, ačkoli jeho uměřeným výkladem tu
a tam probleskne sarkasmus.
Důležitým autobiografickým momentem, kterému se Petráň věnuje, je jeho rozhodnutí v šedesátých letech vstoupit do KSČ. Vstup do strany je uzlovým okamžikem a fakt stranictví významnou kapitolou v profesním i osobním životě každého,
i když v zemích s mocenským monopolem jedné strany znamená spíše osvědčení
o spolehlivosti a způsobilosti k tomu, aby člověk mohl vykonávat zodpovědnou
a odbornou práci, než nutně vyjádření politického přesvědčení. Petráň sice do strany
nakonec nevstoupil, na dobu několika let se však stal jejím kandidátem. Jak tuto
epizodu reflektuje?
Petráňova situace se podle jeho vlastního líčení lišila od narativů přesvědčených
reformních komunistů, kteří se později stali součástí takzvané šedé zóny či disentu
a jejichž výklady reformního procesu opanovaly veřejný prostor v devadesátých
letech: „Nebyl jsem přesvědčen o iluzích reformistů, ani když jsem podepsal přihlášku a byl přijat za kandidáta KSČ. Nemohu tudíž říci, že jsem to dělal zaslepen
falešnými představami či vlivem propagandy. (...) …v řadě věcí jsem souhlasil
12 Pojem zavedl koncem 80. let francouzský historik Pierre Nora (NORA, Pierre (ed.): Essais
d’Ego Histoire. Paris, Gallimard 1986).
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s názory některých reformních socialistů mezi fakultními kolegy-komunisty, sdílel
jejich úsilí o liberalizaci poměrů a demokratické snahy. (...) Naproti tomu jsem
nevěřil v zásadní etický základ změny chování některých kolegů-straníků, v jejich
tak radikální proměnu ‘víry’ po polovině šedesátých let.“ (s. 286 n.)
Přesto důvody, které ho vedly k rozhodnutí stát se členem KSČ, se zdají celkem
obvyklé: „V roce 1964 za mnou přišla docentka Květa Mejdřická, sympatická starší
kolegyně ze sousední katedry obecných dějin, jejíž soudnosti a střízlivých rozumných názorů jsem si vážil; měla mne přesvědčit, abych se stal kandidátem KSČ s tím,
že mi bude dělat vyžadovanou ručitelku. (...) V řadě otázek jsme se shodovali, krom
jiného i v tom, že už je konečně na čase vzít vítr z plachet dogmatickým stoupencům totalitního režimu.“ (s. 286) Ačkoli role takzvaných ručitelů byla v procesu
přijímání do komunistické strany významná a leckdy rozhodující, někdy ti, kdo
zpětně líčí svůj vstup do strany, mají sklon tento vliv zveličovat. Ovšem vedle autority a charismatu starší kolegyně a představy o vyvažování sil uvnitř strany Petráň
sděluje i oportunní rozměr (chápeme-li oportunismus jako jednání, které se neřídí
zásadami, ale podle budoucích výhod) svých tehdejších záměrů – včetně morálního
břemene, které mu přinesly, přestože do strany nakonec nevstoupil: „Po pěti letech
mě vyškrtli pro ‘politickou pasivitu’. Už tehdy mi nebylo lhostejné, že zatěžuji vlastní
svědomí vůči památce svého otce, který byl vyhozen v roce 1950 z úřadu zejména
proto, že odmítl vstoupit do strany. (...) Ustoupil jsem tlaku prostředí, abych mohl
pokračovat v rozdělané práci, a pachuť z toho, za jakých podmínek, mne trvale
provází.“ (s. 286 n.) A vysvětlení svých kroků dokresluje tehdejším životním naladěním: „Stačil pocit bezmoci, slabosti a rezignace.“ (s. 286) Není to sebekritika;
Petráň zveřejňuje stavy svého svědomí. To, že obnažuje vlastní niternou morální
hranici a ukazuje ji jako pohyblivou, se ale stává argumentem pro přehodnocení
pohledu na existenci dělicí linie mezi režimem a společností, o niž se jeho výklad
příležitostně opírá: Čím už lze existenci této linie více zpochybnit?
Po vnitřní morální hranici autor pátrá i u pěti stranických funkcionářů, kteří se
ujali úkolu „konsolidovat“ fakultu po roce 1968. Té se však dopátrat nelze, protože
u této „skupiny pěti“ se bohužel nedochovaly žádné autobiografické prameny ani
sebereflexe, nabízejí se jen dohady a domněnky: „Přitom je třeba brát v úvahu,
k jakým výsledkům jednání uvedených aktivistů vedlo. Zda bylo v jejich silách
a možnostech uchránit fakultu a její pedagogy před tvrdou odvetou nového režimu za jejich aktivitu v tzv. krizovém období let 1968–1969. Usoudili snad v první
fázi konsolidace, stejně jako další přibíraní členové zdravého jádra, že nejlepší
strategii zvolí, když se zachovají loajálně vůči novým držitelům moci a jejich přední odpůrce, které tak jako tak nemohli zachránit (a s nimiž nadto někdy nebyli
v nejlepších osobních vztazích, ať z jakýchkoli důvodů), obětují? Nakolik přitom
zvažovali i osobní prospěch či naplnění kariérních ambicí a záchrannou misí se jen
dodatečně ospravedlňovali před kolegy, kteří zvlášť v počátcích konsolidace jimi
pohrdali a dávali jim to najevo? Zpětně nad dobovým marasmem lze těžko vynášet
soudy.“ (s. 455 n.) S takto férovým přístupem k motivům předních „normalizátorů“
nejsme dosud příliš zvyklí se setkávat.
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Josef Petráň samozřejmě pracuje s autoritativními stranickými dokumenty z počátku
„normalizace“, zejména s takzvanou malou a velkou analýzou situace na pražské
filozofické fakultě z roku 1970, přesto jich po mém soudu dostatečně nevyužívá
k tomu, aby vysvětlil podstatu ideového sporu, který určoval dění a atmosféru
na fakultě. Bylo by možné se domnívat, že je za tím úmysl nepouštět se podruhé
do interpretace téhož, jestliže Matěj Spurný tento ideový spor, klíčový pro pochopení „vnitřní logiky a sebelegitimizace normalizačního systému“, rekonstruoval
na dvaceti stranách.13 Petráň ale na zevrubné výklady dokumentů od autorského
kolektivu Náměstí Krasnoarmějců 2 neodkazuje. Bez podrobného výkladu ideologie
ovšem popis dění na fakultě působí jako film se ztlumeným zvukem.
Od opomíjení „normalizační“ ideologie se odvíjí metoda výkladu jednání aktérů – pedagogů a studentů. Také zde je Petráňův výklad konvenční ve smyslu „posametového“ společenského konsenzu. Jeho dějiny pražské filozofické fakulty jsou
dějinami psanými z perspektivy vítězů. Velký prostor věnuje rezistentním, (pro)reformním, nezávislým a emancipačním aktivitám a postojům. Při výkladu motivací
tohoto jednání zdůrazňuje hodnoty, jež vyznává liberálnědemokratická společnost
(svoboda bádání, slova, názorů). Oproti tomu při výkladu jednání druhé strany, konzervativních komunistů a „zdravého jádra“, se dozvídáme především o společenských
důsledcích, které jejich jednání přineslo – s malým ohledem na představy, které tito
aktéři o svém jednání měli, a na úmysly, které je k němu vedly. Zatímco u demokratizačních snah Petráň mimoděk klade důraz na „správné“, ušlechtilé úmysly aktérů,
u projevů autoritářství pohnutky a racionalizace aktérů pomíjí. (Jednou z výjimek
je zmíněný stručný rozbor jednání „normalizační pětky“.) Příčinou může být jistě
nedostatek pramenů (oficiální stranické dokumenty jsou do určité míry maska), ale
také historikova nechuť a nedůvěra k tomu, že i jednání „normalizačních“ komunistů
mělo – z jejich pohledu – nějaké lidsky rozumné opodstatnění.
K jazyku „normalizátorů“ a konzervativních komunistů, prošpikovanému výrazy pocházejícími či odvozenými ze slovníku marxismu-leninismu, Josef Petráň
přistupuje, i přes deklarovaný opak, také metodologicky konvenčně. Označuje je
jako floskule – můžeme tak o nich mluvit, avšak jako historici jen s vědomím, že
tím přivíráme dveře k pochopení jejich role v tehdejším veřejném životě. Michal
Pullmann v knize Konec experimentu nabídl vysvětlení, že ideologický jazyk komunistů, jenž působí a často se dnes označuje jako floskule (fráze, klišé, vata...),
měl roli autoritativního diskurzu, legitimizačního a funkčního způsobu promlouvání.14 (I Petráň se k Pullmannovi a autoritativnímu diskurzu jakožto analytickému
13 Jareš, J. – Spurný, M. – Volná, K.: Náměstí Krasnoarmějců 2, s. 101–120. Tzv. velká
analýza vyšla v citované edici těchto autorů: Dokument: Analýza FF UK – podklady a zpracovaný materiál. In: TÍŽ (ed.): S minulostí zúčtujeme, s. 121–579 (diskurzivní studie Matěje
Spurného k této analýze viz s. 53–120).
14 PULLMANN, Michal: Konec experimentu: Přestavba a pád komunismu v Československu.
Praha, Scriptorium 2011. V soupisu literatury Petráň tuto knihu připisuje jak Michalu
Pullmannovi (s. 1102), tak navíc chybně Michalu Drápalovi (s. 1092). Pravděpodobně se
jedná o Drápalovu recenzi, citace by tedy měla znít: DRÁPALA, Milan: Michal Pullmann:
Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. In: Dějiny a současnost,
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nástroji hlásí.) Tento způsob promlouvání za daných podmínek a okolností přinášel
pro mluvčí takové důsledky, které byly v souladu s jejich záměry, i když na společensko-politické úrovni konzervoval současný stav. Autoritativní diskurz však není
jen diskurzem autorit (Petráň píše o „‘autoritativní mluvě’ ideologie demagogů“);
je to způsob promluvy, který funguje a s jehož pomocí mohli i ti, kteří za autoritu
nebyli považováni nebo byli v dané situaci v podřízené roli, něco prosadit, dokonce
i když to třeba bylo se zájmy vládnoucích autorit v rozporu.
V souvislosti s pozvolnou demokratizací atmosféry na fakultě v závěru „normalizace“ vykládá Petráň projev Miroslava Štěpána, kterým zde tehdejší vedoucí tajemník
Městského výboru KSČ v Praze a člen komunistického vedení zahájil akademický
rok 1989/1990. V první části interpretace si všímá, že Štěpán změnil „tón rétoriky:
naznačil, že vsází na mladé z významného ideologického pracoviště“, a správně
vysvětluje, že tak učinil proto, že „nebyl tehdy sám, kdo v rozpolceném táboře
režimních vládců či ‘papalášů’ usiloval získat přestavbovými floskulemi na svou
stranu mládež – zejména studenty. Jejich podpora by mu pomohla…“ (s. 665) Poté
však autoritativní diskurz jako interpretační nástroj opouští a Štěpánův apel ke studentům15 místo toho doprovází sarkasmem: Štěpán podle něho „zapomněl, že tyto
ideály byly normalizací pohřbeny a není rok osmašedesátý“ (tamtéž). Zajímavější
by bylo vyložit, nakolik si Miroslav Štěpán jako zkušený politik a řečník uvědomoval
„rozkyv“ mezi ideologickou obálkou svého projevu a jeho reálným sdělením, proč
zvolil tuto taktiku a čeho tím v zoufalé situaci doufal dosáhnout.
Dle svých slov Petráň používá metodu sémiotického rozboru jazyka (s. 933). To
je ale pravda jen zčásti, neboť zatímco pracuje se sémantickým rozměrem jazyka,
zanedbává rozměr pragmatický. Výsledkem jeho analýzy jazyka „normalizační“
éry tak je mimo jiné poněkud triviální konstatování, že jazyk „normalizačních“
dokumentů a aktérů byl ideologicky vyprázdněný (floskule). S tímto tvrzením je
sice možné souhlasit (i když se za ním skrývá normativní předpoklad), druhou
stranou mince ideologického (čili sémantického) vyprázdnění jazyka ovšem bylo,
že byl naplněn pragmaticky: to, čeho jím mluvčí chtěli dosáhnout, chápali v dané
chvíli jako důležitější než to, co jím chtěli sdělit. To je důvod, proč „význam“ „normalizačních“ textů a projevů dnešnímu vnímání i bádání často uniká: význam myšlenkový, jenž by byl sám o sobě čitelný, v nich absentuje, zatímco úmysl mluvčího
a cíl, funkce jeho textu, jež jsou ukotveny v kontextu historické situace, jsou skryté
a bez náročného hermeneutického úsilí nepřístupné.
V závěru knihy Petráň rekapituluje poznatky, k nimž dospěl, a formuluje svou
hlavní tezi. Celková kvalita výuky a bádání na pražské filozofické fakultě v období socialistické diktatury podle něj nebyla přese všechno úplně špatná a zůstala
zachována jistá kontinuita s předešlou tradicí demokratické vědy: „Přes všechen
roč. 33, č. 11 (2011), s. 44. Je to maličkost – v tisícistránkové knize jediná svého druhu,
které jsem si všiml.
15 „…přestavba našeho hospodářského života má za cíl podnítit renesanci socialistických ideálů, činit je přitažlivějšími zejména pro nastupující mladou generaci, pro studující mládež.
Kdo jiný by měl své generační druhy získávat pro ideály socialismu, když ne právě mladí
filozofové?“ (Citováno podle: PETRÁŇ, J.: Filozofové dělají revoluci, s. 665.)

Pražská filozofická fakulta v (sebe)reflexi Josefa Petráně

227

nátlak a drastičnost útoků komunistického režimu na obě fakulty16 během první
poloviny padesátých let měly tu stále indoktrinace a sovětizace své meze.“ (s. 929)
Za „normalizace“ pak režim „nevyvíjel tak silný tlak na ty, kteří publikovat směli.
…vycházely i studie metodologicky srovnatelné se západními – nemarxistickými.“ (s. 934) Ve všech obdobích Petráň samozřejmě zdůrazňuje rozdíly mezi úrovní
takzvaných malých oborů a oborů nomenklaturních, ideologicky exponovaných (filozofie, moderní literatury, historie, marxismu-leninismu a dalších). Fakulta jako
celek i její zaměstnanci a absolventi byli vždy důležitou názorotvornou a politickou
silou, ačkoli funkce, které fakulta vykonávala a které od ní byly požadovány, se
pohybovaly mezi vědecko-poznávací, vzdělávací a ideologicko-vzdělávací. Autor
shrnuje světonázorový profil a úroveň společensko-politického aktivismu po sobě
jdoucích generací studentů a pedagogů, přičemž jemně rozlišuje tendence socialistické, prorežimní, marxisticky revizionistické, demokraticky reformní, radikálně
levicové či kulturněrevoluční, disidentské a opoziční. Petráňova teze o hodnotě
produkované vědy na fakultě je rehabilitační, neboť oponuje tvrzení o devastaci
vědy a vzdělávání po roce 1948 a 1968. Zároveň ale autor poznamenává, že společenská prestiž vzdělání vlivem socialistické éry, „záměrně dehonestující inteligenci“,
značně poklesla. V tomto útoku na prestiž vzdělání a v jeho zmasovění (na Západě
nastalo od šedesátých let, v Česku od začátku devadesátých let) také vidí příčiny
současné nízké hodnoty humanitního vzdělání: „Na jedné straně se z předních
univerzitně vzdělaných odborníků stávají členové mimořádné elity společnosti. Což
při zmasovění univerzitního vzdělání většinou není případ absolventů filozofické
fakulty.“ (s. 939) Osvěžující přesah do sociologie univerzitního vzdělávání v západních společnostech a připomenutí zakládající humboldtovské ideje univerzity
v samém závěru knihy ústí v obranu humanitního vzdělání založeného na kultivaci
ducha a humanistických hodnotách.
Monografie Filozofové dělají revoluci Josefa Petráně je základní, byť ne vyčerpávající prací pro poznání dějin pražské filozofické fakulty v druhé polovině minulého
století. Ač místy nedodržuje vlastní metodologický záměr výkladu ideologického
a autoritativního jazyka pramenů, její hodnota tkví v nesmírném faktografickém
bohatství. Tuto cenu umocňuje skutečnost, že se zde chopil pera pamětník, jemuž
vlastní morální kredit dovoluje být nezaujatý. Hlavní Petráňovu tezi, která přiznává hodnotu a důstojnost vědecké práci členů fakulty za komunistického režimu,
lze sice vnímat i jako sebeobhajobu zainteresovaného aktéra, který tuto hodnotu
spoluvytvářel. Není to však v rozporu s uvedeným přínosem, jedná se totiž o náležitou a podloženou rehabilitaci toho, co ji zasluhuje, a nikoli o nějaké rétorické
sebepotvrzování. Jestliže jsem v úvodu hovořil o dvou fázích reflexe minulosti
pražské filozofické fakulty, pak Petráňovým dílem Filozofové dělají revoluci vrcholí
fáze druhá, a pravděpodobně se i uzavírá: po přečtení 1134 faktografií nabitých
stran si lze jen těžko představit, co by se mělo či mohlo dodat.

16 V letech 1951–1959 byla Filozofická fakulta UK rozdělena na fakultu filozoficko-historickou
a fakultu filologickou.

Recenze

Dějiny Ruska bez hranic
Daniela Kolenovská

ZUBOV, Andrej (ed.): Dějiny Ruska 20. století: 1894–2007. Ve dvou dílech. Z ruského
originálu přeložili Libor Dvořák, Zuzana Soukupová, Josef Vološin a Martin Vrba.
Praha, Argo 2014 a 2015, xiii + 949 a xiv + 769 stran, ISBN 978-80-257-0921-4
a 978-80-257-0964-1.
Když v roce 1971 československé exilové nakladatelství Index vydalo překlad úvah
sovětského disidenta Andreje Amalrika o neoslavjanofilských perspektivách Sovětského svazu po roce 1984, vydavatel Adolf Müller mu v doslovu vytkl, že se snad
až příliš opírá o surový realismus přímočarého lidového myšlení a trpí skepsí vůči
kompromisnímu intelektualismu i schopnosti střední třídy naplnit liberální heslo,
že rozum musí koneckonců zvítězit. Amalrik připouštěl, že se jeho – empirickými
daty plně nepodložené – pozorování může zdát prázdným, spoléhal však, že západní
sovětology zaujme alespoň tak, jak by ichtyology zaujala ryba, která náhle promluvila. Jeho úvahy pramenily z poznání, že marxistické učení, ustupující požadavkům
okamžiku, nedokáže sloužit jako živý světonázor. Varoval, že sovětská ideologizovaná a byrokratizovaná společnost bude proto tíhnout k obnově velkoruského
nacionalismu s jemu vlastním kultem násilí, expanzionistickými snahami, zájmem
o ruský svéráz a spasitelskou úlohu Ruska i s nepřátelstvím ke všemu neruskému.1
1

AMALRIK, Andrej: Přežije Sovětský svaz rok 1984? Kolín n/R., Index 1971. Originál vyšel
v červnu 1970.
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V novém tisíciletí vzešel z inspirace myšlenkami
spisovatele Alexandra Solženicyna pomyslně
nový protipól k Amalrikovu pesimistickému
náčrtku: křesťanská morálka mimořádně vnímavých osobností, které tíhnou k duchovnímu
prožitku a za příznivých okolností dokáží prosadit pravoslavnou víru i pravé hodnoty jako
integrální součásti ruského života. Podle logiky
tohoto konceptu pak lze přesvědčit i panovníka, aby namísto rozšiřování osobní moci dbal
o víru, důstojnost občanů a jejich dostatečné
hmotné zabezpečení. Vyhlídka, že se právě
takto podaří naplnit identitu postsovětského
Ruska, svedla dohromady třiačtyřicet autorů
různých generací, profesí a často i protichůdných názorů.2 Pod vedením historika Andreje
Borisoviče Zubova z prominentního Moskevského státního ústavu mezinárodních vztahů
Ministerstva zahraničí Ruské federace (Moskovskij gosudarstvennyj institut meždunarodnych otnošenij – MGIMO) vydali v roce 2009
dvousvazkovou syntézu ruských dějin ve dvacátém století.3 Z ní vedle pravoslavných myslitelů vystoupil znovu Amalrikův lid; autoři
Dějin Ruska 20. století v něm však spatřují jinou
hodnotu. Apelují na lidovou víru, solidaritu,
mravnost a schopnost zachovat tradici tváří
v tvář chaosu, násilí a zvůli. Neváhají ani lidu
přiznat právo soudit vládce za šíření zla a lži.
A že lid v ruské minulosti na krutost a neúctu
k právu i občanským svobodám až příliš často
přistupoval a jen zřídka se pak očistil doznáním
viny, autoři interpretují jako základní příčinu
ruského historického neúspěchu ve dvacátém
století.
Nad knihou se strhla prudká výměna názorů.
Jelikož podíl jednotlivých autorů nelze v práci
2

3

Autorský kolektiv tvoří přibližně z poloviny historici, které doplňují tři uměnovědci a tři
filologové, po dvou geografové, právníci a protorijové, dále teolog, filozof, fyzik, technik
a pět manažerů. Spolu s ruskými autory, mezi nimiž dominují Moskvané, je zde zastoupeno
sedm autorů ruského původu, kteří působí na západních univerzitách, dále Ital Vittorio
Strada, Lotyš Leon Gabriel Tajvans, v českém vydání navíc i Američan Richard Pipes.
ZUBOV, Andrej (ed.): Istorija Rossii: XX vek, sv. 1: 1894–1939; sv. 2: 1939–2007. Moskva,
AST-Astrel 2009.
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nijak zjistit, vedl její veřejnou obhajobu odpovědný redaktor Andrej Zubov. Když
byl v souladu se zněním příslušné ruské normy v diskusích označen za falzifikátora
dějin, čelil obviněním dokonce soudní cestou. Kritika zčásti reprodukovala argumenty zaznívající v polemikách o dílech Alexandra Solženicyna. Jeho nejznámějším oponentem se už v sedmdesátých letech stal fyzik a disident Andrej Sacharov,
zastánce demokracie, vědeckotechnického pokroku a moderní urbánní společnosti,
který se nezříkal marxismu. Solženicynovu vizi označil za nábožensko-patriarchální romantismus srovnatelný se stalinským programem.4 Také další z výhrad proti
Dějinám Ruska 20. století nebyly v ruském prostředí nové. Klasický spor o možnost
racionálního pochopení Ruska se vede nejpozději od dob básníka Fjodora Ťutčeva. 5
Odpůrci Dějin Ruska 20. století také problematizovali absolutní zavržení bolševismu
a stalinismu v knize a poukázali na jejich ruskou podstatu nebo modernizační efekt.
Bouřili se proti v ruském diskurzu nezvyklé periodizaci minulosti i proti nahrazení
sovětského názvosloví novými originálními pojmy nebo jazykem meziválečné ruské
emigrace. Ostrý nesouhlas vyvolalo například označení války z let 1941 až 1945
namísto obligátního termínu „Velká vlastenecká“ přívlastkem „sovětsko-nacistická“.
Samostatným předmětem kritiky knihy se stalo přehlížení posledních výzkumů, zvýrazněné absencí poznámkového aparátu. Jak vážně brát závěry učiněné
na základě tvrzení jistých neznámých osob či blíže nespecifikovaných dokumentů
Výboru státní bezpečnosti (KGB), když pod nimi chybí i jméno autora, který je
v knize předkládá? V českém překladu vyzněl tento aspekt až bizarně. Většina
uvedené doplňkové ruskojazyčné literatury je v Česku k nenalezení, chybí jakýkoliv přehled publikací dostupných v místním prostředí a neruští vědci zůstali navíc
zčásti zašifrováni v přepisu z ruštiny. Američan Richard Pipes, který se pro české
vydání bez vysvětlení dodatečně včlenil do autorského kolektivu, tak v knize vystupuje jako „R. Pajps“; britský historik Arnold James Toynbee (1889–1975) pak
jako „A. D. Tojnbi“, autor knihy Postiženije istorii, vydané v Moskvě v letech 1990
a 1991.6 Rozdílů oproti originálu je v českém vydání ostatně více. K těm, které
zamrzí měrou vrchovatou, patří obrazový doprovod knihy, v němž řada informací
zmizela. Na mapě válečných operací z let 1944 a 1945 se tak například ztratila
Plzeň, osvobozená americkou armádou, přibyly naopak ruská (!) a československá
vlajka vpíchnuté do Rudou armádou osvobozené Prahy.
Když se po pěti letech ruské rozpory kolem Dějin Ruska 20. století zdály slábnout
a kniha mířila díky nadaci ruského miliardáře Michaila Prochorova k českému čtenáři, získal si Andrej Zubov mediální pozornost znovu. V důsledku svého kritického
4
5

6

Viz MEDVEDĚV, Žores – MEDVEDĚV, Roj: Solženicyn i Sacharov: Dva proroka. Moskva,
Vremja 2004.
Často se v této souvislosti citují Ťutčevovy verše z roku 1866: Umom Rossiju ně poňať, /
Aršinom obščim ně izmeriť: / U něj osobennaja stať – / V Rossiju možno tolko veriť. („Rozumem
nepochopíš Rus, / na lokte nemůžeš ji měřit: / Pochopit aspoň důvod zkus – / v Rusko
je možno jenom věřit.“ ŤUTČEV, Fjodor Ivanovič: Vlnobití. Praha, SNKLHU 1960, s. 121,
z ruštiny přeložil Jiří Mulač.)
Mnohasvazkové dílo A Study of History vycházelo původně v letech 1934–1959 v nakladatelství Oxford University Press.
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vyjádření o ruské politice vůči Ukrajině, kterou srovnal s nacistickým postupem
v Rakousku v březnu 1938, byl zbaven zaměstnání v Moskevském ústavu mezinárodních vztahů i funkcí v institucích pravoslavné církve. Namísto územní expanze
žádal pro Rusko „zachování národa“ (sochraněnije), a stal se proto vítaným hostem
mezinárodních fór kriticky nazírajících aktuální politiku Moskvy. V této roli také
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uvedl český překlad Dějin Ruska 20. století
a s přítomnými se podělil o své zklamání z toho, že navzdory osvětovým záměrům
se knize nepodařilo vzdělat ruskou veřejnost, aby znovu nepřitakávala totalitarismu.7 Ač české publikum tedy nebylo primárním adresátem textu, stojí za to uvážit,
co ze současného ruského myšlení kniha zprostředkovává. Řečeno s Amalrikem:
když ryba promluví, je namístě pokusit se z břehu rozumět.
Svá východiska Dějiny Ruska 20. století vymezují v sotva padesátistránkové úvodní
pasáži prvního dílu o vývoji evropského východu od 7. do 19. století. Společnost
podle nich roste z duchovního odkazu minulosti. Musí proto historii zkoumat a říkat
o ní pravdu. To se jí, tvrdí autoři, nepodaří geopolitikou, která je výlučně studiem aktuálního masového vědomí, ani pouhým popisováním minulých faktů. Aby
primitivní antropogeografii i pozitivismem pohlcenou vědu překonali a zachytili
skutečnou víru i nálady lidu, zaměřili svou práci k jednotícímu horizontu – ideálu
univerzální křesťanské filozofie.8 Zvolený křesťanský rámec se ovšem v knize nezřídka proměňuje v ryze ruský pravoslavný a vystupuje vůči ostatním náboženstvím
i kulturám Rusi exkluzivně, jako jedinečný prostředek k řešení společenských krizí.
Úsudek autorů proto navzdory jejich tvrzení nelze označit za ideologicky nezávislý.
Více než o odbornou historickou práci se jim jedná o dějinami podepřený politicko-filozofický koncept.
Kusý úvodní výklad, poznamenaný účelovým hledáním opor pro předdefinované osy ruského příběhu, dospívá skrze vypjaté deklamace (například „temná noc
prodchnutá zradou“), netypické pro odborný styl, k romantizující a značně široké
definici „Rusů“. Autoři vyzdvihují víru prostého ruského lidu, který podle nich dějinami prošel jako odpovědná oběť tyranie vládců a v krajních případech jim dokázal
čelit solidaritou, svorností a respektem k zákonu. Absolutismus v Rusku, prohlašují
autoři, lid mátl a sloužil jen rozmarům mocných. Navíc počínaje Petrem I. Velikým
vystavovaly bezdůvodné územní expanze Rusko konfrontaci s neorganickými
7

8

Článek, který se stal příčinou rozchodu Andreje Zubova s MGIMO a církevními institucemi,
vyšel v ruských internetových Vedomostech 1. března 2014: ZUBOV, Andrej: Eto uže bylo.
In: Vedomosti [online], 01.03.2014 [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: https://www.vedomosti.
ru/opinion/articles/2014/03/01/andrej-zubov-eto-uzhe-bylo. Další informace viz http://
abzubov.com/.
Autoři zde navázali na dnes v Rusku znovu frekventované úvahy nábožensko-politických
filozofů ruské emigrace Nikolaje Berďajeva a Ivana Iljina, zatímco na aktuálnější francouzskou debatu o souvislosti fenomenologie a teologie nereflektovali (srv. BERĎAJEV, Nikolaj
Alexandrovič: Ruská idea: Základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Praha,
OIKOYMENH 2003; JANICAUD, Dominique – COURTINE, Jean-François – CHRETIEN,
Jean-Louis – HENRY, Michel – MARION, Jean-Luc –RICŒUR, Paul: Phenomenology and the
Theological Turn: The French Debate. Fordham, Fordham University Press 2001).
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oblastmi, zatímco původní pravoslavné východoslovanské společenství se rozděleno do tří státních útvarů rozpadlo na tři etnika – velkoruské, maloruské (ukrajinské) a běloruské. Autoři publikace se vyslovují proti izolaci takto vymezeného
ruského areálu od Byzance, Západu nebo Východu, jelikož podle nich v minulosti
vždy vyústila v jeho kulturní pád. Paradoxně však ani oni sami nepřekračují ruský
svět tam, kde by to bylo prospěšné: úpadek Kyjevské Rusi například chápou jako
důsledek nájezdů, mocenských bojů a neschopnosti udržet mravy, přičemž ignorují
odbornou literaturou doložený reálný přesun obchodních tras po vzestupu italských
Benátek a Janova.
Ve své hlavní části kniha pojednává o ruské minulosti detailněji. Autoři nalézají prameny radikální proměny carské říše v bolševické impérium v období vlády
Mikuláše II. Podle nich ho teprve prohra v rusko-japonské válce roku 1905 přinutila pochopit nevyhnutelnost vnitropolitické reformy a omezit monarchii prvním
ruským parlamentem. Autoři oceňují následnou profesionalizaci ruské byrokracie a větší podporu liberalizačního úsilí ministrů. Připomínají také rozvoj ruské
kultury, vědy a náboženského života. Konstatují však, že se diplomacii ani církvi
přes veškerou snahu nepodařilo Rusku zajistit klid nezbytný pro dokončení změn.
Vláda podle nich nedokázala čelit vnějšímu ani vnitřnímu tlaku: chybně se snažila
zastavit rusifikací a sázkou na velkoruský etnický nacionalismus rozkladný vliv
egoistického nacionalismu vycházejícího z válečných příprav Německa; a recept
nenašla ani na destruktivní vliv revolucionářů a sektářů, kteří v ruské společnosti
šířili mravní zpustlost. O té podle Dějin Ruska 20. století jasně svědčil růst počtu
občanských sňatků a rozvodovosti. Ruští vzdělanci si, tvrdí autoři, pokles morálky uvědomovali. Vinou vlastního odcizení však nedokázali lid mravně kultivovat,
a ten se proto na prahu války ocitl v opozici k moci. Pesimismus a radikalizace pak
přemohly původní protiněmecké vlastenectví, protože válčení narušilo stabilitu
ruského finančního systému, průmyslová odvětví podstatná pro podporu fronty
neunesla zvýšenou zátěž a zavládla potravinová krize.
Car, který se abdikací v únoru 1917 přihlásil k odpovědnosti za chybnou politiku,
sice předal moc Prozatímní vládě, Petrohradský sovět však vzápětí využil nespokojeného lidu jako zdroje vlastní síly a proměnil se v rozhodující centrum. Autoři se
domnívají, že definitivní rozsudek nad selháním starého Ruska a jeho elity vynesly
statisíce dobrovolníků, kteří se ochotně zapojili do „satanských činů“ rudého teroru.
Dílem msty a „satanské zloby všech těch, kdo si ji přáli“ (s. 492), byla přitom podle
autorů již vražda carské rodiny. V této souvislosti poukazují na nevyužité příležitosti
převézt cara, a především jeho manželku s dětmi pod německou ochranu. Konstatují,
že Lenin se s německým nepřítelem zločinně spikl, aby bolševici mohli v Rusku proti
Bohu prosadit všepohlcující iracionální socialistickou víru, která nectila dar lidského
života a devastovala zemi. Teror podle Dějin Ruska 20. století atomizoval společnost
na jednotlivce schopné přežít jen ve službě režimu nebo v izolaci od pravdy. Absolutní
moc tak nad ruským lidem snadno nabyl diktátor Josif Stalin a mravní nedostatečnost
od té doby volně přecházela z generace na generaci.
Přibližně v polovině prvního svazku Dějiny Ruska 20. století dospívají k zásadní otázce – kde vést hranici mezi ruským a bolševickým? Odpověď je vpravdě
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solženicynovská: moc byla uchvácena bolševiky, kteří strachem, lží a potlačením
paměti zlikvidovali ruskou elitu a lid vehnali do bezpráví, hladu a vraždění. Ruský
lid nebyl bolševický, ale bolševiky zotročený, rozvrácený a – jak dodává druhý svazek
díla – vtažený do války. Pod povrchem však Dějiny Ruska 20. století distribuují odpovědnost za ruský vývoj ve dvacátém století mnohem šířeji. Výkladem znovu prosvítá
Solženicynova nedůvěra v modernizovanou společnost, socialismus a revoluci, které
sice zničí nositele zla, zároveň ho ale v ostatních povzbuzují. Zřetelná je tu rovněž
Solženicynova neochota litovat obětí „velkého teroru“ z let 1936 až 1938. V jeho
očích mu padli za oběť zejména nelítostní vrazi, zaměstnanci stranického aparátu
a bezpečnostních složek státu, kteří předtím sami barbarsky zneužili svých pozic.
A solženicynovské kořeny lze do třetice hledat také ve vysvětlení masové kolaborace
sovětských obyvatel s nacisty po roce 1941. Tu Dějiny Ruska 20. století podávají jako
důsledek nesnesitelného utrpení lidu pod nepřátelskou vládou bolševiků v kombinaci
s neschopností chápat cynismus jejich německého soka.
Druhý proud úvah o filozofii ruských dějin, do kterého kniha vstupuje, se obrací
k otázkám jednoty a ceny placené za její rozklad. Dějiny Ruska 20. století k nim
přistupují ve třech základních rovinách, přičemž procesy společenské fragmentace
samy o sobě interpretují záporně. Přičítají je zvůli mocných a ulehčeně tvrdí, že
v jednadvacátém století nastal obrat k obnovení celistvosti.
V prvním plánu uvažují o ekumenismu, který před nimi z ruského prostředí zdejším zájemcům promyšleněji zprostředkovaly překlady publikací filozofa Vladimira
Solovjova ve velehradském nakladatelství Refugium.9 Autoři Dějin Ruska 20. století
podobně jako on litují rozkladu jednoty křesťanské církve. Vznik autokefální Ruské
pravoslavné církve však spojují se ztrátou jednoty pravoslavných Slovanů. Trpce také
prožívají podrobení otázek víry bolševické státostraně, protože podle nich způsobilo
další rozštěpení věřících mezi nesvobodné oficiální a ilegální církve v Sovětském
svazu i vzájemně si konkurující ruské církve v zahraničí. Upozorňují, že pravoslaví
a islám byly v Sovětském svazu proto častěji formou kulturní identity než náboženské praxe. Přesto však podle autorů od devadesátých let došlo v Rusku ve srovnání
s „postkřesťanským Západem“ k podivuhodnému východnímu obratu k víře a náboženské mravnosti. Podpis „Aktu sblížení“ pravoslavných církví v Rusku a v zahraničí
roku 2007 oslavují jako pokračování cesty k osvobození „oveček“ ze sevření náhražek ducha sekularizace (s. 680). Nijak přitom nevyjasňují, které spory o sovětské
období moskevského patriarchátu do té doby církve dělily. Nedotýkají se například
ani spolupráce Ruské a Srbské pravoslavné církve, která se tolik zviditelnila při rozpadu Jugoslávie. A bez komentáře nechávají i dialog vedený mezi katolicismem
a pravoslavím.
Další oblast rozkladu původní jednoty, kterou autoři akcentují, je spojena s formováním moderních národů. Jedná se snad o nejslabší rovinu celé knihy, která se ani
9

Pro úvahy o jednotě jsou klíčové Solovjovovy Tři rozhovory a „Legenda o Antikristu“, které
vyšly v českém překladu několikrát. Viz např. komentářem opatřené vydání Tři rozhovory:
O válce, pokroku a konci světových dějin, obsahující krátkou „Legendu o Antikristu“ a několik
menších přiložených statí (Praha, Zvon 1997).
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v užívání slova „Rusové“ nedokázala sejít v jednom významu. Jednou jde o etnický
národ, podruhé o společnost označovanou takto Varjagy, jindy o termín spojující tři
etnika – Malorusy, Velkorusy a Bělorusy. Autoři se vymezují proti „egoistickému“
i velkoruskému nacionalismu a s pomocí dávných ruských letopisů rýsují hranice pro
pozitivní existenci ruského národa. Málo se však zajímají o to, jak takový plán přijímaly různé vrstvy dotčených společenství. Rozdělení původního slovanského substrátu
na tři etnika chápou jako důsledek nerozumné politiky carů. Podle nich zbytečně
překračovali bezpečné meze, místo aby obnovili ruskou vládu nad Rusy obývaným
územím. Autoři respektují, že ve dvacátém století dospěli Ukrajinci i Bělorusové
k požadavku státní suverenity. Jako od součástí historického Ruska však od nich
mají – podobně jako i od dalších národů v oblasti – specifická očekávání: Rusko
je podle autorů v právu, když podrážděně brání přátelský soulad, který s novým
tisíciletím v této oblasti nejednoty zavládl, proti rozvratným západním zdrojům.
Jestliže rozpad náboženské jednoty i ruského státního národa patří podle autorů
Dějin Ruska 20. století k dlouhodobým problémům, třetí rovina rozkladu podle nich
zasáhla ruský lid teprve ve dvacátém století. Rozpolcení ruské společnosti na domácí
a zahraniční (emigrační) autoři označují za dílo bolševiků, kteří takto Rusko zbavili příležitosti, aby bylo utvářeno jeho nejlepšími lidmi. Ti byli podle nich vyhnáni
z vlasti, trpěli ve vzduchoprázdnu a museli se vzdát bezprostředního kulturního
i náboženského vlivu na vývoj vlasti. Autoři proto věnují velkou pozornost návratu
emigrantů do výkladu o dějinách Ruska v minulém století. Kromě meziválečné kulturní a náboženské činnosti emigrace připomínají doklady její loajality k vlasti za druhé
světové války i v době poválečné, kdy se mnozí emigranti navzdory zřejmému riziku rozhodli osobně přispět k obnově Sovětského svazu a usadili se v něm. Autoři
také upozorňují na souvislost mezi ruskou antikomunistickou činností v zahraničí
a protestním hnutím na území Sovětského svazu v druhé polovině dvacátého století.
I v této oblasti nejednoty podle nich došlo k pozitivní změně s nástupem prezidenta
Vladimira Putina: v emigraci uchovaná kultura se začala vracet do dědictví společné
vlasti a mocenské elity obrátily pozornost k radám jejích představitelů, jak přivést
Rusko k prosperitě. Paradoxně se podobně diferencovanému přístupu v Dějinách
Ruska 20. století netěší Němci, kteří autorům slouží jako vzor národa, který přemohl své zlo. Nad německými uprchlíky před nacismem a německými antifašisty
hlouběji neuvažují, Němci jsou v knize vnímáni prizmatem nacismu. Přitom kdyby
autoři brali ohled na reálné společenské síly v Německu dvacátého století, mohli by
nahlédnout, že jimi obdivovaný hospodářský vzestup Německa, poraženého ve dvou
válkách, nevzešel z pokání, ale byl v mnohém založen politikou západních vítězů
druhé světové války a v Německu samém měl na co navazovat.
Stranou úvah Dějin Ruska 20. století o jednotě kupodivu zůstala sovětská společnost. Autoři jednoduše došli k názoru, že sovětský byl režim a jeho instituce – věda,
kultura i sám člověk však zůstaly ruskými. Podobně jako nedokázali vytknout ruské
z bolševického, neusilují o to tedy ani v případě sovětského. Vyhýbají se popisu vývoje
národnostního složení bolševické strany i Rudé armády. Tento přístup v knize vítězí
navzdory poznámkám odpovědného redaktora Zubova, které korigují mlčení hlavního
textu všude tam, kde již hrozí překročit míru. Sovětské dějiny proto dominují také
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výkladu o průběhu druhé světové války. Smysl by to snad dávalo při popisu bojových operací, jinde však autoři promarnili skvělou příležitost nahlédnout za dobře
vyprávěné sovětské dějiny. Takové originální pole by dokázal nabídnout například
pokus o zachycení efektu předválečné evakuace průmyslu ze západních oblastí SSSR
do ruského týlu pro Rusko. Namísto originality však zůstává kniha v obecné rovině:
válka byla podle ní odpovědná za více než polovinu deficitu obyvatelstva a měla
i ideologicko-politické důsledky, když vytvořila sovětský patriotismus a sovětské
velmocenské vědomí. Ty, tvrdí autoři, vtrhly do Evropy spolu s nekřesťanskou hordou
vojáků, která se mstila za vlastní neštěstí. Chování rudoarmějců na dobytém území
autoři odsuzují. Odráželo podle nich chudobu kolchozní vesnice i to, jak bolševismus dokázal rozložit osobnost člověka. Tento svůj názor autoři bez ohledu na další
faktory či posloupnost událostí podpírají tvrzením, že zničující působení bolševismu
ukázaly také zločiny, jichž se po roce 1945 na Němcích dopouštěly národy, které se
ocitly pod sovětským vlivem.
Po obsáhlém konvenčním popisu událostí druhé světové války, poválečné rekonstrukce diktátorského režimu a důsledků smrti Stalina zbývá v příběhu vyprávěném
českými Dějinami Ruska 20. století přibližně třetina z celkového rozsahu knihy. Většina
z ní popisuje sovětská léta do nástupu Michaila Gorbačova, závěr je věnován obrození Ruska za Borise Jelcina a Vladimira Putina. Autoři si všímají, že nespokojenost
obyvatelstva se sovětským režimem v letech 1965 až 1967 ve společnosti poklesla
vlivem výhod, které běžní občané mohli čerpat z vysoké sociálně-kulturní mobility, růstu sociální rovnosti a slábnoucí hrozby nouze. Také regionální elity tehdy
podle autorů akceptovaly rámec jednotlivých svazových republik a střety plynoucí
dříve z jejich zájmu o posty v Moskvě ustaly. Ze Stalinovy absolutistické monarchie
vznikla Brežněvova feudální říše, charakteristická multietnickou asimilací a stagnací. Brežněvova éra tak podle autorů definitivně zformovala sovětského člověka
a Sovětský svaz se v ní zároveň proměnil v opravdový kolos na hliněných nohách.
Tehdy se podle Dějin Ruska 20. století ruská společnost začala osvobozovat. Autoři
v této souvislosti poněkud abstraktně upozorňují na sílu, jíž byl člověk tehdy tažen
do chrámu, kde ho „obcování s vírou“ nakonec k víře přivedlo. Dále pak popisují
polemiky vedené disentem a hnutím za lidská práva, zmiňují zvýšení kvality literatury
i filmu a připomínají, že společenská frustrace vyústila v roce 1976 také ve vznik
nové, negativní formy ruského nacionalismu. V této době podle nich třetí vlna emigrace zavinila definitivní rozkol mezi zkostnatělým komunistickým státem a tvůrčím
Ruskem, který nakonec způsobil kolaps impéria.
Z reformního gorbačovovského období si Dějiny Ruska 20. století nejvíce cení zdůraznění všelidských hodnot a radikální změny poměru státu a církve při příležitosti
oslav ruského milénia. Dále vyzdvihují vnitropolitickou demokratizaci zahájenou propuštěním politických vězňů a vznik nové vrstvy podnikatelů a politických stran (byť
z iniciativy komunistické strany a KGB). Jelcin podle autorů osvědčil mimořádný
politický talent, když z kritiky nedůslednosti reforem vytěžil podporu lidu pro zásadní
krok: osvobození Ruska od komunismu. „Deklarací o suverenitě RSFSR“ dne 12. června 1990 však zároveň vyčlenil tento umělý útvar z ruského státu a vymezil mu
neetnické hranice nadiktované kdysi bolševiky.
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Jak měly být ruské hranice jinak určeny, autoři Dějin Ruska 20. století nespecifikovali. Namísto toho závěrem knihy, s důrazem na výlučnost vztahů s Ruskem,
shrnuli politický vývoj bývalých svazových republik po roce 1993. Odborná úroveň
jednotlivých příspěvků je zde proměnlivá, často problematická a chyby v překladu
ji dál snižují.10 Základní tón celého oddílu určuje již první podkapitola o Ukrajině.
Podle ní je nad veškerou pochybnost, že Západ v pečlivě připravené oranžové revoluci zdrcujícím způsobem porazil ruské politické stratégy i sdělovací prostředky
a zemi destabilizoval. Návrat k moci Viktora Janukovyče po volbách roku 2006
však dokázal, konstatují autoři, že ukrajinská identita byla dostatečně zralá a demokratická a vylučovala rozštěpení země i rozklad přátelského a rovnoprávného
poměru mezi Ukrajinou a Ruskem. Podle knihy ruské vedení mělo a nadále má
zájem na konsolidaci svých sousedů, postrádá ale zákonné prostředky, jimiž by je
mohlo politicky ovlivňovat. Ostatní podkapitoly oddílu k tomu dodávají, že se přesto v legálním rámci snaží čelit tlaku západních velmocí, které nadále vychovávají
mládež pro nové barevné revoluce všude tam, kde „technologie demokratizace“
neohrožuje jejich ekonomické a bezpečnostní zájmy.
Ze srovnání stavu vybraných sfér ruského světa na začátku a na konci dvacátého
století vyplynul kolektivu autorů vedenému Andrejem Zubovem jednoznačný závěr.
S ohledem na možnosti, které se původně před Ruskem otevíraly, popsal výsledek jako
pohromu. Otázky, kdo je za ni zodpovědný, kde leží její příčiny, důsledky a řešení,
zodpověděl v zájmu politického ruského národa. Sami autoři bohužel přesvědčivě
nevyjasnili, kdo se k němu hlásí a kdo k němu patří. Odborné historické debatě
zůstaly některé části knihy mnoho dlužné, protože témata, která by nevedla k předem určenému horizontu, přehlédly. Také vůči křesťanské filozofii zůstaly v knize
rezervy, když autoři sice vyzdvihli nutnost pokání, ale namísto odpuštění vyvinili
část společnosti z odpovědnosti jako „podsovětskou“. I zde by důsledněji aplikovaný
německý vzor pomohl – položit si Jaspersovu otázku viny si ale autoři netroufli.
Je přitom podstatné, že na rozdíl od Amalrika se Dějiny Ruska 20. století obracejí
dovnitř společnosti, která prohrála globální válku a platí za to dezorientací, teritoriálním i ekonomickým propadem a sklonem k hledání jistot v homogenizaci. Nabízejí
jí hodnoty, jež se podle nich mohou stát pozitivním základem konstrukce nového
Ruska, pokud se vzdá následnictví sovětského dělnicko-rolnického státu. Pro mír je
to klíčová ruská diskuse, která – jak dokládá i názorový vývoj samotného Andreje
Zubova – dosud neskončila.

10 Například na straně 704 2. dílu českého překladu se tvrdí, že rusko-běloruský sjednocovací
proces překazil již v roce 1990 (!) svými mocenskými nároky prezident Lukašenko.

Recenze

Poslední z hlasů sovětské utopie
Dagmar Petišková

ALEXIJEVIČOVÁ, Světlana: Doba z druhé ruky: Konec rudého člověka. Z ruského
originálu přeložila Pavla Bošková. 2. vydání. Příbram, Pistorius & Olšanská 2017,
492 strany, ISBN 978-80-87855-89-8.
Nositelce Nobelovy ceny za literaturu za rok 2015 Světlaně Alexijevičové (narozena 1948), jejíž autorský podíl na pětidílném literárním cyklu Hlasy Utopie1
navenek spočívá v tom, že svým publikacím dala název, uspořádala sebraný materiál (tj. výpovědi lidí, které si vybrala k interview) a napsala úvod, je – hlavně
v ruském prostředí – někdy vytýkáno, že se prezentuje jako autorka, a nikoliv jako

1

Pentalogii Golosa Utopii tvoří knihy U vojny ně ženskoje lico: Dokumentalnaja proza, 1985
(česky Válka nemá ženskou tvář, Praha – Moskva, Lidové nakladatelství – Progress 1986),
Poslednije svidětěli: Kniga nědětskich rasskazov, 1985 (česky ještě nevyšlo), Cinkovyje malčiki, 1989 (česky Zinkoví hoši, Příbram, Pistorius & Olšanská 2016), Černobylskaja molitva, 1997 (česky Modlitba za Černobyl: Kronika budoucnosti, Brno, Doplněk 2002 a 2017)
a Vremja sekond chend, 2013 (česky Doba z druhé ruky: Konec rudého člověka, 1. vydání,
Příbram, Pistorius & Olšanská 2015). V této recenzi vycházím z druhého českého vydání
knihy Doba z druhé ruky z roku 2017, v němž jsou opraveny především pravopisné chyby
vyskytující se v prvním vydání.
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autor(ka)-sestavitel(ka),2 jak se obvykle označuje původce textu na titulní straně
ruských i běloruských a ukrajinských publikací zpracovávající sebrané dokumenty.3
Jiní posuzovatelé její metodu, stojící na hranici mezi dokumentem a beletrií, naopak vyzdvihují jako svého druhu originální literární útvar, i když ovlivněný řadou
děl dřívějších autorů.4 Tak například podle literárního vědce V. N. Krylova, jenž se
pokusil postihnout autorčin postup, „jak zpracovat svědecké dokumenty, aby se staly
estetickým fenoménem“, Alexijevičová všechny své role (spisovatelka, novinářka,
herečka, socioložka, psychoanalytička), ve kterých vystupuje v besedách se svými
hrdiny, jako by zapuzuje – a vystupuje pak již jen jako účastnice besedy, jež se však
do hovoru vmísí výjimečně a svou přítomnost v knize v co největší míře skrývá. Je
však zřejmé, že kladenými otázkami, ať již uvedenými (které však autorka mezi
texty výpovědí zařazuje spíše výjimečně), či jen tušenými, usměrňuje tok vyprávění.
To se pak stává nejenom výpovědí o daném čase, ale dává vyniknout i charakteru
vypravěče, jenž čtenáři odkrývá své mravní a filozofické zásady, politický postoj,
vztah k náboženství a konečně i svůj psychický stav. Krylov je přesvědčen, že knihy
Alexijevičové nelze označit za neopracovaný, syrový dokument, jelikož jednotlivé
výpovědi jsou propojeny promyšleným autorským postupem, což z nich vytváří
vnitřně jednotný útvar.5
Často se řeší otázka národní identity držitelky Nobelovy ceny. Její otec byl
Bělorus (bělorusky její křestní jméno zní Svjatlana), matka Ukrajinka, jazykem,
ve kterém se jí dostalo vzdělání, byla ruština. Dětství prožila na Ukrajině, střední
i vysokou školu absolvovala již v Bělorusku, kde pak také začala pracovat jako novinářka. Autorčiny výhradně rusky psané knihy, vycházející od osmdesátých let, byly
postupně překládány i do ukrajinštiny a běloruštiny, o jejich masivní rozšíření se
ale postarala ruská nakladatelství (z ruštiny byla pak přeložena do mnoha dalších
jazyků). Ačkoli je Alexijevičová spojena se všemi třemi východoslovanskými národnostmi (a například americký historik specializující se na dějiny střední a východní
Evropy Tymothy Snyder o ní píše jako o spisovatelce tří národností),6 na otázku, která
literatura vlastně dostala Nobelovu cenu v roce 2015, je zřejmě nejpoctivější odpovědí, že to byly literatury dvě – běloruská (podle autorčina působiště a občanství)
2

3
4
5
6

„...kniha neobsahuje nové myšlenky a cíle, vše je od jiných, vše nostalgické...“ (ŠABAJEVA,
Tat’ana: Pisat’ rasčetlivo navzryd. In: Litěraturnaja gazeta [online], č. 39 (6432), 2.10.2013
[cit. 2017-06-26]. Dostupné z: http://www.lgz.ru/article/-39-6432-02-10-2013/pisat-raschyetlivo-navzryd/.)
Jako avtor-sostavitěl je uvedena např. Ljudmila Ulická v srovnatelně koncipované knize výpovědí (ULICKAJA, Ljudmila: Dětstvo 45–53: A zavtra budět sčasťje. Moskva, AST 2013).
Srv. alespoň ADAMOVIČ, Ales – GRANIN, Daniil Alexandrovič: Blokadnaja kniga. Leningrad, Lenizdat 1984; GINZBURG, Lidija Jakovlevna: Prochoďaščije charaktěry: Proza vojennych let. Zapiski blokadnogo čeloveka. Moskva, Novoje izdatělstvo 2011.
Srv. KRYLOV, V. N.: „Dokument dolžen žit’ po zakonam iskusstva“: Istorija „domašněgo“
socializma v knige Svetlany Alexijevič „Vremja second-hand“. In: Filologija i kultura / Philology and Culture, č. 3 (37), 2004, s. 250–253.
Srv. SNYDER, Timothy: Svetlana Alexievich: The Truth in Many Voices. In: The New York
Review of Books [online], 12.10.2015 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: http://www.nybooks.
com/daily/2015/10/12/svetlana-alexievich-truth-many-voices/.
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a ruská (podle jazyka, kterým svá díla píše).7
Ukrajinské prostředí sice hraje v životě i díle
Alexijevičové důležitou roli, k ukrajinské politické situaci se často vyjadřuje, ukrajinsky však
nepíše a na Ukrajině nežije. Sama autorka se
pokládá za „člověka ruské kultury“.8
Na knize Doba z druhé ruky pracovala v době
svého politického exilu v několika zemích západní Evropy a vydala ji krátce po návratu
do Běloruska v roce 2013. Především po své aktivní obhajobě ukrajinského Majdanu se stala
terčem často nevybíravé kritiky v ruských médiích. Zdůrazňovalo se, že výběr Alexijevičové
na Nobelovu cenu byl záležitostí vyloženě politickou, spojenou s událostmi na Ukrajině.
Velmi ostře se na toto téma vyjádřil i spisovatel Vadim Levental, který tvrdí, že plán nobelovského výboru ocenit spisovatele-Ukrajince
nevyšel, jelikož se na slabé ukrajinské literární
scéně žádného alespoň trochu vhodného kandidáta najít nepodařilo, a tak posloužila
Běloruska Alexijevičová jako náhrada, jakási z nouze cnost.9
Ohlasy v tisku západního světa na udělení Nobelovy ceny za literaturu Světlaně
Alexijevičové byly v naprosté většině pozitivní, autorka byla oceňována za odvahu,
za trpělivou, usilovnou a záslužnou práci, za zprostředkování pravdy o sovětském
režimu. Americký literární kritik Dwight Garner ji, spolu s její novinářskou kolegyní, před jedenácti lety zavražděnou Annou Politkovskou, přirovnává k odvážnému
a nezištnému Dankovi z Gorkého povídky o hořícím srdci; klade si ovšem otázku,
zda bude mít odkaz těchto dvou novinářek šťastnější osud, než ho mělo Dankovo
srdce, jež lidé zašlapali.10
Struktura knihy Doba z druhé ruky je následující: po úvodu autorky (Zápisky
zúčastněné) následuje první část, nazvaná „Útěcha apokalypsou“ (rozčleněná
do oddílů „Z pouličního ruchu a kuchyňských řečí z let 1991 až 2001“ a „Deset
7

Srv. POSPÍŠIL, Ivo: K identitě národní literatury aneb Která literatura vlastně dostala Nobelovu cenu za literaturu za rok 2015? In: Proudy: Středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online], roč. 2, 2015 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journal/
proudy/revue/eseje_fejetony/2015/2/pospisil_k_identite_narodni_kultury.php.
8 Srv. JUFEROVA, Jadviga: My ustali žit’ bez ljubvi. In: Rossijskaja gazeta – stoličnyj vypusk
[online], č. 4136, 4.8.2006 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: https://rg.ru/2006/08/04/aleksievich.html.
9 Srv. LEVENTAL, Vadim: Nobelevskaja premija po žurnalistike. In: Izvestija [online],
8.10.2015 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: http://iz.ru/news/592815.
10 GARNER, Dwight: In: ‘Secondhand Time’: Voices From a Lost Russia. In: The New York Times
[online], 24.5.2016 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2016/05/25/
books/review-in-secondhand-time-voices-from-a-lost-russia.html.
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příběhů v rudých kulisách“) a druhá část, s názvem „Půvab prázdnoty“ (s oddíly
„Z pouličního ruchu a kuchyňských řečí z let 2002 až 2012“ a „Deset příběhů bez
kulis“). V českém vydání následuje ještě rejstřík vybraných jmen se stručnými údaji
o významných osobnostech, o nichž se v knize pojednává, glosář reálií a přehled
některých důležitých dat sovětských a ruských dějin z let 1985 až 2014 (obsahuje
však i data běloruských a ukrajinských událostí). České vydání naopak nezařadilo
interview s Alexijevičovou, které je připojeno v závěru původního ruského vydání.11
Výpovědi lidí v knize Doba z druhé ruky sestavila autorka tak, aby vytvořila kroniku sovětského života od roku 1991 do roku 2012. V její první části vzpomínají
dotazovaní na životní příběhy své i svých příbuzných či známých za socialismu
a tím, jak uvádějí osudy rodičů či prarodičů, postihuje kniha období od samotného počátku Sovětského svazu. Druhá část se věnuje hlavně životu těsně postsovětskému, ovšem s mnoha ohlédnutími v čase. V knize je několik zásadních
témat, která se prolínají různorodými příběhy. Je to téma války, vztahu k životu
za socialismu, k ideji komunismu, téma toužebně očekávané svobody, ale také
sebevraždy při ztrátě ideálu a smyslu života, téma kultu jazyka a literatury i rozčarování z nových poměrů. Připomínají se události druhé světové války, osudy
vojáků válčících v Afghánistánu i postih disidentů v době prezidentských voleb
v Bělorusku v roce 2010. Velice často se vzpomíná na obtížnou situaci prvních let
po rozpadu SSSR: „A léta devadesátá. (...) Někdo to nevydržel a zbláznil se, psychiatrický léčebny byly na prasknutí.“ (s. 33) Mnoho dotazovaných se svěřuje se svým
rozporuplným vztahem ke Stalinovi: „Proč jsme doteď neodsoudili Stalina? (...)
Abychom odsoudili Stalina, museli bychom odsoudit své příbuzné a známé.“ (s. 35)
Autorka výběrem výpovědí upozorňuje však také na nově vytvářený Stalinův kult
v postsovětském, putinovském Rusku. Spíše okrajově se řeší mezigenerační vztahy;
objeví se několik „hlasů“ patřících lidem, kteří, jak jen to bylo možné, odjeli žít
do ciziny, především do Spojených států („Ruská debata v Chicagu“ – s. 378–385).
Autorka v úvodu předesílá, že se „snažila vyslechnout všechny účastníky socialistické tragédie“, kteří měli být „v laboratoři marxismu-leninismu“ vyšlechtěni
do lidského druhu homo sovieticus, na něhož se jedni „dívají jako na tragického
hrdinu, jiní mu říkají Sovět“.12 Je přesvědčená, že homines sovietici mají své zvláštní, výjimečné představy o „dobru a zlu, o hrdinech a mučednících“, používají jiný
slovník, liší se i v přístupu ke smrti (s. 9).
Jako dotazované volí autorka převážně „lidi obyčejné“; tento výběr je u ní principiálním záměrem – podle ní používají prostí lidé „svůj“ jazyk a vyprávějí „svůj“
příběh, na rozdíl od „lidí kultury, intelektuálů“ (tedy příslušníků společenské, kulturní a politické elity), kteří se rádi stylizují, používají „cizí hlas“.13 S tím patrně
souvisí i skutečnost, že častým místem ve vzpomínkách dotazovaných – a zřejmě
11 ALEXIJEVIČ, Svetlana: „Socializm končilsja. A my ostalis.“ Razgovor veďot Natalja Igrunova. In: TÁŽ: Vremja sekond chend. Moskva, Vremja 2013, s. 493–506.
12 V ruském originále sovok. Pojem označuje člověka sovětského způsobu myšlení a zvyků, má
ovšem výrazně pejorativní zabarvení.
13 Srv. ALEXIJEVIČ, S.: V poiskach večnogo čeloveka. In: Voprosy literatury, č. 1 (2000), s. 39.
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i místem, kde s nimi autorka vedla rozhovory – byla kuchyň, jak o tom ostatně svědčí
i názvy oddílů knihy. V jedné výpovědi se vzpomíná na dobu, kdy byly za Chruščova
zrušeny některé komunální byty (a tím i společné kuchyně, ve kterých nebylo radno se politicky vyjadřovat) a kdy se pojednou z nyní již privátních kuchyní stalo
jakési až „psychoterapeutické“ místo, kde bylo možné „nadávat na vládu, a hlavně
se nebát, protože v kuchyni jsou všichni našinci. (...) Veškerý život v letech šedesátých se odehrával v kuchyni. (...) Vznikaly tam velké myšlenky a fantastické plány. (...) Pouštěli jsme si Vysockého. Chytali ruské vysílání BBC.“ (s. 22) Po rozpadu
Sovětského svazu začaly kuchyně postupně ztrácet své výsadní postavení: „Když
nastoupil Gorbačov, všichni jsme skákali radostí jako zpitomělí. Žili jsme ve snech,
v iluzích. Vykecávali jsme se v kuchyních. (...) Rusko nezměníme někde v moskevských kuchyních.“ (s. 434) Mladá generace pak „kuchyň“ demonstrativně opouští,
už ji nepotřebuje: „Narodil jsem se, když už SSSR neexistoval. Když se mi něco
nelíbí, jdu do ulic a protestuju. A netlachám o tom v kuchyni před spaním.“ (s. 296)
Účastníky rozhovorů představuje autorka jejich křestním jménem, jménem
po otci (ne vždy) a iniciálou příjmení (výjimečně příjmením celým), profesí nebo
politickou příslušností či sociálním statusem („arménská běženkyně“) a věkem. Tak
například „Margarita Pogrebickaja, lékařka, 57 let“, prostřednictvím vzpomínek
na osobní život vypráví zároveň o zásadních událostech poválečného Sovětského
svazu i o dějích v počátečním období po jeho rozpadu – a vyjadřuje své pocity a přístup k těmto událostem: „Sedmého listopadu. (...) Nejúžasnější zážitek mého dětství
je vojenská přehlídka na Rudém náměstí. (...) Celý život jsem prožila ve víře, že jsme
ti nejšťastnější, že jsme se narodili v úžasné a nádherné zemi.“ (s. 91) Zpovídané
lékařce zavřeli z politických důvodů otce a už jako dítě dobře věděla i o hladomoru
na Ukrajině ve třicátých letech. Přesto však se po vzpomínce na otřesné detaily,
o kterých se od své matky dozvěděla (ta Ukrajinou projížděla a na vlastní oči tam
mnoho věcí viděla), odmlčí a pak dodá: „Milovala jsem Stalina.“ (s. 99) Zmiňuje
se o pýše, kterou pociťovala, když se Gagarin jako první člověk dostal do vesmíru,
když ona sama jako teenager pomáhala budovat komunismus, i o nadšení sovětských
lidí, když Fidel Castro převzal na Kubě moc. Po rozpadu Sovětského svazu trpěla
depresí: „...nemůžu žít bez toho, co bylo.“ (s. 102) Devadesátá léta jsou pak pro ni
obrovským chaosem, doprovázeným dříve (tedy za sovětské éry) nemyslitelnými
etnickými konflikty, za nimiž vidí i důvod infarktů svého arménského manžela,
a nakonec si postěžuje: „...v politice se nevyznám. Je mi jenom hrozně.“ (s. 106)
V případě této interviewované lékařky se podle podrobností v životopisu dá odhadnout, že její vyprávění, jak je zachytila Alexijevičová, pochází zhruba z druhé
poloviny devadesátých let. Ovšem u mnoha jiných výpovědí jejich datum jasné
není – spisovatelka uvádí rozmezí let (dekádu), takže není zřejmé, zda ten či onen
rozhovor například z první části knihy pochází z roku 1991, kdy Sovětský svaz ještě
existoval, či z doby těsně po jeho rozpadu, anebo třeba až z prosince 2001, tedy
deset let po schválení deklarace znamenající jeho zánik.
V knize se, i když jen velmi okrajově, setkáme i s postavami a událostmi z československé historie. Bývalý vysoký kremelský aparátčík, označený pouze jako „N.“ (jeden z mála, kteří v knize Alexijevičové vybočují ze škatulky „obyčejných lidí“),
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připomíná přátelství Michaila Gorbačova s Alexandrem Dubčekem a Zdeňkem
Mlynářem (s. 130). Zmínka o potlačeném pražském jaru se objeví jako letmá
vzpomínka „pětatřicetileté manažerky Alisy Z.“, když mluví o „kuchyňském“ životě svých rodičů, kterým pohrdá: „Celá předchozí gentlemanská sestava po sobě
zanechala jen pachuť: samizdat a šepoty v kuchyni. Taková hanba: naše tanky byly
v Praze!“ (s. 338)
Naprostá většina příběhů a vyjevovaných emocí je v knize Doba z druhé ruky
spojena s politickými událostmi. Jen velmi málo výpovědí se týká výhradně osobního, intimního života – mezi nimi patří k nejemotivnějším zpověď matky, jejíž
syn, u kterého se od útlého dětství projevovala znepokojivá fascinace smrtí, skončil
vlastní rukou život v pouhých čtrnácti letech („O Igoru Poglazovovi, žáku 8. třídy, 14 let“ – s. 142–154).
A potom je tu vyprávění „Jeleny Razdujevové, dělnice, 37 let“ (s. 432–452), které
se stalo i námětem pro dokumentární film a o němž americký spisovatel Adam
Hochschild píše, že se zdá, jako by zpovídaná žena vystoupila z některé Čechovovy
povídky.14 Žena opustí manžela a tři děti kvůli vězni odsouzenému za zabití, jehož
tvář jí připomene její dávný dívčí sen. Čtenáři se vybaví osudy děkabristů a jejich
žen i příběhy hříšníků a také mučedníků, vůči nimž se v ruské literatuře často zdvihá
vlna především ženského soucitu. Jelena, která za svým vězněm odjela do zřejmě
nejdrastičtějšího ruského vězeňského komplexu na Ohňovém ostrově na severu
země, kde žijí vězni v krajně nehumánních podmínkách, se za něj mezi vězeňskými
stěnami provdala, aby ho párkrát do roka mohla navštívit, a zůstala žít a pracovat
poblíž. Avšak podobně jako u Čechova, jehož povídky nekončívají hepyendem,
se Jelena se svým vězněm štěstí nedočká. Když ji chce autorka po čase navštívit,
dozvídá se, že teď žije úplně jinde, snad pomáhá narkomanům a nemocným AIDS.
Světlana Alexijevičová způsob, jímž zpracovává a estetizuje výpovědi svých dotazovaných, nezveřejňuje. Čtenář však na mnoha místech textu pozná, kdy je souvislá
výpověď přerušena či její část vypuštěna, což v některých případech může působit
až rušivě. Přítomnost autorky pak připomínají kromě příležitostných otázek i poznámky mezi řádky v textu, většinou kratičké, vyznačené kurzívou (Pláče. Křižuje
se. Už si ani nestírá slzy). Tento fakt, tedy jistá roztříštěnost, nesouvislost textu,
umožňuje na druhou stranu začíst se do knihy – často i v rámci jedné výpovědi – nikoli od začátku, ale na libovolném místě, a k jednotlivým pasážím se vracet, nově
je vnímat a posuzovat.
Poslední výpovědí v knize je krátký příběh, do češtiny přeložený jako „Hlas
lidu“ (s. 469).15 Jde o shrnutí života prožitého skutečně „obyčejným člověkem“,
člověkem neangažovaným, šedesátiletou ženou, pro niž jsou politicko-společenské zvraty jen vzdálenou kulisou, která se jí nijak zásadně netýká. O svém životě
14 Srv. HOCHSCHILD, Adam: Secondhand Time. In: The New York Times [online], 27.5.2016
[cit. 2017-06-26]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2016/05/29/books/review/secondhand-time-by-svetlana-alexievich.html.
15 V ruském originále Primečanije obyvatělja, tedy jakási poznámka, komentář člověka usazeného na jednom místě, jenž se o to, „co se děje za humny“, nestará.
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na venkově tisíc kilometrů od Moskvy mluví a rekapituluje ho naprosto civilním
způsobem, své city neakcentuje, hovoří s pokorou: „A my tady žijem, jak jsme žili.
Jak za socialismu, tak za kapitalismu. (...) Je třeba přežít zimu. Zasadit brambory.“
Snad se dá kytice šeříku, kterou jde žena na konci svého vyprávění (a současně
v závěru knihy) na zahradu pro autorku natrhat, chápat jako symbol usmíření,
naděje, lásky, obyčejného lidského štěstí – i pro člověka rodu homo sovieticus.
Ostatně napsat či dokončit knihu, ve které již nebudou ženy vyprávět o druhé světové válce, lidé si nebudou po letech vybavovat dětské válečné vzpomínky
ani hrůzy války v Afghánistánu či lidské tragédie po výbuchu atomové elektrárny,
nebudou zkrátka hovořit o sovětském životě a sovětském člověku, jako to dělali
v rozhovorech zachycených v pěti dílech Hlasů Utopie, ale budou mluvit hlavně
o lásce, avšak také o stáří a smrti, Alexijevičovou ještě čeká, jak se o tom zmiňuje
v posledních odstavcích interview připojeného na závěr ruského vydání knihy.16

16

ALEXIJEVIČ, S.: „Socializm končilsja. A my ostalis“, s. 506.

Recenze

Češi proti církvi
Marek Šmíd

BALÍK, Stanislav – FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – VLHA, Marek: Český antiklerikalismus: Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848–1938.
(Historické myšlení, sv. 69.) Praha, Argo 2015, 500 stran, ISBN 978-80-257-1373-0.
Předkládaná pětisetstránková kniha z pera čtyř renomovaných historiků Masarykovy univerzity v Brně se věnuje společenskému tématu, jež nebylo dosud pro
své nesnadné uchopení v české historiografii systematicky zpracováno – českému
antiklerikalismu. Jeho aktuálnost tkví především ve skutečnosti, že analyzovaný
pojem reprezentuje moderní mobilizační politický a náboženský diskurz, který se
stal v prostředí střední Evropy doslova fenoménem; ani po roce 1948 samozřejmě
nezanikl, ale transformoval se do nové podoby. Monografie představuje autorský
výsledek projektu Grantové agentury ČR „Český antiklerikalismus 1848–1948“.
Práce vznikla na základě studia mnoha českých archivů, například Národního
archivu, Literárního archivu Památníku národního písemnictví, Náprstkova muzea,
Moravského zemského archivu, Archivu města Brna, řady amerických krajanských
a českých zemských, státních okresních, farních a diecézních archivů, dále tištěných
pramenů včetně dobové publicistiky a rozsáhlé české a zahraniční literatury. Autoři
knihu rozdělili do šesti kapitol včetně úvodu a závěru, ve kterých se postupně soustředili na konfrontaci reality a představ ve vztahu mezi společností a církvemi (víceméně
katolickou církví), na témata, jež společnost v této souvislosti mobilizovala, na rozdíly mezi městy a venkovem v českém náboženském životě a na poměry v českých
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krajanských komunitách v Evropě i za oceánem.
Poznámky k odbornému textu umístili na konec
monografie a vybavili ji také přehledem pramenů a literatury, německým shrnutím a jmenným
rejstříkem.
Autoři považují antiklerikalismus za významnou součást modernizačních evropských
procesů, zaměřených proti církvi a jejím institucím. Sledují jeho dynamický charakter
od poloviny 19. století do konce první třetiny století dvacátého a zkoumají jeho podobu
v prostředí habsburské monarchie (1848–1918)
i první Československé republiky (1918–1938).
Podrobně rovněž analyzují vznik, proměny
a povahu antiklerikalismu v jednotlivých ideologických skupinách a konstatují, že zápas
s církví a náboženstvím byl veden především
z liberálních či socialistických pozic. Vrchol
antiklerikálního boje situují autoři do přelomu 19. a 20. století, kdy zesílily zejména spory o politiku, o vliv na školství a výchovu mládeže, o podobu obřadů a státních svátků, které pak tematicky rezonovaly
i v první Československé republice.
Antiklerikalismus se v pojetí autorů neomezuje pouze na český prostor, kde se
ostatně projevuje spíše v podobě antikatolicismu, ale jedná se přinejmenším o evropský, poměrně obtížně uchopitelný fenomén, jehož specifičnost odráží odlišnou
zkušenost s „klerikalismem“ v každé zemi. Například ve Velké Británii splýval antiklerikalismus s bojem proti státní anglikánské církvi. Termín „antiklerikalismus“ tak
obecně označoval široký okruh osob, které se vymezovaly vůči konkrétním projevům
klerikalismu v ultramontanismu či politicky aktivním náboženství. Třebaže vývoj
v českých zemích bezpochyby ovlivnily i projevy rakouského či německého antiklerikalismu, autoři se ve shodě s titulem knihy věnují primárně českému hnutí s proticírkevním (protikatolickým) nábojem. Nástup moderního antiklerikalismu byl podle
nich důsledkem diferenciace uvnitř národnostních celků v 19. století, zejména mezi
vyššími sociálními skupinami (inteligencí, měšťanstvem atd.). Byl současně průvodním jevem sekularizace společnosti, který se šířil v českém liberálním prostředí ruku
v ruce s postupující náboženskou vlažností v době národního obrození. Katolicismus
v něm tehdy nepřevzal významnější společenskou a politickou roli a zůstal mocensky
spjat s rakousko-uherskou monarchií.
Značnou pozornost věnují autoři monografie Tomáši Garriguovi Masarykovi, kterého navzdory jeho deklarovanému náboženskému přesvědčení považují za výrazného antiklerikála se silným vlivem na tehdejší českou společnost. Svědčily o tom
i mnohé Masarykovy boje s klerikálním táborem (Wahrmundova aféra, Judova aféra,
Konečného aféra a další). Předmětem jeho kritiky ovšem nebylo náboženství jako takové, ale jeho katolická praxe, již Masaryk prožíval v osobním kontaktu s představiteli
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katolické církve včetně stoupenců české Katolické moderny. Masarykovým triumfem
se podle autorů stala první Československá republika, jejíž politická reprezentace
směřovala k odluce církve od státu a skupina náboženských radikálů ke vzniku Církve
československé. Rozhodný antiklerikální boj v českém prostředí vedla Volná myšlenka, která již před první světovou válkou vyjadřovala nálady a zájmy antiklerikálně
naladěné generace.
Jestliže poměr mezi československým státem a katolickou církví nebyl po roce 1918
nikterak příznivý (od vzniku republiky se ostatně hovořilo o odluce církve od státu), k určitému uvolnění napětí došlo po podepsání takzvaného modu vivendi mezi
Československem a Vatikánem na přelomu let 1927 a 1928 a po oslavách svatováclavského milénia v roce 1929. Na smírném řešení měla nemalou zásluhu i Šrámkova
Československá strana lidová, která se v meziválečné době stala díky svému národnímu a státotvornému postoji a obratnému manévrování jedním z pilířů politického systému a významnou součástí vládních koalic. Ve třicátých letech, kdy se
Československo dostávalo do stále větší mezinárodní izolace, již k antiklerikálním
útokům v té míře jako v předešlých desetiletích nedocházelo, ba naopak sílila tendence ke sbližování různých náboženských skupin proti nepřátelskému tlaku zvenčí.
Největší rozsah zaujímá čtvrtá kapitola, v níž autoři na příkladu vybraných českých a moravských měst a vesnic analyzují a porovnávají složité vývojové procesy
spojené s fenoménem antiklerikalismu, zejména sekularizaci a kulturní boj. Na základě provedených sond do politického, kulturního a náboženského života v deseti
sídlech (Brně, Kladně, Táboře, Uherském Hradišti, Uherském Brodu, Polné, Bludově,
Žarošicích, Lidečku a Mikulovicích u Pardubic) vyvozují, že nelze generalizovat
a paušálně přijímat zjednodušený pohled na město jako centrum antiklerikálního
boje a na venkov jako základnu klerikálního tábora, případně vnímat Čechy jako
antiklerikální a Moravu jako klerikální prostor. Boje na venkově ostatně směřovaly
spíše k oslabování role náboženství než k otevřenému odmítání církve.
Velký zájem projevují autoři rovněž o české krajany v zahraničí. Nejpočetnější komunitu tvořili Češi a jejich potomci ve Spojených státech amerických, kteří se ve sledovaném období vyznačovali nejrozvinutějším antiklerikalismem v rámci českého
etnika. Ten souvisel s jejich svobodomyslností a racionalismem, které kontrastovaly
s konzervativním charakterem habsburského státu a jeho preferencí katolického
náboženství.
Monografie čtyř brněnských autorů umožňuje vnímat český antiklerikalismus jako
mnohovrstevnatý fenomén, který prošel prudkým vývojem a významně ovlivnil dobovou společnost a politiku. Pro komplexní uchopení nelehkého tématu, inspirativní
otázky, široký rozsah pramenů i literatury a kompaktnost výkladu ji rozhodně lze
doporučit všem zájemcům o dějiny českého myšlení i politiky v 19. a 20. století.

Anotace

BÍLEK, Jan – KUKLÍK, Jan – MARŠOUN, Erik –
NĚMEČEK, Jan: Druhý exil Edvarda Beneše:
Fotografie z let 1938–1945. Praha, Historický
ústav AV ČR, v. v. i. – Právnická fakulta
Univerzity Karlovy – Ústav T. G. Masaryka,
o. p. s. 2016, 248 s., ISBN 978-80-7286-293-1.
Období od přijetí Mnichovské dohody
do konce druhé světové války lze bezesporu
chápat i v personální rovině osobního zápasu Edvarda Beneše. Nejhlubší ponížení,
doprovázené i příkrým poklesem popularity, vyústilo v několika dnech po mnichovském diktátu v abdikaci a následný odchod
do emigrace, která od samého počátku nesla
spíše známky exilu. Vývoj mezinárodní situace nicméně dával Benešovi v mnohém
za pravdu, a ještě před oficiálním vypuknutím světového konfliktu se bývalý prezident
stal ústřední postavou jednoho z několika
center postupně se formujících zárodků
zahraničního odboje. Postupně se jeho vliv
prosazoval i v dalších kruzích exilu a přes
mnohé potíže také na mezinárodní scéně.
Jeho význam stále rostl a dva roky po své
abdikaci již pevně stál v čele celé zahraniční akce, což akceptovali i „velcí hráči“,
tedy spojenecké velmoci, byť postupně, pomalu a s vícerými přechodnými či trvalými

výhradami. Benešův zápas o mezinárodní
uznání vlády, potvrzení ve funkci prezidenta, oduznání Mnichova, garance obnovení
Československa v (téměř) předválečných
hranicích a poválečné smluvní zajištění
byl i bojem o rehabilitaci Benešovy osoby,
a především jeho zahraničněpolitické koncepce – minulé, soudobé i pro budoucno.
Čtveřice autorů z různých pracovišť, zkušených historiků a editorů, se rozhodla zdokumentovat zmíněný Benešův zápas formou
netradiční edice fotografií. Všech 99 černobílých snímků, z nichž sestává hlavní část
publikace, bylo vybráno z fondu Edvarda
Beneše uloženého v Archivu Ústavu T. G.
Masaryka v Praze. První zařazená fotografie pochází z 22. října 1938 a zachycuje odlet tehdy již bývalého prezidenta Edvarda
Beneše z vlasti do exilu, završením cyklu
je pak záběr z 28. května 1945, kdy před
Benešem na Pražském hradě defilovaly
Revoluční gardy. Fotografie jsou vybaveny
popisky a poznámkami Erika Maršouna,
celý soubor uvozuje obsáhlý a fundovaný
ediční úvod Jana Bílka. Publikace obsahuje i druhou část, jíž je rozsáhlá studie
o devadesáti tiskových stranách s názvem
„Druhý exil Edvarda Beneše“ od autorů Jana
Němečka a Jana Kuklíka, která rekapituluje

Anotace
Benešovu politiku v tehdejších letech na pozadí celkové situace československého zahraničního odboje.
Kniha je dále vybavena jmenným rejstříkem a nezvykle podrobným anglickým resumé. Povedené typografické zpracování
umožňuje dostatečně ocenit a využít kvalitu většiny původních fotografií. Drobným
bonusem je fakt, že ve výjimečném případě autoři neváhali překročit úzce chápané hranice této edice a na konkrétním
příkladu ilustrovali dobovou cenzorskou
práci, prováděnou z důvodů (dnešním termínem) public relations: originální snímek
štědrovečerní večeře roku 1943 ve vlaku
do Moskvy byl pro publikaci v Benešových
Pamětech pozměněn retušováním několika
lahví vína a skleniček a jejich nahrazením
květinami, pohárem a dalšími „nezávadnými“ drobnostmi. Stalo se tak ve vydání
z roku 1947; jak známo, již o několik let
později však cenzoři z fotografií začali odstraňovat i „závadné“ osoby.
Zdenko Maršálek

BUREŠ, Michal: Vesnice zaniklé po roce 1945
a kulturní krajina Novohradských hor. Plzeň,
Západočeská univerzita v Plzni 2015, 369 s.,
ISBN 978-80-261-0335-6.
Ve druhé polovině 20. století bylo v českém pohraničí nenávratně srovnáno se
zemí několik tisíc sídel, včetně celých obcí
a osad. Zaniklé vesnice se staly jedním ze
symbolů poválečné transformace pohraničních regionů a zvláště v posledních dvou
desetiletích představují hojně využívanou
látku pro badatelský výzkum. S tím souvisí
také stále se rozrůstající literární produkce.
Velká část vydávaných prací ovšem dokumentuje zaniklá sídla pouze jako prostý
soupis těchto míst založený na dobových
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fotografiích a doplněný o stručný historický vývoj a základní statistiku postižené
lokality. Zevrubnější analýza zániku, vylíčení procesu demolice zdejších objektů nebo
dokumentace současného stavu lokality
zpravidla chybějí. Vedle takovýchto spíše
popularizačních publikací již ovšem také
přibývají díla, která se snaží téma zaniklých
sídel více zasadit do společenského rámce
a dobových souvislostí.
K takovým počinům se řadí odborná
publikace archeologa Michala Bureše
ze Západočeské univerzity v Plzni, která se věnuje problematice zaniklých obcí
a osad na území Novohradských hor
a Novohradského podhůří při státní hranici České republiky s Rakouskem. Konkrétně
v tomto prostoru autor prozkoumal a zdokumentoval terén na ploše 39 katastrálních
území, kde se nacházejí zcela nebo částečně
zaniklé vesnice, případně některé významné samoty zbourané po druhé světové válce
v souvislosti s vysídlením jejich původního
německého obyvatelstva nebo po zřízení pohraničního zakázaného pásma. Hlavní fázi
terénního výzkumu a sběru dokumentů pak
autor uskutečnil mezi lety 2007 až 2012,
tento terén badatelsky zpracovával ovšem
již od poloviny osmdesátých let.
Publikace je rozdělena do tematických
kapitol, v nichž se čtenář postupně seznámí s předmětem výzkumu a použitou metodologií. Na tuto teoretickou část navazuje
kapitola „Historický prostor Novohradských
hor“, přinášející základní přehled o historických vývojových tendencích regionu
s výčtem zdokumentovaných katastrálních
území a zkoumaných areálů. Není bez zajímavosti, že sledovaná oblast patřila z hlediska poválečného úbytku obyvatelstva
k nejvíce postiženým lokalitám v českém
pohraničí, což se také projevilo ve velkém
počtu opuštěných sídel, která se v průběhu času zřítila nebo byla zbourána řízenou
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demolicí. Ke zdejší redukci obyvatel i jejich
sídel přispěla také blízká rakouská hranice,
která se po roce 1948 proměnila v neprostupnou železnou oponu s několik kilometrů
širokým zakázaným a hraničním pásmem,
což mělo za následek vysídlení i těch zbývajících obyvatel, kteří nemuseli odejít v rámci
velkého poválečného odsunu.
Následující nejobsáhlejší kapitola „Zaniklé
vesnice a jejich areály“ pak představuje soubor popsaných případových analýz konkrétních zaniklých sídelních celků (areálů).
Autor se ovšem snaží spojit každou zkoumanou lokalitu s osobitým příběhem, a proto také pro ně využívá odlišné badatelské
metody a nabízí různé perspektivy. Vedle
tradičních a zavedených archeologických
metod tak sáhl například k orální historii,
když se mu podařilo navázat kontakt s rodinou vysídlených Němců pocházejících
z jedné dokumentované vesnice (Svatý
Vít). Popsané vzpomínky pamětníků a jejich
svědectví o zmizelém domově, včetně jejich
pozdějších cest do bývalé vlasti, které vzešly
z rozhovoru s touto pamětnickou rodinou,
přidávají celé práci další rozměr a posouvají
zkoumanou problematiku od suchého výčtu
zaniklých lokalit k příběhu konkrétních lidí,
jež politické události 20. století připravily
o domov.
Další část publikace tvoří dvě obsahově
stručnější kapitoly. V kapitole „Příklady
funkčních areálů“ dokumentuje autor několik míst v Novohradských horách, která sice
ztratila velkou část domů a postihl je značný
úbytek obyvatel, avšak úplného zániku zůstala ušetřena. Kapitola „Rostliny zaniklých
sídel Novohradských hor jako relikty historické kultivace“ je pak výsledkem autorovy
spolupráce s botanikem Petrem Kočárem
a nahlíží na téma zaniklých sídel ze zcela
jiného pohledu, přičemž dokazuje rozmanité možnosti výzkumu a široké uplatnění

nejen pro společenskovědní, ale též přírodní
obory v této látce.
Jak autor uvádí v podtitulu své práce, jeho
stěžejním záměrem bylo sledování archeologické transformace, a to nejen na příkladu
zaniklých vesnic, ale celé zdejší pohraniční
krajiny. Tomuto počínání odpovídá i zvolená výzkumná metoda, založená především
na důkladném terénním výzkumu a následném zpracování zjištěných dat. Ačkoliv se
tedy jedná o práci především archeologickou, může být přínosná a užitečná jak
pro další badatele, kteří se věnují tématu
zaniklých sídel v jiných vědních oborech,
tak i pro laického čtenáře, jemuž autor předkládá poměrně srozumitelnou formou své
postupy a závěry. K přínosům práce Michala
Bureše patří detailní přiblížení různých procesů jednotlivých stupňů devastace a zániku
sídel, jejich podrobný popis a následná dokumentace, tedy postupy, které se většinou
v podobných knihách příliš nevyskytují nebo
v nich zcela absentují. Na příkladu oblasti
Novohradských hor se tak seznamujeme
s postupnými fázemi pustnutí sídelních objektů od jejich opuštění posledními majiteli
až k samotnému fyzickému zániku, ale i s jejich případnou regenerací, včetně možností
současného využití nebo dalšího vývoje zaniklých sídel. Jako jeden z příkladů takové
regenerace zaniklého sídla je v publikaci
zmíněná nová výstavba v bývalé obci Pohoří
na Šumavě.
Není bez zajímavosti, že autor připouští pro svůj výzkum inspiraci také oborem
soudobých dějin. Sám pak označuje tuto
knihu za příspěvek k tzv. archeologii současnosti a zmiňuje přitom diskusi, která se
po roce 1989 rozvinula v souvislosti se založením Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
a s konstituováním nejnovějších dějin jako
samostatného oboru. Přitom konstatuje, že
perioda 1938–1989 je „obdobím nesvobody, které zanechalo v dějinách celou řadu

Anotace
bílých míst, která nelze zmapovat pomocí
standardních písemných pramenů“ (s. 14),
čímž se podle něj otevírá prostor a možnosti
pro archeologické metody. Burešova práce
o zaniklých vesnicích Novohradských hor se
tak hlásí k mezioborovému přístupu a přesahuje běžné mantinely regionální nebo úzce
oborově zaměřené práce.
Předložený text doplňuje rozsáhlý soubor
dobových i současných fotografií, map i přehledových tabulek. Velkou část z nich tvoří
barevné fotografie dokumentující současný
stav zaniklých sídelních lokalit nebo okolní krajiny, které pořídil autor při terénním
výzkumu. V publikaci nechybí ani soupis
pramenů včetně domácí i zahraniční literatury a místní rejstřík. Její součástí je také
přiložené DVD s dalšími přílohami a obrazovým materiálem.
David Kovařík

Čornej, Petr: Historici, historiografie a dějepis: Studie, črty, eseje. Praha, Karolinum
2016, 484 s., ISBN 978-80-246-3276-6.
Nápad shromáždit ke knižnímu vydání
„drobné spisy“ historika Petra Čorneje (narozen 1951), které jsou věnované historiografii a výuce dějepisu a vznikly v letech 1977–2014, považuji za šťastný. Ostatně
již dříve se vydání dočkaly Čornejovy studie
zasvěcené husitství a jeho pozdějším reflexím (Světla a stíny husitství: Události, osobnosti, texty, tradice. Výbor z úvah a studií.
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2011).
Přítomná kniha potvrzuje, že Petr Čornej
je jednou z nejinspirativnějších osobností
české historiografie přelomu 20. a 21. století. Vždy udivuje důkladnou znalostí empirických dat, suverenitou, s níž zasazuje
děje a osobnosti do širších historických
souvislostí, svým širokým chronologickým
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a tematickým rozkročením, schopností vcítit se do světa historických osobností i svou
znalostí impulzů zahraniční historiografie
a příbuzných vědních oborů – a v neposlední řadě občanskou statečností, jež ho
pudí vstupovat do aktuálních diskusí dotýkajících se historiografie či vzdělání. Čornej
by si mohl vetknout na štít slova mladého
Františka Palackého, jež budoucí zakladatel moderní české historiografie napsal před
téměř dvěma sty lety Janu Kollárovi: „Nelze
mi žíti, nebudu-li moci do vlasteneckého
dějepisu se dáti.“ (Tento výrok připomíná
Čornej na straně 38 anotované publikace.)
Psaní o zašlých, ale ne zmizelých časech je
jeho neuhasínající vášní, přirozeným živlem, primární životní potřebou.
Výbor je uveden studií s provokativním
názvem: „Věčný problém: jak psát dějiny?“ Jde o přepracovaný text přednášky
určené původně literárním historikům.
Autor se v ní zamýšlí nad nepostižitelností
dějin jako celku a nemožností zpracovat
všechny prameny (dochované ostatně jen
zčásti a pro různá období nerovnoměrně).
Prameny samy nezachycují přímo historickou skutečnost, ale jistým způsobem ji
interpretují, takže historik přináší vlastně
„interpretaci interpretací“, jež je podmíněna
i subjektivními faktory. Badatel „projektuje
… do zkoumané minulosti vlastní individualitu, včetně své zkušenosti, svého psychického ustrojení a světonázorového stanoviska, tedy anachronismy narušující postulát
důsledného historismu“ (s. 16). Čtenář postřehne, že úvodní příspěvek „komunikuje“
výrazně s texty na konci knihy – se zamyšlením o proměnách české historiografie
po roce 1989, ale zejména s poslední statí,
věnovanou impulzům, jež před metodologii historiografie postavil americký historik
Hayden White.
Petr Čornej se vyrovnává s postmoderní
výzvou, zpochybňující vědecký charakter
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a přínos historiografie a ztotožňující historii s fikcí, a činí tak se znalostí vývoje psaní
o dějinách. Neváhá sáhnout po výroku středověkého mistra Pavla Žídka z roku 1470:
„Kroniky jsú jako básně.“ (Reflektuje ho
zejména na stranách 14 a 440 n.) Všechno
už tu vlastně bylo… Whiteovy postuláty,
dovršující tzv. lingvistický obrat, přiměly hlavní proud historiografie přiznat, že
historikovy texty mají literární povahu
(stejně jako ji koneckonců mají prameny).
Pozornost se obrátila ve větší míře k filozofické, jazykové a poetické složce historikovy práce. Historikové ovšem většinou
odmítli akceptovat Whiteův skepticismus
a relativismus a podrželi si názor, že jejich
díla „zprostředkovávají (jakkoli neúplný,
nepřesný a zkreslený) pohled do skutečné
minulosti“ (s. 458).
Publikace hodnotí jednotlivé epochy vývoje české moderní historiografie, počínaje
národním obrozením. Nepřekvapí, že jednotlivá období personifikuje a na silných
individualitách dokumentuje dominanty
dobového historického myšlení. Před čtenářovým zrakem defilují František Palacký,
Václav Vladivoj Tomek, Zikmund Winter,
Jaroslav Goll, Tomáš Garrigue Masaryk,
Zdeněk Nejedlý, Josef Macek, konfrontováni se svými dobovými oponenty. Čornej
se zamýšlí nad přínosem každého z nich.
Nejde ale jen o výkony, jež pohnuly směrem
historiografie, i problémy na první pohled
podružné v Čornejově skvělém zpracování
a originálním uchopení inspirují. Přál bych
si například, aby si každý mladý historik
přečetl jeho studii o Tomkově pojetí Jana
Žižky z Trocnova a příčinách toho, proč
tato koncepce zastínila koncepci Palackého.
Vzorem mikrohistorické analýzy dějin spolku se mi jeví studie o Hudebním klubu
v Praze, v němž se na počátku 20. století
sdružili stoupenci Zdeňka Nejedlého.

Ve výboru nalezneme dvě statě věnované
školské výuce dějepisu. Petr Čornej není při
hodnocení trendu vývoje vzdělání optimistou. „Vlády České republiky, ať už je tvoří
kdokoli, i další centrální orgány nepovažují
za prvořadý cíl úroveň vzdělání. Hlavním
úkolem středních, vyšších odborných a vysokých škol je produkovat co nejvíce absolventů, které lze vykazovat ve statistických
tabulkách a grafech pro OECD, Evropskou
unii a další nadnárodní instituce.“ (s. 412)
Stejně skeptický je při posuzovaní kvantifikačního hodnocení vědeckých prací: „Vůbec
nezávidím mladým kolegům. Čeká je cesta
do pekel.“ (s. 439) Řadu výsledků jednotlivců i institucí z nedávné doby přitom hodnotí
pozitivně – „příjemné překvapení“ pro něho
například představovala vyrovnaná kvalita
časopisu Soudobé dějiny (s. 425).
Čornejovy knižně publikované statě a recenze zaujmou historiky a vědce příbuzných
oborů, pedagogové je mohou používat jako
vzorové ukázky práce historika. Kniha je
vybavena jmenným rejstříkem, bibliografickým přehledem otištěných autorových
článků, seznamem zkratek a anglicky psaným resumé.
Jiří Křesťan

DESCHNER, Karlheinz: S Bohem a fašisty:
Vatikán ve spolku s Mussolinim, Francem,
Hitlerem a Pavelićem. Z německého originálu přeložil Josef Otáhal. Praha, Naše vojsko
2014, 227 s., ISBN 978-80-206-1489-6.
Německý historik, spisovatel a literární kritik Karlheinz Deschner (1924–2014) proslul jako neúnavný kritik křesťanství, zejména katolické církve, a autor Zločinných
dějin křesťanství, vycházejících v deseti
svazcích od poloviny 80. let do jeho smrti (Kriminalgeschichte des Christentums,
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Reinbek, Rohwolt 1986–2013). Deschnerova
kniha S Bohem a fašisty se zabývá vatikánskou zahraniční politikou v první polovině 20. století, především jeho diplomatickými styky s fašistickou Itálií, nacistickým
Německem a diktaturami ve Španělsku
a Chorvatsku. Autor na základě studia literatury dochází k jednoznačnému závěru,
že Vatikán kolaboroval se zmíněnými autoritářskými či totalitními režimy, pomáhal
jejich tyranským vůdcům k moci, kryl jejich
zrůdné zločiny a podporoval jejich ideologickou zvrácenost. Jedná se o knihu, která
mohla vzbudit poměrně zajímavou diskusi
před padesáti lety, kdy poprvé německy vyšla (1965) a kdy se vhodně přiřadila k divadelní hře Náměstek (1963) Rolfa Hochhutha,
jejíž autor zde tvrdě zaútočil na katolickou
církev a papeže Pia XII. a obvinil je z nečinnosti ve vztahu k Židům za druhé světové
války. Karlheinz Deschner se tak po boku levicového západoněmeckého dramatika stal
šiřitelem tzv. černé legendy, jež obviňovala
Vatikán z mlčení tváří v tvář holokaustu,
z antikomunismu, předkoncilního ducha
a podobně.
Třebaže tento a priori negativistický pohled na politiku Svatého stolce ani v současnosti neodezněl, církevní historikové
jako Margherita Marchioneová, Hubert
Wolf, David G. Dalin, Gerhard Besier a další
na přelomu tisíciletí vynaložili značné úsilí,
aby takové černobílé vidění uvedli na vyváženější, objektivnější rovinu. Deschnerova
kniha dnes není aktuální tím spíše, že postrádá nejen novější literaturu ke svému
tématu (historická věda za padesát let
značně pokročila!), ale především výsledky
solidního výzkumu v německých, italských,
španělských, chorvatských či vatikánských
archivech, které by korigovaly jednostranné a dostatečně nepodložené závěry autora. Pokud se tak bude chtít čtenář dozvědět o zahraniční politice Vatikánu v první
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polovině 20. století více a spolehlivějších
informací, měl by sáhnout raději po knihách Petera Godmana Vatikán a Hitler: Tajné
archivy SS (Praha, Deus 2008), Gerharda
Besiera a Francesky Piombové Svatý stolec
a Hitlerovo Německo (Brno, Větrné mlýny 2008) nebo Davida I. Kertzera Papež
a Mussolini: Tajemství papeže Pia XI. a vzestup fašismu v Evropě (Brno, Jota 2017).
Vydání českého překladu Deschnerovy
knihy se v tomto světle jeví jako nepříliš
uvážený počin a může být ponaučením, že
překládat zahraniční historické publikace
je potřeba s větším rozmyslem a znalostí
literatury.
Marek Šmíd

NOSKOVÁ, Jana – ČERMÁKOVÁ, Jana (ed.):
„Měla jsem moc krásné dětství.“ Vzpomínky
německých obyvatel Brna na dětství a mládí
ve 20. až 40. letech 20. století. / „Ich hatte
eine sehr schöne Kindheit.“ Erinnerungen
von Brünner Deutschen an ihre Kindheit
und Jugend in den 1920er–1940er Jahren.
(Suplementum č. 17 sborníku Brno v minulosti a dnes.) Brno, Etnologický ústav AV ČR,
v. v. i. – Statutární město Brno – Archiv města
Brna 2013, 706 s., ISBN 978-80-87112-74-8.
Dvojjazyčná česko-německá publikace vzpomínek brněnských Němců na dobu první
Československé republiky, Protektorátu
Čechy a Morava a poválečné třetí republiky je autorským počinem vědecké pracovnice Etnologického ústavu AV ČR (pobočka
v Brně) Jany Noskové a odborné archivářky
Archivu města Brna Jany Čermákové. Obě
autorky mají na poli orální historie již nemalé zkušenosti, proto nepřekvapí, že se pustily do tak rozsáhlého společného díla, jehož výsledkem je kniha rozhovorů s třinácti – dnes již převážně bývalými – německými
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obyvateli města Brna. Zaměřily se přitom
hlavně na dětství a mládí pamětníků, na jejich vnímání tehdejší každodennosti a dobových událostí, jejichž přímými či zprostředkovanými účastníky se stali. Jak píše Jana
Nosková v úvodní studii, snažily se pomocí
rozhovorů najít odpověd na základní otázku, která zní: „Jak vypadal každodenní život v multietnickém Brně, v meziválečném
období a během druhé světové války, kdy
německá menšina hrála v tomto městě důležitou roli?“ (s. 13)
Rozhovory vznikaly postupně mezi
lety 2009 a 2012 a dotazováni byli lidé narození v letech 1914–1941 (mezi nejstarším
a nejmladším byl tedy věkový rozdíl dvacet sedm let). Celkem se oběma autorkám
podařilo shromáždit čtyřiatřicet rozhovorů s třiceti pěti osobami, z nichž pro účely
vlastní publikace vybraly a redakčně upravily nakonec třináct; vedla je přitom snaha
„ve skupině ‘brněnští Němci’ najít osoby
s různými osudy, které mohou ukázat, že
národně vymezené skupiny – i když je to jejich příslušníkům často sugerováno – nejsou
jednolité“ (s. 25). Z těchto třinácti pamětníků (devíti žen a čtyř mužů) se nejstarší
účastník narodil v roce 1919 a nejmladší měl
u svého jména datum narození 1935 (rozhovory jsou v knize řazeny chronologicky
podle data narození dotazovaných). Jen
čtyři z nich žijí v současné době v Brně,
ostatní našli svůj nový domov v Německu
a Švýcarsku. Okolnosti výběru rozhovorů
samozřejmě mohou vést k určitému zkreslení – výsledný příběh o Brně a jeho německých obyvatelích v meziválečném období
tak představuje jen výsek obrazu dobové
reality.
Vlastním rozhovorům předchází poměrně
rozsáhlá úvodní studie z pera Jany Noskové,
která celou problematiku uvádí do širšího
kontextu. Vysvětluje zde mimo jiné příčiny
výrazných proměn národnostního složení

obyvatelstva Brna po vzniku Československa;
jestliže v časech habsburské monarchie zde
dominantní postavení zaujímalo německé etnikum, koncem 30. let žilo ve více
než třísettisícovém městě už jen 56 tisíc
Němců (a k tomu dvanáct tisíc Židů, kteří
se počítali k brněnskému německému kulturnímu okruhu). Autorka rovněž sleduje
osud německého obyvatelstva moravské
metropole po skončení druhé světové války,
kdy část z nich našla nový domov především
na území dnešního Německa. Situaci těch,
kteří zůstali v Československu, považuje
za tragickou, s tím že se jen pomalu měnila
k lepšímu. Dnešní množinu Němců v České
republice charakterizuje jako „neviditelnou
menšinu“, která kromě silné asimilace navíc
početně stále klesá.
Ve druhé části úvodní studie Nosková přibližuje dějiny orální historie a její odbornou
reflexi. Vnímá ji jako důležitou součást historické vědy, kde hlavním nástrojem poznání je poučeně vedené interview. Odpovědi
na položené otázky se přitom nemusí shodovat se skutečným průběhem událostí,
protože jsou ovlivněny mnoha faktory.
Vzpomínání na prožité události je tak vždy
určitým způsobem rekonstrukce. Autorka
v této souvislosti zdůrazňuje, že si „kniha
neklade za úkol přesně určit všechna místa,
v nichž se narátorky a narátoři mýlí, kde
jsou jejich vzpomínky fakticky nekorektní,
přezkoumávat a opravovat jejich výpovědi.
Jedná se o vyprávěné osobní vzpomínky,
kde každý z narátorů vytváří ve svém rozhovoru specifickou ‘biografickou skutečnost’,
která je odrazem jeho subjektivních názorů,
integrací minulých událostí do aktuálního
biografického vyprávění.“ (s. 15 n.)
Dětství a mládí se stalo nedílnou součástí
odborného zkoumání historiků a etnologů
v 70. letech minulého století a v 90. letech
se začala jako relevantní pramen pro rekonstrukci životních světů dětí a mládeže

Anotace
v rámci dějin každodennosti užívat interview, odborně fundovaná postupy orální
historie. Autorky se v rozhovorech s německými obyvateli Brna snažily sledovat tři sféry jejich dětského života, resp. jejich obrazy
ve vyprávění – rodinu a domov, školu a další
životní a veřejné prostory (např. zájmové
organizace, kostel, ulice, obchody, kino, divadlo, muzeum, pobyty na venkově atd.).
Ve vyprávěních však figurují i „národnostně“ určené prostory jako korzo, spolkové
budovy, Německý dům a další. Tazatelky si
také všímají, jak se v líčení minulosti proměňuje obraz soužití Čechů a Němců na pozadí historických událostí z konce 30. let,
a docházejí k závěru, že tato proměna byla
spíš dílem brněnských Čechů než Němců.
Určitým překvapením pro ně bylo, že válečné roky nepředstavují pro většinu dotazovaných traumatizující a negativní období, což
si vysvětlují jednak „pohledem přes růžové
brýle“, a také tím, že někteří z nich nebyli
válkou bezprostředně postiženi; bod zlomu
a pravé neštěstí tito pamětníci spojují teprve
s koncem války a následujícím událostmi.
Jana Nosková se při objasňování okolností rozhovorů snaží nevynechat sebemenší
maličkost. Uvádí, že se většinou odehrávaly v domácnostech dotazovaných, v místě
jejich bydliště, a že její žádost o rozhovor
nebyla nikdy odmítnuta. Nastiňuje způsob
vedení rozhovorů, jejich následné úpravy
a upozorňuje, že v některých případech bylo
nutné složit výpovědi k jednomu tématu
z různých částí rozhovoru do většího celku. Tím sice došlo k porušení reálného toku
vyprávění, ale zabránilo se opakování již řečeného a výsledkem byl plynulejší a čtivější
text. Rovněž bylo někdy zapotřebí přizpůsobit mluvené slovo písemné řeči. Po všech
redakčních úpravách byly texty rozhovorů
zaslány všem dotazovaným, kteří je po opětovném přečtení autorizovali, a nakonec
byly přeloženy z němčiny do češtiny.
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Publikace mapující meziválečný a válečný
život německých dětí v brněnské aglomeraci má všechny náležitosti odborné práce,
včetně slovníčku a rejstříků, a vhodně doplňuje či rozšiřuje dosavadní poznatky. Její
předností je jasně definovaná a odpovídajícím způsobem naplňovaná základní idea,
přesvědčivé závěry a také čtivé podání, díky
čemuž může zaujmout odborníky i laické
publikum.
Radek Slabotínský

VORÁČEK, Emil – KAŠAPOV, Timur a kol.:
Česko-ruské obchodně-ekonomické vztahy /
Rossijsko-češskije torgovo-ekonomičeskije
otnošenija. Praha, PR-Aspekt International
2014, 592 s., ISBN 978-80-904339-8-4.
Předložená kniha, vypravená v souběžné
dvojjazyčné (české a ruské) verzi, je především prvním pokusem o syntetizující
pohled na problematiku československo-sovětských, a po rozpadu Sovětského svazu
a Československa pak česko-ruských hospodářských vztahů. Svým chronologickým záběrem obsáhla publikace období již bezmála
tisícileté, výklad se odvíjí od časů Kyjevské
Rusi a knížete sv. Václava, těžiště historické
studie ovšem tkví v období po roce 1922,
kdy došlo k formálnímu navázání obchodních styků mezi Republikou československou
a Ruskou sovětskou federativní socialistickou
republikou.
Čtenáře Soudobých dějin bude patrně
nejvíce zajímat právě obsáhlá odborná
historická studie, jejímiž autory jsou Emil
Voráček, Timur Kašapov a Václav Trejbal.
Knihu doprovodili do světa svými vstupními slovy mimořádní a zplnomocnění velvyslanci České republiky a Ruské federace,
působící v době dokončení práce v druhých
zemích – Vladimír Remek a Sergej Borisovič
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Kiselev, příslušní rezortní ministři Jan Mládek
a Igor Nikolajevič Sljuňajev a v neposlední
řadě předseda Rusko-české smíšené obchodní komory Vladimir Jermakov. To nesporně
svědčí o tom, že rozvíjení daného tématu má
značný politický potenciál a význam.
Praktický rozměr a přesah publikace reprezentuje ostatně i její třetí část. Před čtenářem v ní defilují výrobní podniky, obchodní
firmy, banky a jiné finanční ústavy, v neposlední řadě se též autoři vracejí k některým
dřívějším společným hospodářským projektům, například v jaderné energetice nebo
k ropovodu Družba. V této části nalezneme
i několik obsáhlejších portrétů významných
osobností z oblasti vzájemných hospodářských a obchodních styků. Součástí tohoto
oddílu je však také studie shrnující osudy
ruské technické inteligence v meziválečném
Československu. Připomeňme alespoň jméno
vynikajícího ekonoma, někdejšího ministra
Prozatímní vlády a děkana moskevské univerzity Sergeje Nikolajeviče Prokopoviče,
který od roku 1924 do konce 30. let působil
v Praze (s. 313–316). Studie o ruské technické inteligenci se nevyhýbá ani některým
tragickým osudům lidí, kteří byli vystaveni
stalinským represím, či se dokonce stali jejich oběťmi. Text třetí části knihy je proložen četnými dalšími stručnými biogramy
a rovněž informačními bloky o jednotlivých
institucích, jejichž náplň je již dnes mnohdy
pro běžného čtenáře jen obtížně dohledatelná (jen namátkou odkazuji např. na sloupek
o Mezinárodním hospodářském sdružení Interatomenergo v článku o Miroslavu
Veselém – viz s. 539).
Vlastní jádro knihy tvoří její druhá část,
jež podává historický obraz hospodářských
vztahů mezi oběma zeměmi, koncentrovaný
především na období po roce 1922. Výklad je
členěn chronologicky a obchodně-ekonomické vztahy vždy autoři zasazují do politického rámce daného období; všímají si přitom

i širších společenských souvislostí (například
zapojení podnikatelů do Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem
pod vedením Zdeňka Nejedlého, ustavené
v roce 1925). Neopomíjejí pochopitelně ani
oficiální diplomatické kroky při posilování
vzájemných hospodářských a politických
vztahů, ani budování institucionálních vazeb mezi oběma zeměmi. Výkladem o poválečném období prolíná téma Rady vzájemné
hospodářské pomoci. Zajímavé jsou také
pasáže věnované vzájemné vědeckotechnické spolupráci, rozvíjející se intenzivně
od 50. let, nebo stručná kapitola zasazující
do mezinárodních kontextů ekonomické reformy 60. let (tzv. Kosyginovy a Šikovy reformy – viz zejména s. 155). Poměrně značná
část výkladu je věnována česko-ruským hospodářským vztahům a obchodní spolupráci
po listopadu 1989.
Zaslouží si zvláště ocenit, že autoři využili
velkou masu statistických údajů a text vybavili četnými názornými grafy a přehledovými
tabulkami. Přínosné je, že kapitoly odborné
části knihy obsahují poznámkový aparát a že
v publikaci nechybí ani jmenný rejstřík, seznam použité literatury a pramenů, seznam
zkratek a rusky, anglicky a česky psané resumé. Samostatnou hodnotu má bohatý
obrazový doprovod. Reprodukce mají občas
mírně kolísavou kvalitu a graficky je publikace na některých místech možná až zbytečně
barevně rozmařilá a hýřivá. Vydání knihy,
na níž se kromě tří shora uvedených historiků autorsky podílelo dalších dvanáct osob,
ovšem jednoznačně vítám. Nelze pochybovat
o tom, že se stane užitečnou pomůckou pro
historiky, ekonomy, politology a pro všechny
zájemce o československo-sovětské a česko-ruské vztahy. Představuje v neposlední řadě
výzvu k dalšímu výzkumu dané tematiky.
Jiří Křesťan

