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Havlův slavný esej o moci bezmocných z podzimu 1978 je v současnosti přeložen 
do dvaadvaceti jazyků, mimo jiné do arabštiny, perštiny nebo ázerbajdžánštiny, 
a je v mnoha autoritářských zemích vnímán jako vysoce aktuální. Pro Havla tehdy 
následovalo čtyřapůlroční vězení, ale na rozdíl od zahraničí – nejen polského – si 
jeho esej v Československu bezprostředně sotva vydobyl nějakou pozornost a také 
v disentu byl kritizován jako příliš odtažitý, případně „intelektuálský“, beroucí jen 
malý zřetel na každodenní život, stejně jako za svou údajně rovnocennou distanci 
od Západu a komunistického systému.1 Později bylo trojnásobnému politickému 
vězni zase vyčítáno, že se svým „nepolitickým“ pohledem míjel se změněnou si-
tuací ve východním bloku osmdesátých let a že se ještě na podzim 1989 nechtěl 
ve skutečnosti jednoduše vrátit k obvyklému stranickému systému, a také že si pak 

* Recenze původně vyšla německy v mnichovském časopise Bohemia, roč. 57, č. 1 (2017), 
s. 250 n. Redakce Soudobých dějin doplnila název a odkazy na zmiňované statě v poznám-
kách.

1 Viz PITHART, Petr: Havlova samototalita: Ale proč tak dlouho přežívala? (s. 165–180, zde 
s. 169 n.).
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jako prezident udržoval odstup od reál-
politického dění.

Je ovšem nepřístojné tvrdit, že Havlův 
požadavek „života v pravdě“ z roku 1978, 
burcující zelináře z jeho pohodlného 
přizpůsobení posttotalitnímu systému, 
s moralizujícím sebeospravedlněním 
disentu zabránil vzniku skutečné opo-
zice. Přinejmenším však existuje nezpo-
chybnitelná souvislost mezi Havlovým 
zdánlivě nepolitickým způsobem vidění 
v disentu a pokojnou „sametovou revolu-
cí“ z roku 1989 – jak to uznávají editoři 
knihy ve svém epilogu2 – ale také s ná-
sledující „bezmocí mocných“ (Timothy 
Garton Ash), tedy vítězů z roku 1989, 
vzhledem k problémům postkomunis-
tické transformace. Havlův požadavek 
„života v pravdě“ je paradoxně ve spo-
lečnosti matoucích informačních toků 
a mnohotvárných stanovisek neméně 
aktuální, než když šlo o to říci „Ne“ ritualizovaným lžím posttotalitarismu. Polský 
politolog Kacper Szulecki, přednášející na univerzitě v Oslu, podtrhuje v tomto 
kontextu normativní sílu faktického také v pluralitní společnosti, stejně jako ne-
jistotu hesla o vítězství pravdy, zvláště v politice.3 Mladší filozof Petr Hlaváček 
rozumí Havlovu textu právě jako apelu k plnohodnotnému občanství, jako výzvě 
zapomenout na výmluvy na vlastní bezmoc a převzít politickou odpovědnost.4

Havlův esej přirozeně nebyl žádným strohým politickovědním pojednáním o sku-
tečnosti „reálného socialismu“ roku 1978 ani prostým politickým programem, nýbrž 
mnohovrstevnatým a víceznačným textem s širokým problémovým spektrem – zejmé-
na pokud usiloval o kritiku moderního odcizení, jež nezapřela vliv Martina Heideg- 
gera: v diskusích šedesátých let byla téměř všudypřítomná. Havlova politická praxe 
byla ale také po roce 1989 často vskutku velmi vzdálená pouhému reálpolitickému 
„umění možného“: za své ztroskotání ve více ohledech snad „vděčila“ také existen-
ciálnímu chápání politiky, takříkajíc orientaci na „umění nemožného“. Brněnský 
církevní historik Jiří Hanuš dává k úvaze, že Havel svým důrazem na předpolitickou 
politiku jako praktikovanou mravnost dělal „z nouze ctnost“5 – ačkoli v jeho analýze 

2 SUK, Jiří – ANDĚLOVÁ, Kristina: Moc bezmocných a další havlovské paradoxy v proudu 
času (s. 267–284, zde s. 276).

3 SZULECKI, Kacper: Jak je obtížné žít v pravdě (s. 109–118, zde s. 111).
4 HLAVÁČEK, Petr: Moc? Bezmocných? Na okraj jedné havlovské politické meditace (s. 73–78, 

zde s. 76).
5 HANUŠ, Jiří: Václav Havel jako utopický myslitel (s. 181–190, zde s. 182).
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nebyla vůbec obsažena radikální perspektiva zániku panujících struktur. Tradiční 
stranický stát byl pro „utopického myslitele“ tehdy ale jen možným provizoriem.

„Zelinářský sborník“ obsahuje třicet různorodých příspěvků, od vzpomínek na by-
tové semináře v pozdním socialismu přes rozbory Havlova filozofického pojmosloví 
až k aktualizujícím úvahám o šancích autentického života v autoritářských, re-
spektive manipulovaných společnostech současnosti. Sociolog práva Jiří Přibáň, 
přednášející na univerzitě v Cardiffu, vidí Havlovu ideu existenciální revoluce 
právě jako protiklad k dnešní „kontrarevoluci“, která ze strachu a nenávisti vůči 
otevřené liberální společnosti a všeobecným občanským právům proklamuje na-
cionální uzavřenost, redukci politiky na moc a elementární potřeby, respektive 
státu na firmu.6 Jiní autoři, jako Miloš Havelka nebo Lenka Karfíková, ve svých 
statích problematizují Havlovy termíny,7 například předpolitický pojem „života“ 
jako korektiv a protějšek posttotalitárního zmatení; „život“ může klidně plynout 
v rytmu každodenního „obstarávání“, které si Havel ošklivil jako redukci smyslu.

Sborník poskytuje důležitý příspěvek k dnes často marginalizovaným dějinám 
„autototalitního“ pozdního socialismu, stejně jako v neposlední řadě důkaz o ak-
tuálnosti Havlova myšlení.

Z němčiny přeložil Milan Drápala 

6 PŘIBÁŇ, Jiří: Odporovat strachu: Disent a existenciální revoluce na prahu 21. století 
(s. 129–140, zde s. 131).

7 HAVELKA, Miloš: Moc bezmocných jako politická výzva a jako analytický prostředek 
(s. 141–158); KARFÍKOVÁ, Lenka: Intence života: Filosofická východiska Havlovy Moci 
bezmocných (s. 101–108).
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Demokratické společnosti vášnivě milují obecné termíny 
a abstraktní slova … jichž se používá při každé příleži-

tosti, aniž by byla vztahována k nějakému zvláštnímu 
případu, rozšiřují a zároveň znejasňují myšlenku; činí 

vyjádření rychlejším a myšlenku méně zřetelnou. 
Alexis de Tocqueville1

Soubor statí Pavla Koláře a Michala Pullmanna Co byla normalizace? patří nepochyb-
ně k tomu nejvýraznějšímu, co bylo o době takzvané československé normalizace 
napsáno, jakkoli pozice, ze kterých oba historici nazírají základní charakteristiky 

1 TOCQUEVILLE, Alexis de: Demokracie v Americe, sv. 2. Přeložil Vladimír Jochman. Praha, 
Nakladatelství Lidové noviny 1992, s. 53.
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tohoto údobí, jsou výrazně odlišné oproti ostatním autorům, nebo se svým záměrem 
vůči nim dokonce jeví jako protisměrné. To nelze samozřejmě přehlédnout, ale 
na druhé straně právě prostřednictvím těchto protisměrností se může obohacovat 
celkové porozumění tehdejší době a chování komunistického aktivu i dalších občanů. 
Vedle hledisek navazujících na vývoj v šedesátých letech a na pozice reformního 
socialismu, jak je představil Milan Otáhal,2 reprezentují disidentskou reflexi tehdejší 
situace především texty Václava Havla a Milana Šimečky.3 Mezinárodně úspěšná, 
o punktualizované sociologické výzkumy opřená analýza Iva Možného pak pouka-
zovala na řadu objektivních institucionálních změn každodennosti v „normalizova-
né“ společnosti.4 Kolář s Pullmannem situují své výklady do názorového horizontu 
„mladší generace historiků“,5 s nimiž se chtějí distancovat od jednodimenzionálních 
a prvoplánových, většinou žurnalistických ideologicko-politických hodnocení „pozd-
ního socialismu“, jak se utvářela převážně v devadesátých letech a jak podle nich 
bohužel přežívají dodnes.6 Je jistě škoda, že se autoři necítili ostatními pracemi 
o normalizaci vybídnuti a nevyrovnali se s jejich argumenty, namísto čehož jen 
prosazují vlastní hledisko.

Svými výzvami je Kolářův a Pullmannův sborník nicméně důležitým příspěvkem 
také pro porozumění „soudobým dějinám“, ať už s ohledem na specifika jejich 
poznávacích možností jako zvláštní historické disciplíny (včetně některých důle-
žitých konceptuálních rámců, například „historizace prožitých dějin“, situovanosti 
vztahu dějin a veřejného prostoru, kontinuit a diskontinuit ve změnách atd.), nebo 
i obsahově, co do jednotlivých, zatím méně prozkoumaných jevů minulého režimu. 

Publikace sestává z třinácti statí, z nichž tři jsou společné a po pěti pochází rov-
ným dílem od Pavla Koláře a Michala Pullmanna. Většinou byly již dříve samostat-
ně publikovány a zde se tisknou v poněkud upravené podobě. To sice samo o sobě 
neruší, na druhé straně však takto sestavený soubor může působit proklamativně, 
případně i „nedoargumentovaně“. Všechny statě mají společné, že autoři v nich usi-
lují problematizovat a kriticky tematizovat zaujatost dosavadních přístupů k době 
normalizace, a mezi řádky vlastně k celému údobí let 1948 až 1989. Obojí má být 
konečně „historizováno“,7 i když v předložených textech se tak děje spíše v rám-
cích rodinných zkušeností a představ autorů než zobecněním fungování formálních, 
a zejména neformálních institucí a zkušeností občanů v jednotlivých segmentech 

2 OTÁHAL, Milan: Normalizace 1969–1989: Příspěvek ke stavu bádání. Praha, Ústav pro sou-
dobé dějiny AV ČR 2002; TÝŽ: Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989. Praha, ÚSD AV 
ČR, v.v.i. 2011.

3 HAVEL, Václav: Moc bezmocných. In: TÝŽ: Spisy, sv. 4: Eseje a jiné texty z let 1970–1989. 
Dálkový výslech. Ed. Jan Šulc. Praha, Torst 1999, s. 224–330 (jako samizdat vyšlo poprvé 
roku 1978); ŠIMEČKA, Milan: Obnovení pořádku. Brno, Atlantis 1990 (samizdat 1978).

4 MOŽNÝ, Ivo: Proč tak snadno? Některé rodinné důvody sametové revoluce. Praha, Sociologi-
cké nakladatelství 1991.

5 PULLMANN, Michal: Život v komunistické diktatuře: O povaze a proměnách soudobých 
dějin po roce 1989, s. 27–35, zde s. 34.

6 Vývoj v posledních letech „normalizačního“ režimu zachytil Michal Pullmann z tohoto kri-
tického pohledu již v knize Konec experimentu (Praha, Scriptorium 2011).

7 KOLÁŘ, Pavel: Historizace a dějiny, které bolí, s. 15–26.
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sociálního života (realizace skupinových po-
třeb a individuálních zájmů, profesní kariéry, 
samospráva, vzdělání, volný čas a podobně). 
Tento deficit je pak nahrazen poněkud selek-
tivně vybranou literaturou s přesvědčením, 
že jejím prostřednictvím, bez hlubší analýzy 
konkrétních jevů, faktů a procesů oné doby lze 
vývoj a události historicky „dekódovat“ do fo-
rem přijatelné každodennosti, zpřístupnit pro 
jiná, především „nová“ hodnocení, případně je 
zbavit jejich „bolestné povahy“,8 nebo dokonce 
podat „ucelené pojetí epochy“.9 Vzdor respektu 
ke vzdělanosti i k intelektuálnímu výkonu obou 
autorů se nicméně zdá nutné polemicky upo-
zornit na některé nepřesnosti a zjednodušení, 
jimž ve svých výkladech podlehli.

K pojetí normalizace

Normalizaci autoři vnímají a vykládají jako historicky vzniklou konstelaci ideologie, 
moci a života či každodennosti, s důrazem na poslední oblast, aniž ovšem podrob-
něji tematizují některou ze strukturotvorných charakteristik této konstelace, jako 
byla tehdejší faktická identifikace komunistické strany a státu, paralelnost státních 
a stranických orgánů nebo naprosté podrobení společnosti systému politického 
panství (justice přijímající rozhodnutí „po telefonu“, opakované „prověrky“, „kád-
rové posudky“ v zaměstnání i z místa bydliště, politická podmíněnost odborného 
vzestupu atd.). Stejně tak ponechávají stranou podvazování funkcí a nároků občanů 
v „politickém poli“10 možných konkurencí (udržování individuální či skupinové 
identity, rodinných tradic, profesní morálky ve veřejné diskusi o politických roz-
hodnutích, často nahrazujících urbanistické, environmentální, památkářské a další 
kompetence, partikularizace všech úrovní individuálních a skupinových zájmů atd.) 
i ve sféře umělecké tvorby a kulturního konzumu. Uvedené faktory měly za násle-
dek zřetelný (kompenzační) ústup „normalizovaných“ občanů do soukromé sféry, 
který s sebou nesl „protispolečenské“ zvýznamnění rodiny jako základního nositele 
sociálního a kulturního kapitálu ve většině ostatních oblastí (včetně průvodního 
nepotismu a korupce), jak to shrnovalo heslo „kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“. 
Reflexi a rozhodování tak nahradila adaptace.

8 Tamtéž, s. 15.
9 Předmluva, s. 9–13, zde s. 9.
10 Srv. k tomu analýzu tohoto pojmu v přednášce: BOURDIEU, Pierre: Das politische Feld. 

In: TÝŽ: Das politische Feld: Zur Kritik der politischen Vernunft. Konstanz, Universitätsverlag 
Konstanz 2001, s. 41–67.
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Silné zjištění Iva Možného o normalizačních proměnách funkce rodiny, o rozdílech 
mezi deklarovaným kolektivismem a jeho faktickým odmítnutím v životě rodin 
a jejich příslušníků – což se do značné míry týkalo i rodin funkcionářských – zůstalo 
mimo pozornost. Důsledky, které to mělo pro formy každodennosti a pro orientace 
privátních jednání, Ivo Možný ideálně typizoval v pojmu „familiarismus“. Šlo o ta-
kové vidění světa, „pro něž je rodina osou a centrem univerza jednotlivce i života 
společnosti a její blaho přirozeným cílem snažení všech“.11 Že se za normalizace 
jednalo o nové formy sociálního sobectví, nebo dokonce „zbožního fetišismu“ (Karl 
Marx), o ústup k předmoderním formám rodinného života a k prosazování tak-
zvané rozšířené rodiny jako ekonomické jednotky, postavené na sociálně-ekono-
mických (nebo i politických) nutnostech přežívání, často včetně její patriarchální 
hierarchie, lze na tomto místě pouze naznačit. 

Prostřednictvím Možného analýz by se dalo navíc ukazovat, do jaké míry jevy 
polistopadového vývoje, které Pavel Kolář kritizuje ve stati „Čecháček boží a hříchy 
světa“12 – jako „únos disentu“, iluze „světodějného ‘českého údělu’“, „marginalizace 
společnosti“, „vytlačování sociální otázky“ a nejednoznačná „symbióza sociálních 
a občanských práv“ – byly přímým dědictvím a pokračováním normalizační „ka-
ždodennosti“ a jejích deformací sociálního života. Otázky kontinuity a diskonti-
nuity ve změnách („staré struktury“) a také projevů univerzality i partikularity 
v působení civilizačních idejí (demokracie, svoboda, spravedlnost, lidská práva 
a podobně) by tak mohly vystoupit jako strukturní hlediska pro výklad každého 
historicko-politického a sociálního převratu ve dvacátém století. Ostatně závěrečný 
rozhovor Michala Pullmanna s Josefem Chuchmou „Normalizace ještě neskonči-
la“ (s. 191–201) podobné možnosti naznačuje.

Ideologie a kritika

Východiska kritiky zůstávají v knize dost nejasná. Levicovost, sympatie k socialismu, 
iluze o „perestrojce“, a dokonce i jistá obrana „normalizačního režimu“ prosakují 
za odkrýváním předsudků a stereotypů objevujících se v přístupech, které auto-
ři považují za stále dominující. Oprávněný požadavek kritiky ideologické kritiky 
normalizace by se ale neměl zastavit před analýzou konkrétních (v knize nanejvýš 
enumerovaných) jevů, zejména pak ne před kritikou normalizační ideologie samé 
a jejích sociálně-politických reifikací. V nich se naruby obracely oficiální prokla-
mace, jako třeba v případě Husákova pokryteckého přihlašování k demokracii, 
podle něhož – v nekritické Pullmannově parafrázi – „lidem sice náleželo právo 
diskutovat o různých názorech a zůstat věrnými svým zásadám, tato diskuse však 

11 MOŽNÝ, I.: Proč tak snadno?, s. 11.
12 KOLÁŘ, Pavel: Čecháček boží a hříchy světa, s. 180–190.
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měla proběhnout v klidu, trpělivě a v rámci stanovených hranic, aby demokracie 
nevedla k ‘anarchii, rozkladu, chaosu, svévoli a novému bezpráví’“!(?)13

Přístup autorů se tak sám lehce stává ideologickým a angažovaným, jen jedním 
z různých existujících, avšak dále neodůvodněných hledisek na poli konkurenčních 
výkladů doby a událostí. Stanoviska se jen kladou proti stanoviskům a ve zvířeném 
prachu kritiky pak mizí možná poučení, jako třeba to, které autoři nabídli v úvodu: 
že je třeba neustále ukazovat, kam mohou vést choutky některých dnešních politiků, 
pokoušejících se „sjednotit ‘spořádané občany’ ideologickým jazykem odkazujícím 
na stigmatizaci, vylučování či perzekuci okrajových sociálních skupin“.14 

Podobné pokusy o budování názorových kontrapozic končívají – jak známo – v pří-
slovečném a v zásadě dále nepoužitelném, jen sebevymezujícím „panství abstrakt-
ního“, jež Theodor W. Adorno kdysi odhaloval v působení každé ideologie. Z tohoto 
hlediska tvrzení autorů, které má v mnohém programový charakter, že „fungující 
ideologie se zdá být součástí všech moderních politických kultur“,15 nevede ani 
k vyvrácení teze mladého Marxe, že ideologie je „falešným vědomím“, jež je třeba 
překonat „pozitivním věděním“ o vnitřních principech fungování daného systému 
a jeho rozporech, ale ani k proklamované „historizaci“ sociálně-politického feno-
ménu normalizace. Spíše to připomíná leninské přesvědčení, že je možné vytvořit 
novou „ideologii vědeckou“, definitivně pravdivou a objektivní, a jejím prosazením 
všechno napravit.

Požadavek historizace

Potřebná historizace by se proto měla spíše obrátit ke konkrétním jevům, k vývojo-
vým možnostem daného politického a ekonomického systému, k podobě institucí 
a jejich fungování, ke komparaci s civilizačními trendy jinde, k analýze prosazování 
specifických mentalit (třeba autoritářských, funkcionářských, antisemitských, ka-
riéristických na jedné straně, a maloměšťáckých, rezignovaných, „švejkovských“ či 
utopických na straně druhé). Nebo by si měla dokonce položit otázku po ustavování 
specifické normalizační (soukromnicky „neobčanské“ a vlastně i protispolečenské) 
mentality a po principech jejího sebezdůvodňování, po možnostech a mezích jejích 
aktivit v ideologicko-politických rámcích každodenního života, po způsobech jejích 
řešení každodenních konfliktů a podobně. 

Zejména by se však žádoucí historizace měla obrátit k levicové analýze a kri-
tice samotné normalizace a její ideologie. Nepochybně by se pak ukázalo, že to, 
co se v sedmdesátých a osmdesátých letech v Československu prosadilo, lze vy-
kládat jako historickou fázi vnitřního ideového zhroucení představ o socialismu, 
jako cestu do sociálně-politické a teoretické pokleslosti, končící v neorientovaném 

13 PULLMANN, Michal: Konsolidace, pokojný život a neviditelné násilí: Vznik a vývoj norma-
lizační ideologie v Československu, s. 72–84, zde s. 75.

14 Předmluva, s. 12. 
15 KOLÁŘ, Pavel – PULLMANN, Michal: Nenápadný půvab ideologie, s. 49–59, zde s. 58.



234 Soudobé dějiny XXV / 1–2

pragmatismu a každodennosti bez perspektiv: nejenže se v živlu „reálně existujícího 
socialismu“ a v „samočinnosti“ (Václav Havel) jeho údajně vědecké ideologie zcela 
vypařil původní – ať už možný, nebo nemožný – „revoluční humanismus“, ideje 
„emancipace“ a „autenticity“, nesené představami o naplnění dějin, že naprosto 
zmizela víra v „překonání lidského odcizení“, v prosazení rovnosti a v „uskuteč-
nění sociální spravedlnosti“, ve „zrušení státu“ a v „otevření všech kohoutků spo-
lečenského bohatství“ pro všechny (jak o tom snil Karl Marx v Kritice Gothajského 
programu), ale relativizovala se tak i některá předchozí pozitiva společenského 
vývoje. A často oceňovaný „klid“ (využívaný demagogicky například federálním 
premiérem Lubomírem Štrougalem při zahraničních návštěvách jako argument 
proti „nejistotám“, „extremismu“, a dokonce „terorismu“ v západní Evropě) byl jen 
druhou stránkou občanské rezignace. 

Bylo by proto nutné položit si také otázku, do jaké míry byla normalizace a „re-
álně existující socialismus“ předzvěstí obecnější a dnes na nejednom místě živě 
diskutované krize levice, jejích idejí i formalizovaných a neformálních politických, 
ekonomických i společenských institucí. Zmizení původních idejí hnutí, případně 
jejich normalizované vyprázdnění, stále zřetelněji zbavovalo režim budoucnos-
ti i původního historického smyslu (jejichž výklady ho měly legitimovat), a tím 
i jiné než omezené, jen individuálně, nebo i sobecky odůvodnitelné přitažlivosti. 
Brežněvova teze o „reálně existujícím socialismu“ petrifikovala stávající a omezo-
vala každou představu změny, ospravedlňovala vládu nomenklatury a rozdělovala 
společnost na straníky, nestraníky („šedou zónu“) a „nepřizpůsobivé“; a straníky 
na nomenklaturu, „kádrové rezervy“ a pouhé členy. Struktura společnosti, která 
takto vznikla, byla zřetelně „stavovská“, zpevňovaná tradicemi „dělnického původu“ 
a podrobením patriarchálnímu způsobu rozhodování („gerontokracie“), a kompe-
tence nahrazovala funkcionářskou „oddaností věci socialismu“.

Jistě by proto stálo za to položit si také otázku, do jaké míry byl „reálný soci-
alismus“ a „normalizace“ jen kompenzačním systémem moci (a skrytého násilí), 
kryjícím poklidné dožívání stárnoucích a stále méně schopných garnitur politických 
funkcionářů v situaci, která už byla víceméně ztracená. Vlažný postoj českoslo-
venského vedení k perestrojce (ať už byly její skutečné možnosti jakékoli) a nepo-
chopení Gorbačovova „nového myšlení“ (jako požadavku nutné změny chování, 
a nakonec i změny ideologie jako předpokladu změny chování) byly příznačné. Tato 
zapouzdřenost stejně jako útěk od moci a odpovědnosti na přelomu osmdesátých 
a devadesátých let naznačují, že se v normalizaci ani tak nejednalo o promyšlený 
(do budoucnosti zaměřený) projekt modernity (jak se autoři domnívají), opřený 
o původní historickomaterialistickou filozofii dějin, ale od počátku spíše o hledá-
ní prostředků pro obnovení a udržování vydobytých pozic (a výhod) konkrétních 
skupin a jednotlivců. Slavná teze francouzského filozofa Luciena Goldmanna o dě-
jinách jako „dění pravdy“16 dostala s ohledem na ideu socialismu za normalizace 
silně ironický význam.

16 Srv. GOLDMANN, Lucien: Das Abenteuer der Dialektik. Frankfurt/M., Suhrkamp 1970, s. 11. 
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Nelze přitom odhlížet od „krize legitimity“ režimu (o níž hovořila ostatně už fran-
couzská historička Muriel Blaive, jejíž knihy se autoři jinak dovolávají),17 která se 
v Československu projevila už roku 1956, po Chruščovově odhalení takzvaného 
kultu osobnosti a v souvislosti s revoltami v Maďarsku a Polsku, a která se s ne-
jednoznačností „destalinizace“ od počátku šedesátých let dále rozšiřovala. „Re-
formní socialismus“ byl – mimo jiné – zřetelným pokusem o překonání této krize, 
a normalizace, která se s ním programově rozešla, tak sama uvízla v historických 
problémech, jež nazrály k řešení.

„Pozdní socialismus“

Termín „pozdní socialismus“, zvolený v podtitulu knihy pro vývojovou charakte-
ristiku hodnoceného údobí, není nejšťastnější a v knize zůstává dost bezobsažný: 
Hodnotově neutralizuje vnitřní konceptuální rozpornost jak „reálného socialismu“, 
tak normalizace jako jeho odvozené verze, které jsou tak nepřímo sugerovány jako 
něco zřejmě „přirozeného“ a pro lidi samozřejmě přijatelného. Pojem pozdního 
socialismu zároveň zůstává v knize nejasný i komparativně, s ohledem na odlišnos-
ti od socialismu „raného“, případně „vrcholného“, které by umožnily porozumět 
zvláštnostem onoho socialismu „pozdního“, včetně změn v používání násilí. Zjištění, 
že „fysické násilí“ bylo zatlačeno „do míst, kam ‘slušný’ občan nechce hledět nebo 
nedohlédne“,18 případně konstatování „mentální bezmoci“ vedení použít v kritické 
chvíli zbraně a násilí19 (která možná dokládá, že se „normalizační mentalita“ sub-
jektivních zájmů a objektivní bezvýchodnosti rozšířila nakonec i ve vedení strany 
a státu), lze sotva použít jako argument proti přežívání totalitárních rysů v „pozd-
ním socialismu“.

Teoreticko-metodologický rámec a prostředky argumentace

Sociálněhistorickým rámcem proklamované „historizace“ událostí českých dějin 
v období 1948 až 1989, zvláště pak po roce 1968, se podle autorů mají stát dvě 
obecnější teze: zaprvé, komunistickou diktaturu považují za „výsledek vnitřních 
společenských vztahů“,20 tj. vývoje politického systému a zvláštní poválečné konste-
lace země;21 zadruhé, „státní socialismus sovětského typu“ údajně není „dějinnou 

17 BLAIVE, Muriel: Promarněná příležitost: Československo a rok 1956. Praha, Prostor 2001, 
s. 148.

18 KOLÁŘ, Pavel – PULLMANN, Michal: Klid k práci, holé ruce a konec našeho komunismu, 
s. 60–71, zde s. 62.

19 TÍŽ: Kdo se bojí normalizační každodennosti?, s. 38–48, zde s. 46. Autoři zde odkazují 
na stať německého historika Martina Sabrowa.

20 Předmluva, s. 9.
21 Bylo by zajímavé analyzovat, do jaké míry je možné v podobných argumentech vidět struk-

turní analogie ke stanoviskům českého konzervativního historismu (Jaroslav Goll, Josef 
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odchylkou“, ale „součástí vývoje západní moderny“.22 Ne každý čtenář ale bude 
s historickým doložením obou tezí spokojen. Vzniká nebezpečí, že se cílem podob-
né historizace stane jen aktualizační reinterpretace oné doby, a nikoli opačným 
směrem jdoucí její „deaktualizace“, ve které je univerzalizující poučení důležitější 
než konfrontace, případně než omlouvavé pochopení (jak některé pasáže knihy 
o normalizaci vyznívají).

Pro „historizaci“ má autorům víceméně sloužit jen decizionistické odmítnutí 
některých tradičních konceptů přístupu k socialistickému systému a k jednotli-
vým fázím jeho vývoje. Nejzřetelnější je to v případě pojmu „totalita“, respektive 
„totalitarismus“.23 Vedle toho nelze přehlédnout snahu o reinterpretaci pojmů dal-
ších, jako je například už naznačované přecenění „ideologického hlediska“ (třeba 
ve stati „Nenápadný půvab ideologie“) či zdůrazňování pojmu „každodennost“ 
jakožto zásadního rámce pro jiný výklad normalizačního systému politického pan-
ství (ve statích „Kdo se bojí normalizační každodennosti?“ a „Konsolidace, pokojný 
život a neviditelné násilí“).

K pojmům „totalita“ a „totalitarismus“

Pokud jde o to první, o stydlivé nahrazování konceptu „totality“ a z něho odvo-
zovaného pojmu „totalitarismus“ vágnějším (a zdánlivě přijatelnějším) termínem 
„diktatura“ (které je ovšem v knize jen terminologické, a nikoli analytické), je třeba 
vzít na vědomí, že se jedná o něco více než o spornou, zpolitizovanou a účelovou 
nálepku.24 „Totalitarismus“ by se měl totiž chápat především jako označení spole-
čensko-politického systému, jenž byl vědomě a programově protikladný k systému 
pluralitnímu. Jeho pojem nelze vyčerpat jen poukazem na míru násilí nebo absenci 
demokracie. Totalitární povahu měla totiž i takzvaná identitní demokracie (Carl 
Schmitt), vylučující z veřejného prostoru všechny, kdo nejsou Němci, a koneckonců 
i Gottwaldova „demokracie lidová“, vyřazující předem určité vrstvy společnosti 
z politického života (nemluvě o Putinově „demokracii suverénní“). 

Už jenom proto by bylo třeba vyrovnat se s otázkou, co konkrétně lze prostřed-
nictvím tohoto konceptu poznat a analyzovat, a co již ne. Kromě toho idea totality 
patřila k odůvodňujícím konceptům Marxova myšlení; byla převzata z Hegelovy 
kritiky osvícenského (Kantova) rozdvojení člověka a světa, marně opravovaného 
romantikou, které Hegel usiloval vyřešit v představě „systému vědění“ (a jeho vý-
voje), jehož jednotlivé složky se navzájem propojují a doplňují, jemuž dominuje 
filozofie a jenž směřuje k „vědění absolutnímu“. Toto řešení pak Marx „stavěl z hlavy 
na nohy“ prostřednictvím pojmu „konkrétní totality“ jako něčeho, co realitu určité 

Pekař a další), přesvědčenému, že historické útvary jsou odpovědí na potřeby života, mají 
svůj specifický smysl a neměly by být odstraňovány, ale pouze reformovány.

22 Předmluva, s. 9.
23 PULLMANN, M.: Život v komunistické diktatuře, s. 28 n.
24 Tamtéž, s. 35.
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doby myšlenkově „reprodukuje“. Šlo vlastně o požadavek komplexnosti, úplnosti 
a pronikavosti společenskovědního poznání na „historicky daném stupni“ vývoje, 
a odtud nutně vyplývajících aktivit hnutí. Tuto intenci pak kultivovali pozdější „mar-
xisté“, zejména György Lukács, Ernst Bloch, Theodor W. Adorno, Lucien Goldmann 
a další, u nás zejména Karel Kosík, pro které se „konkrétní totalita“ stávala zvláštní 
historickou podobou „dosažené pravdy“, včetně společensko-politických důsledků, 
závazků a nároků z ní plynoucích (například totalitární iluze o možnostech bez-
problémového přechodu od stranických usnesení k jejich přímému, samozřejmému 
a nezprostředkovanému uskutečňování). V národním hospodářství měla totalitní 
povahu například formalizovaná instituce „plánu“. Ten měl být něčím více než jen 
kalkulací výroby a distribuce prostředků a zboží; svým naplněním se měl pětiletý 
plán stát zárukou dosahování vývojově vyššího stupně společnosti i kultury, a v tom 
ohledu důležitou složkou lineárního, byť postupného směřování k cíli dějin (proto 
bylo například jeho nesplnění v roce 1963 tak pustošivé, nejen hospodářsky, ale 
i ideologicky). V takzvaném historickém materialismu, a ještě víc v takzvaném 
vědeckém komunismu byl koncept „totality“ – i když často jen implicitně – spojen 
s legitimizací prostředků úplné revoluční přestavby společnosti, s „diktaturou pro-
letariátu“ a uskutečňováním komunistických ideálů; platilo to také pro bolševické, 
od Rousseaua převzaté „donucování lidstva ke štěstí“ s odůvodněním dlouho pře-
žívající „estébácké“ maximy, že „všechno souvisí se vším“. 

Úsilí komunistického systému budovat na podobných základech „novou společ-
nost“, vytvářet kontrolovatelné rámce života individuí i skupin, podílet se na utvá-
ření jejich neformálních institucí a využívat nejrůznější ideologicky disciplinační 
tlaky patřilo k jeho trvalým ambicím.

Každodennost jako argument

K odůvodnění stanovisek autorů asi nepostačí jejich poukazy na formy normalizační 
každodennosti nebo argument pragmatického „souhlasu“ – původně ovšem vypra-
covaný pro první polovinu padesátých let a opřený o sporný koncept „vyjednávání“ 
(sporný, protože nejsou jasní aktéři onoho „vyjednávání“), respektive specifické 
„sociální smlouvy“ vládnoucí strany a občanů25 – stejně jako soud, že většina oby-
vatelstva se údajně nezajímala o aktivity disidentů a byla lhostejná k jejich osudu.26 
Tvrzení, že normalizačnímu vedení šlo o to „vystříhat se viditelných nezákonností 
a budovat socialismus s ohledem na řád a každodenní práci“,27 může jako hodnoticí 
hledisko působit pokrytecky. 

Na tom asi nemůže nic změnit fakt, že lidé za normalizace (podobně jako etničtí 
Němci, na rozdíl od Židů, Poláků a jiných ve třicátých letech po Hitlerově převzetí 

25 Srv. k tomu text přednášky Pavla Machonina „Úvod do problémů vertikální sociální mobili-
ty“, proslovené v Masarykově dělnické akademii 21.11.1995 (v osobním archivu autora).

26 KOLÁŘ, P. – PULLMANN, M.: Klid k práci, holé ruce a konec našeho komunismu, s. 60.
27 Tamtéž, s. 63.
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moci) žili své běžné konkrétní životy, že údajně „nebyli jen trpnou masou atomi-
zovaných jedinců, ale využívali dostupné zdroje k dosažení svých neideologických, 
‘přirozených’ životních cílů – studia, dobré práce, důstojného života atd.“.28 Od-
hlédneme-li od přežívajících normativních, unitarizujících a ve svých důsledcích 
manipulativních představ „nového člověka“, „socialistické mládeže“, „socialistické 
kultury“, „socialistického manželství“, „brigád socialistické práce“, Večerní univerzi-
ty marxismu-leninismu a podobně, realizace oněch „neideologických, ‘přirozených’ 
životních cílů“ v české a slovenské společnosti asi nebyla nejsnadnější pro zhruba 
šest set osmdesát tisíc vyškrtnutých a vyloučených z KSČ (s nejrůznějšími důsledky 
pro jejich rodiny a povolání), a také pro další perzekvované po roce 1970 (napří-
klad jen v okrese Vyškov bylo v letech 1970–1971 z „politických důvodů“ propuš-
těno 165 učitelů a učitelek na základním stupni),29 nehledě na přežívající skupiny 
věřících nebo postižených politickým vývojem už po roce 1948. A dokonce i ti, jimž se 
podařilo v normalizačním systému uhnízdit, byli asi méně spokojení a více smíření, 
nebo dokonce rezignovaní, a v „dosahování svých přirozených cílů“ omezeni nejen 
konzumními limity, ale i opakujícími se „prověrkami“, agitačními úkoly a podobně. 
Že se přitom většina obyvatelstva „nezajímala“ o disidentské hnutí a často o politiku 
vůbec, možná souvisí více se vznikem zmíněné normalizační mentality (literární 
kritik Bedřich Fučík v této souvislosti například hovořil o „novém biedermeieru“ 
sedmdesátých let)30 nebo jen s obyčejným strachem z potíží.

Jistě: normalizační každodennost sama o sobě produkovala sociologicky, kulturně 
a antropologicky specifické a badatelsky zajímavé jevy, jež se stále zdají být málo 
prozkoumány, ať už šlo o vytváření specifických nik kulturního přežívání, o vznik 
neveřejných nebo poloveřejných diskusí na profesních setkáních či v „bytových semi-
nářích“ (které nebyly jen věcí „institucionalizovaného“ disentu a nezúčastňovali se 
jich jen nestraníci), o organizaci odideologizovaných (nebo dokonce křesťanských) 
rodinných prázdninových táborů a podobně, případně o zneužívání „sociálního ka-
pitálu“31 v parazitních mimospolečenských „systémech vzájemných úsluh“, o nepo-
tismus a korupci, nebo o pacifikační chalupářské aktivity. To vše působilo paralelně 
k režimu, totalitarismus tvořil v duchu Michela Foucaulta „folii“ (působící konkrét-
nost pozadí) a „dispozitiv“ (hierarchizovaný souhrn formálních i neformálních 
institucí, předpisů, zákonů, organizací, policejních opatření, ideologických pouček, 

28 PULLMANN, M.: Život v komunistické diktatuře, s. 31.
29 Tuto informaci čerpám ze soukromého rozhovoru s manželskou dvojicí z Vyškovska (v roce 

1974), která patřila k obětem této perzekuční akce a pokusila se ji zachytit.
30 Informace pochází z mých osobních rozhovorů (kolem roku 1980) se zetěm Bedřicha 

Fučíka Josefem Čermákem, tehdejším zástupcem šéfredaktora nakladatelství Odeon.
31 Tímto pojmem označoval Pierre Bourdieu specifické společenské, hospodářské, kulturní 

a jiné „zdroje, které spočívají v příslušnosti do nějaké skupiny“ (rodiny, spolužáků, přátel, 
strany, obchodní nebo profesní sítě atd.) a jsou jednostranně skupinově využívány nebo 
i zneužívány (viz BOURDIEU, Pierre: Die verborgenen Mechanismen der Macht: Schriften zur 
Politik und Kultur, sv. 1. Hamburg, VSA Verlag 1991, s. 63–70).
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urbanistických řešení atp.)32 zmíněných jevů – a v tomto smyslu byly zmíněné jevy 
komplementární k oněm „ideologicky neutrálním ... životním cílům studia, dobré 
práce, důstojného života“, které vyzvedávají autoři knihy. Sotva to lze ale využít 
jako silný argument proti totalitární povaze normalizačního režimu.

Poukazy na normalizační každodennost by proto měly jít hlouběji, analyticky se 
vyrovnat s již existujícími pracemi na toto téma a položit si především otázku, jak 
formy každodennosti souvisely s deformovanou podobou života za normalizace 
a s jeho deficity, jako byly různé formy závislosti v zaměstnání, potlačení svobody 
projevu, přesvědčení a shromažďování, kriminalizace stávek a podobně, které pro 
každodennost definovaly rámce jednání, určovaly jeho meze a podmínky. Norma-
lizace a její každodennost byly na sobě systémově závislé, nutně se podmiňovaly 
a jejich vzájemné hodnotové osamostatňování je sporné.

Legalita a „legitimní násilí“

Větší problémy může mít zasvěcenější čtenář s (účelovým) výkladem Weberova 
konceptu monopolu státu na „legitimní použití násilí“,33 který se pro autory zdá 
důležitý jak při odmítání zjednodušeného konceptu totalitarismu (pochopeného 
víceméně výlučně jako systém fyzického násilí), tak pro relativizaci konkrétních 
podob násilí za normalizace, a dokonce i pro poukaz na „fungování moci v moderní 
společnosti jako takové – včetně té, ve které právě žijeme“.34 

Weberovu ideálnětypickou triádu „panství“ (autorita) – „moc“ (vliv) – „násilí“ 
(donucovací aparát) autoři operacionalizovali ve zjednodušující parafrázi do po-
doby problematického tvrzení, že pro Maxe Webera byl legitimní „každý systém, 
ve kterém výkon fyzického násilí státem není zpochybňován“.35 

Teď nejde o to, co opakovaně ukázala weberovská „filologie“, že pojem „legitimity“ 
patřil v proměnách Weberova myšlení k těm nejméně jednoznačným. Pro pocho-
pení, jak fungovaly instituce a jakou povahu měl stát, Weberovi ovšem nestačila 
absence „zpochybňování“ jednotlivého aktu „násilí“, nýbrž šlo mu o pochopení celé 
organizace a odlišného výkonu „moci“ v určité historické podobě „panství“ („chari-
smatického“, „tradicionálního“, „byrokratického“ nebo „hierokratického“). V každé 
z uvedených forem panství (tj. vlastně konkrétních „režimů“ či „systémů“, jak by 
se to asi označovalo dnes) se „násilí“ uskutečňovalo různě, mělo některé odlišné 
podoby (násilí nejen fyzické, ale i psychické, ideologické, náboženské, případně 
„duchovní“ atp.) a jeho výkon byl (a je) různě limitován. Zcela mimo pozornost 
autorů tak zůstal fakt, že pro Webera bylo každé použití násilí podmíněno systé-
mem pozitivně formulovaných, hodnotově vyargumentovaných a moderním státem 

32 K výkladu a použití těchto pojmů z Foucaultovy dílny srv. např. AGAMBEN, Giorgio: Was ist 
ein Dispositiv? Zürich – Berlin, Diaphanes 2008.

33 KOLÁŘ, P. – PULLMANN, M.: Klid k práci, holé ruce a konec našeho komunismu, s. 61.
34 TÍŽ: Kdo se bojí normalizační každodennosti?, s. 39.
35 TÍŽ: Klid k práci, holé ruce a konec našeho komunismu, s. 61.
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přijatých, tj. „platných“ zákonů a norem (institucí), podmiňujících jeho vlastní jed-
nání a rozhodování. „Monopol násilí“ byl sice uznán jako krajní prostředek „moci“ 
státu, ovšem ve vazbě na to, čemu se dnes říká „legalita“; a proto ne každý projev 
státní moci by byl pro Webera legální, a potažmo také „legitimní“. 

Subsystém legality je ve Weberových výkladech svou povahou sice „formální“ 
(otevřený legitimizačním výkladům), ale zároveň zakládá důležitou „šanci empirické 
platnosti“ určitého řádu (jako „garance“ proti svévoli státu) pro všechny,36 tj. vlastně 
očekávání platnosti pozitivního práva. Bez této podmínky by se Weberova „legiti-
mita“ stala jen „identitní“ (ať už v „etnickém“, nebo „třídním“ smyslu) a otevřela 
by se politice jako pouhé „definici nepřítele“ (Carl Schmitt) – což je interpretace, 
na niž, jak se zdá, autoři přistupují. 

Otázka, která je tu proto nasnadě, se týká především legality „násilí“, jež používal 
normalizační režim v konkrétních situacích (výročí srpnové okupace, „Palachův 
týden“, výročí vzniku republiky, 17. listopad 1989 atd.). Občanské protesty, jež se 
tehdy odehrávaly, vlastně československá ústava (viz články o svobodě shroma-
žďování, svobodě víry a veřejném projevování názorů) i československý podpis 
pod „třetím košem“ Závěrečného aktu helsinské konference (o lidských právech) 
měly povolovat; na fakt, že se tehdy „normalizovaný“ stát dostával do rozporu se 
základními dokumenty, které sám uzákonil, se poukazovalo vícekrát. 

Jde ale bohužel také o to, že na straně 29 dotyčného německého vydání We-
berova spisu Hospodářství a společnost, na kterou autoři odkazují,37 nelze nalézt 
nic, co by jejich stanovisko podporovalo. Aspekt „souhlasu“ s takovým používáním 
násilí (přítomný navíc patrně jen ve velmi malých skupinách obyvatelstva, jako 
byly Lidové milice, část bezpečnostních složek a část stranického aktivu), který 
autoři vyzvedají, sice souvisí s Weberovým principiálním pojetím „legitimity“ jako 
specifického, různě naplňovaného „sociálního vztahu“, respektive – jak on sám 
říká – jako pouhé „šance“ na souhlas.38 Není však použitelný pro konkrétní, účelo-
vé či zastrašovací násilí státu (základní složkou „šance“ na souhlas je pro Webera 
totiž právě „legalita“). Na oné straně 29, kterou autoři citují, Weber jen pokračuje 
v objasňování zvláštních jevů spojených s násilím, jako je „disciplína“ a „masová 
poslušnost“, a potom (v paragrafu 17) přechází k výkladům, nakolik lze rozumět 
„politickému systému“ jako „systému panství“. Na konci strany 29 se pak Weber 
obrací k charakteristikám takzvaného hierokratického panství, které „pro garanci 
svých pořádků [používá] udělování a odpírání posvátných statků (hierokratický 
nátlak)“ jako projev „duchovního panství nad člověkem“39 – zatímco my bychom 
s ohledem na normalizaci mohli uvažovat o panství a násilí ideologickém, na kte-
ré si – prostřednictvím státu – činila monopol „strana“ (u Webera to byla církev). 
A v této souvislosti by se pak mohla otevřít diskuse, do jaké míry lze rozumět 

36 Srv. WEBER, Max: Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie. Tübin-
gen, Mohr – Siebeck 1972, s. 182 (autoři odkazují na toto vydání).

37 KOLÁŘ, P. – PULLMANN, M.: Klid k práci, holé ruce a konec našeho komunismu, s. 70, 
pozn. 4.

38 WEBER, M.: Wirtschaft und Gesellschaft, s. 17.
39 Tamtéž, s. 29 n.
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„totalitarismu“ – mimo jiné – jako zvláštní hybridizaci panství tradicionálního (sta-
vovství) a hierokratického („pomazání“ věrností a vírou), se všemi politickými, eko-
nomickými a mocenskými důsledky, které Weber s tímto druhem „panství“ spojoval.

Je tedy zřejmé, že odvolávání autorů na Weberovo pojetí „legitimity moci“ by 
bylo třeba prohloubit, vnitřně diferencovat, a hlavně přesně citovat.

Normalizace a pražské jaro

Pochybnosti může mít čtenář také o relativizacích ve vztahu k pražskému jaru 1968, 
pro něž Pavel Kolář využívá koncepty „intelektuálního transferu“, případně tradiční-
ho „národního autostereotypu“ o roli „kulturní obce“ jako „hlavní síly společenského 
pohybu“ (jehož kritika se dnes ovšem už stala novým stereotypem).40 Některým 
pamětníkům se může dokonce zdát, že tento důraz na „kulturní transfer“ je jen 
jinou, „změkčenou“ verzí sovětských kritik reformního socialismu jako „ideologické 
diverze“ ze Západu. 

Velkorysou a abstraktní tezi o „otevřeném navazování“ „intelektuálních aktérů 
Pražského jara“ na „středoevropské dědictví“ myslitelů, jako byl Ernst Mach, Carl 
Stumpf, Max Dvořák či Roman Jakobson,41 by pak bylo třeba podrobněji doložit, 
a hlavně ukázat, na které motivy v myšlení těchto postav se tehdy v Československu 
konkrétně navazovalo a jak se to projevilo. 

I když nebudeme odlišovat mezi dobovou vnitřní odbornou diskusí v jednotlivých 
humanitních oborech a kulturní publicistikou, kde se středoevropské motivy obje-
vily až dodatečně, po sovětské okupaci, v ideologii reformního hnutí a v konkrétní 
politické argumentaci se podobné navazování bude dokládat dost těžko – snad 
s jedinou výjimkou několika filozofických esejů Karla Kosíka (dokonce i „kacíř-
ské“ projevy Milana Kundery, Ludvíka Vaculíka, Alexandra Klimenta, Ivana Klímy 
a dalších autorů na sjezdu spisovatelů v roce 1967 se odvolávaly spíše na národní 
tradice než na nějaké středoevropské inspirace). A zcela nepoužitelní budou uvedení 
„středoevropští“ autoři například pro celý Akční program KSČ z jara 1968, podobně 
jako všichni ti „neomarxisté“ a „kritičtí teoretikové“, „liberálové“ i představitelé 
„výslovně konzervativního, pesimistického myšlení“, kteří mají doložit údajnou 
„pozoruhodnou eklektičnost“ Radovana Richty42 – nehledě na to, že opravdu re-
levantní jména zde autorovi unikla (György Lukács, Daniel Bell, John Desmond 
Bernal a další). Richtova analýza Civilizace na rozcestí nevznikla – jak se tu tvr-
dí – „na zadání ÚV KSČ“43 a jejích 280 stran v posledním vydání z roku 1969 z ní 
neudělalo „útlou studii“.44 Toto vydání bylo navíc opatřeno předmluvou (která se 
pak z většiny exemplářů knihy odstraňovala), v níž se Richta mimo jiné bránil proti 

40 KOLÁŘ, Pavel: Pražské jaro jako průsečík evropských duchovních dějin aneb Budoucnost 
mezi Richtou a Grausem, s. 146–155, zde s. 146.

41 Tamtéž, s. 147.
42 Tamtéž, s. 150.
43 Tamtéž, s. 149.
44 Tamtéž, s. 150.
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podobným výtkám, tehdy ovšem vedeným z pozic stranické ortodoxie.45 O malém 
porozumění Richtovu záměru u Pavla Koláře svědčí také sebevědomé zpochybnění 
tématu (nešlo o novou „teorii pokroku“), zkreslení intencí (změny v povaze „práce“ 
jako základního Marxova pojmu) a též dějin působení tohoto textu. Snad by se 
někdo měl konečně pokusit prozkoumat Richtovu „přítomnost“, jeho vliv a struk-
turní analogie jeho konceptu v Gorbačovově „perestrojce“ a „glasnosti“ (sovětským 
státníkem ostatně nepřímo přiznané). 

Podobných nepřesností a zjednodušení v této stati by bylo možné připomenout 
víc. Třeba údajná idea „českého „sonderwegu“ (?!) dějinami by se měla kritizovat 
s odkazem na její podobu a projevy u konkrétních autorů. Stejně tak by bylo potřeba 
konkretizovat údajný český „historický stereotyp“ o roli „kulturní obce“ v národním 
hnutí.46 Platí to třeba také pro Hrochovy výklady o úloze „intelektuálů“ v „první fázi“ 
národního vzestupu, případně o „Manifestu českých spisovatelů“ z jara 1917 nebo 
o prvorepublikové roli kulturní levice? Zde se totiž nepochybně jedná o obecnější 
sociologický a politologický problém postavení a funkce národních elit v různých 
historicko-politických „figuracích“.47 

O sobě zajímavé vyzvednutí „rezignované historické skepse“ Františka Grause, 
které je postaveno proti údajně „korigované víře v budoucnost“ revizionistů,48 není 
příliš srozumitelné kontextově. Grausova „burckhardtovská“ ironie vůči „velkým 
dějinám“ nebyla v době reformního komunismu ani za normalizace příliš známa 
a nehrála například vůbec žádnou programovou roli ani u disidentů z okruhu Histo-
rických studií. Podobná přiřazení jen dokládají skrytý, jinak ale častý postmoderně 
„pastišovitý“ způsob argumentace obou autorů, nahrazující analýzu připodobněním.

Čekání na syntézu?

S ohledem na tyto a další možné připomínky nezbývá než konstatovat, že soubo-
ru statí Pavla Koláře a Michala Pullmanna se nepodařilo naplnit očekávání a že 
v mnohém zůstal na půli cesty. Jejich výklady normalizačních jevů jsou silné, někdy 
až silácké, přitom často nepřesné, ale zároveň dost sebevědomé, a hlavně abstrakt-
ní. Jejich kritika ideologické kritiky normalizace zůstala také jen ideologickou. 

45 RICHTA, Radovan: Civilizace na rozcestí: Společenské a lidské souvislosti vědeckotechnické 
revoluce. Praha, Svoboda 1969.

46 KOLÁŘ, P.: Pražské jaro jako průsečík evropských duchovních dějin aneb Budoucnost mezi 
Richtou a Grausem, s. 146.

47 Německo-britský kulturní sociolog Norbert Elias „figuracemi“ rozuměl pozorovatelné his-
toricky individuální souvislosti mezi nezávislými a závislými proměnnými, které určitý so-
ciální systém připravují a posléze stabilizují pro jeho určité nové funkce a které umožňují 
genetický výklad značných důsledků z často nepatrných příčin (srv. k tomu HAVELKA, Mi-
loš: Ideje – dějiny – společnost: Studie k historické sociologii vědění. Brno, Centrum pro studi-
um demokracie a kultury 2010, s. 47–53). 

48 KOLÁŘ, P.: Pražské jaro jako průsečík evropských duchovních dějin aneb Budoucnost mezi 
Richtou a Grausem, s. 149.
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Přistoupíme-li na Hegelovu představu „tříčtvrtečního taktu“ vývoje ducha, tak 
po řadě dosavadních prací, ale i po Kolářově a Pullmannově (abstraktní) „antite-
zi“ k ideologickým „tezím“ těchto prací, si na „syntézu“ o době normalizace, jejím 
politickém systému i její každodennosti budeme muset ještě počkat.



Recenze

Kdo je pan Putin? 
Nad českými překlady knih o dnešním Rusku

Karel Svoboda

ZYGAR, Michail Viktorovič: Všichni muži Kremlu: Stručná historie současného Ruska. 
Z ruštiny přeložil Libor Dvořák. Příbram, Pistorius & Olšanská 2016, 413 stran, 
ISBN 978-80-87855-64-5; GESSEN, Masha: Muž bez tváře: Neuvěřitelný vzestup Vla-
dimira Putina. Z angličtiny přeložil Marek Sečkař. Praha, Akropolis 2016, 401 strana, 
ISBN 978-80-7470-126-9; KASPAROV, Garri Kimovič: Zima přichází: Proč je nut-
né zastavit Vladimira Putina. Z angličtiny přeložil Petr Kovařík. Brno, Jota 2016, 
302 strany, ISBN 978-80-7462-988-4; LAQUEUR, Walter: Putin a putinismus: Rusko 
a perspektivy jeho soužití se Západem. Z angličtiny přeložila Petruška Šustrová. Praha, 
Prostor 2016, 383 strany, ISBN 978-80-7260-329-9; POMERANTSEV, Peter: Nic není 
pravda, všechno je možné. Z angličtiny přeložil Martin Weiss. Praha, Dokořán 2016, 
259 stran, ISBN 978-80-7363-704-0.

Zopakovat po sedmnácti letech vlády Vladimira Putina prostou otázku, kterou po-
ložila novinářka Trudi Rubinová během Světového ekonomického fóra v Davosu 
v roce 2000, zní zvláštně. Za takovou dobu se sešlo obrovské množství různých 
životopisů, analýz a komentářů k osobě ruského prezidenta, takže by se zdálo, že 
už není o čem mluvit. Jenže opak je pravdou. Ani po tak dlouhé době nevíme, kdo 
vlastně Vladimir Vladimirovič Putin je a jaké je jeho Rusko. A každá z předkláda-
ných knih odpovídá na zadanou otázku po svém, byť všechny více či méně kriticky. 
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I proto mají velký význam. Zároveň ale představují jen malý výsek literatury, která 
se současnému Rusku a jeho vládci věnuje.1

Jednotlivé tituly se liší už jen tím, kdo je napsal. Autory jsou většinou hlavní 
profesí novináři (Masha Gessenová, Peter Pomerantsev, Michail Zygar), ale i histo-
rik (Walter Laqueur) a politik (Garri Kasparov). Kromě Laqueura ve všichni narodili 
v bývalém Sovětském svazu a žijí (až na Zygara) na Západě. Každá publikace tak 
představuje jiný typ pohledu na současné Rusko, byť mají všechny společné to, že 
nejsou dílem fanoušků Vladimira Putina. Zároveň všechny pokrývají stejné období, 
tedy vládu současného ruského prezidenta. Tematicky tak asi nemají příliš čím 
překvapit; pro člověka sledujícího detailně dnešní Rusko mohou jen stěží přinést 
něco nového v rámci „velkých“ událostí, ať to byl nástup Vladimira Putina k moci, 
výměna rozhodujících státních postů s Dmitrijem Medveděvěm, či válka na Ukrajině. 
To nejcennější, co nabízejí, tak jsou různé perspektivy, kterými je možné současné 
Rusko vidět. Současně platí, že jsou určeny širokému publiku, které se jejich pro-
střednictvím může obeznámit s různými podrobnostmi a souvislostmi tamního dění.

Kniha Michaila Zygara, bývalého šéfredaktora nezávislé televize Dožď, Všichni 
muži Kremlu se krátce po svém vydání stala v Rusku opravdovým hitem.2 Její vy-
právění je založeno na obrovském množství rozhovorů se současnými i minulými 
příslušníky ruské vedoucí třídy. Důležité přitom je, že (jak sám Zygar přiznává) ne 
ve všech případech mluvili dotazovaní zcela otevřeně a že události si samozřejmě 
upravují podle toho, aby v nich vypadali co nejlépe. Autor si tak uvědomuje limity 
své knihy, a měl by ji tak vnímat i čtenář. A když předkládá poměrně autoritativně 
verze událostí, ať již ruské vnitřní, nebo zahraniční politiky, ani zdaleka nemusí 
jít o jedinou možnost.

Zygar se přitom vymezuje proti základním stereotypům, které o Vladimiru Puti-
novi panují. Zavrhuje představu, že Putin je neomylným vládcem Ruska, který tahá 
za nitky, má vše naplánované a kontroluje každý aspekt života v Rusku i za jeho 
hranicemi. Sám naopak ukazuje, že jednání ruského prezidenta je spíše často zalo-
žené na chabých informacích, improvizaci a nakonec i nešikovnosti, kterou předvedl 
třeba v době svého angažmá před volbami na Ukrajině v roce 2004. Zde autor buduje 
zjevnou paralelu mezi událostmi tehdejší „oranžové revoluce“ a děním o devět let 
později. Jak dokládá například u anexe Krymu, v Kremlu neexistoval ani náhodou 
jasný plán toho, co vlastně dělat. Teprve v průběhu protestů na Majdanu, které 
se Moskvě a s ní spjaté ukrajinské vládě vymkly kontrole, bylo obsazení Krymu 

1 V posledních letech vyšly v českých nakladatelstvích k danému tématu ještě další tituly: 
MYERS, Stephen Lee: Nový car. Praha, Argo 2016; PANFILOV, Oleg: Antisovětské příběhy. 
Praha, Portál 2017; HARDING, Luke: Jed pro Litviněnka: Příběh jeho vraždy a Putinovy války 
se Západem. Praha, CPress 2017; BENNETTS, Marc: Zničím jim život: Putinova válka s opozi-
cí. Praha, Vyšehrad 2017; SYRUČEK, Milan: Je třeba se bát Ruska? Praha, Epocha 2011; SAL-
MINEN, Veronika: Nezkreslená zpráva o mocném muži a jeho zemi. Praha, Daranus 2015. 
Poslední dvě publikace jsou koncipovány spíše jako obhajoba Vladimira Putina a jeho reži-
mu než jako pokus o analýzu a hlubší porozumění.

2 ZYGAR, Michail V.: Vsja kremelskaja rať: Kratkaja istorija sovremennoj Rosii. Moskva, In-
těllektualnaja litěratura 2016.
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narychlo naplánováno. Celá akce tak byla obrovským riskem, který řízením mnoha 
okolností Vladimiru Putinovi vyšel. Nicméně právě v případě Ukrajiny mělo ruské 
vedení podle Zygara velmi špatné informace o náladách v zemi. Pocházely totiž 
od tamního proruského politika Viktora Medvedčuka, který je silně dávkoval podle 
toho, jak se mu to hodilo. Podle Zygara tak Moskva ani neměla detailní zprávy 
o nesmyslných krocích, které režim prezidenta Viktora Janukovyče podnikal tváří 
v tvář protestům na Majdanu. Jakýkoli nezdar v dosažení vytčeného cíle si pak 
Moskva vykládala nikoli jako vlastní chybu či podcenění situace, ale jako výsledek 
tlaku Západu či jiných nepřátel.

Podobně nesmyslná je pro Zygara verze o démonovi z Kremlu. Autor tvrdí, že 
Kreml ani zdaleka není schopen kontrolovat vše, co se v Rusku děje. Ve skutečnos-
ti (a odpovídá tomu i struktura knihy) považuje Putina za jakési vyjádření kolektivní 
vůle kremelského kruhu. Namísto vertikály moci, kterou Putin od počátku své vlády 
tolik propagoval, Zygar ukazuje, že současné ruské vedení je spíše „kolektivním 
Putinem“, jenž se skládá z desítek či stovek lidí, kteří se snaží uhodnout, co Vladimir 
Putin chce. Zároveň se i sám Putin snaží uhodnout, co a jak udělat, aby si tím získal 
popularitu u většiny ruské populace. Jeho skupina pak stojí ostře proti těm, kteří 
se postaví na odpor, zatímco poslušným je odpuštěna i neschopnost. A Vladimir 
Putin, který již ani příliš neskrývá svou únavu z dlouhé vlády, stojí v centru tohoto 
systému vztahů a protikladů. Ačkoli by podle Zygara svou funkci opustit i chtěl, 
systém by se bez jeho osobní přítomnosti prostě zhroutil.

Zygarova kniha je obzvláště cenná v tom, že ukazuje fungování a podstatu systému 
vazeb uvnitř Kremlu. Bývalí oponenti jsou vzati na milost, pokud projeví dostateč-
nou loajalitu. Zygar tak uvádí třeba postavu Pavla Astachova, který byl nejdříve 
bojovníkem za svobodu slova v případě odsouzeného opozičního mediálního mag-
náta Vladimira Gusinského, ale posléze se přesunul do role hlavní postavy zjevně 
antiamerického „sirotčího skandálu“ (po veřejné kampani ruská Státní duma přijala 
zákon znemožňující adopci osiřelých ruských dětí do Spojených států). Jedná se 
o zásadu, která má udržet fungování režimu a loajalitu jeho příslušníků. Zajímavé 
je, že v prosinci 2017 došlo k narušení tohoto osvědčeného principu odsouzením 
bývalého ministra ekonomického rozvoje Alexeje Uljukajeva k osmiletému trestu 
za korupci.

Masha (původním jménem Marija) Gessenová emigrovala s rodiči počátkem 
osmdesátých let do Spojených států a po návratu dvacet let působila v Rusku jako 
novinářka a aktivistka hnutí za práva sexuálních menšin. Její kniha Muž bez tváře 
je naproti Zygarově rekonstrukci dějů v Kremlu výrazně osobnější zpovědí.3 Nijak 
neskrývá svou blízkost k opozičnímu hnutí ani lesbickou orientaci. Klade si přitom 
ambici nevěnovat se pouze Vladimiru Putinovi jako hrdinovi, ale celé „jeho“ době, 
a hodnotí ji z pohledu kritické novinářky, která se ovšem s hlavními aktéry své knihy 
také setkala. Zatímco devadesátá léta byla ve znamení chaosu, kdy se ale nemusela 
bát o svůj život, za Putinovy vlády se již přestala cítit bezpečně. Obavy z politicky 

3 Původní vydání: The Man Without a Face: The Unlikely Rise of Vladimir Putin. New York, 
Blue Riverhead Books 2012.
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motivované vendety spolu s intenzivní kampaní proti hnutí za práva sexuálních 
menšin byly také důvodem jejího odjezdu z Ruska. Nyní je stálou přispěvatelkou 
týdeníku New Yorker, píše do dalších amerických listů a v řadě svých knih přibližuje 
různé stránky současného Ruska i sovětské historie.

Gessenová v knize Muž bez tváře věnuje velký prostor hlavně osobní charakteristice 
Vladimira Putina, který – jak sám s oblibou uvádí – již od dětství patřil mezi rváče. 
Zároveň si všímá i jeho zdánlivého klidu, ze kterého jej občas vyvedou okolnosti, až 
vybuchne vztekem. Autorka se ani příliš netají tím, že současnému vládci Kremlu 
nevěří a že jeho verze událostí považuje za sbírku lží (podobně jako třeba u jeho 
bývalého šéfa, leningradského starosty Anatolije Sobčaka). V některých momentech, 
jako je například líčení událostí perestrojky, se nicméně Putinova osoba vytrácí. Zde 
je také patrný blízký vztah autorky k některým událostem či osobnostem, o nichž 
píše (včetně autora jiné z recenzovaných knih Garriho Kasparova).

Gessenová měla přístup přímo k nejvyšším kruhům ruské hierarchie a mohla 
se osobně setkat i s Vladimirem Putinem. Ještě o něco barvitěji ale popisuje další 
osobnost nedávné ruské minulosti, magnáta Borise Berezovského. Ten proslul jako 
velký fabulátor, člověk, který měl tendenci nafukovat svůj význam pro vývoj událostí 
v Rusku do obrovských rozměrů. Také autorka líčí, jak se chlubil, že to byl on, kdo 
dosadil Putina po neoblíbeném a chřadnoucím Borisi Jelcinovi do prezidentského 
úřadu, a přitom o něm nevěděl o nic víc než kdokoli jiný (s. 37). Mimoděk tak 
Gessenová potvrzuje pohled na Berezovského, jaký nabízejí i Michail Zygar či Peter 
Pomerantsev. Právě ve snaze odkrývat osobnostní rysy aktérů zároveň spočívá síla 
knihy americko-ruské novinářky.

Putinovu kariéru se autorka snaží rekonstruovat od samého počátku, kdy byl 
zdánlivě bezbarvým technokratem. Ukazuje nicméně i pozdější momenty, kdy Pu-
tin tuto masku ztratil a vybuchl vztekem, jako v souvislosti se zatčením novináře 
Andreje Babického v Čečensku či s explozemi obytných domů v Moskvě, Volgodon-
sku či Bujnaksku, oficiálně přičítanými čečenským teroristům. Autorka však, byť 
s odvoláním na svědectví třetích osob, považuje za téměř nezvratné, že za těmito 
tragickými událostmi nestál nikdo jiný než sám Vladimir Putin.

Masha Gessenová nijak nezastírá, že primárně považuje Vladimira Putina spíš 
za příslušníka ruské kriminální scény než za politika. Sama ho doslova charakterizu-
je slovy: „Nyní to byl gauner, ze kterého se vyklubal diktátor.“ (s. 161). Putin podle 
ní postupně odstraňoval lidi, kteří mu nějakým způsobem zkřížili plány. Nemuselo 
jít ani o přímou opozici. Kupříkladu problém Anatolije Sobčaka v Putinově první 
volební kampani spočíval ze všeho nejvíc v jeho sklonu mluvit hodně a o čemkoli. 
Vykládal tak i vlastní verze toho, co Putin předkládal v oficiálním životopisu (ten 
podle Gessenové přitom vznikl na popud Berezovského). A není nutné příliš zdů-
razňovat, že se obě verze výrazně lišily.

Bývalý šachový mistr světa Garri Kasparov je stále také aktivním politikem, byť 
žije ve Spojených státech. Jeho kniha Zima přichází přitom autorovy ambice více než 
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potvrzuje.4 Kasparov se v ní ani tak nesnaží o chladnou analýzu či osobní zpověď, 
ale koncipuje ji jako rady západním politikům, jak se chovat k Putinovu Rusku. 
V souladu s tím velkou část textu věnuje i chybám, kterých se dopustili západní 
politici v jednání s různými světovými diktátory. Pro Kasparova představuje právě 
snaha o zachování dobrých vztahů s těmito vůdci zásadní chybu demokracií. Ob-
zvláště spadeno má přitom na Billa Clintona, který podle něj rezignoval na morální 
vůdcovství Spojených států. Kasparov, který je příznivcem nesmlouvavé politiky 
vůči Putinovu režimu a obecně diktátorům, tak nemůže přijít bývalému americkému 
prezidentovi na jméno.

Druhou rovinou jeho knihy je samozřejmě situace v Rusku. Kasparov si o ní nedělá 
vůbec žádné iluze. O Putinově Rusku mluví střídavě jako o demokracii, fašistickém 
režimu, nebo mafii. Nejde přitom o nějaké „výstřely od boku“, ale o charakteristiky 
ilustrované konkrétními příklady, v nichž se ukazuje různá tvářnost režimu. Některé 
případy znějí až komicky, jako když článek jednoho z Putinových spolupracovníků 
o „protiruské hysterii“ vznikl z velké části  plagováním článku organizátora olym-
pijských her v Berlíně roku 1933 – jen slovo „Německo“ bylo nahrazeno Ruskem!

Zkušenost Kasparova je zajímavá již jen s ohledem na práci opozice v současném 
Rusku, respektive na reakci mocenských kruhů vůči ní. Ve velké většině případů se 
neuchylují k přímým zákazům opozičních akcí, ale úzkostlivě (a samozřejmě velmi 
selektivně) vyžadují dodržování sebenesmyslnějších předpisů. Kasparov líčí i vlastní 
problémy s pořádáním mítinků s voliči. Rozmanité technické problémy, havárie či 
náhlé zabrání sálu pro naprosto bezvýznamnou akci, to je jen malá ukázka pro-
středků, které místní představitelé moci využívali k tomu, aby zabránili opozičním 
setkáním. Povrchní pozorovatel vlastně ani nemusí zaznamenat nějaké restrikce ze 
strany státu, přitom je ale zjevné, že „náhod“ je až příliš mnoho. Podobné praktiky 
ostatně popisuje i Masha Gessenová v případě prezidentské kandidatury Sergeje 
Glazjeva, který je dnes už Putinovým spolupracovníkem (s. 220).

Známý historik, novinář a politický publicista Walter Laqueur (1921–2018) se 
narodil v židovské rodině v polské Vratislavi, prodělal zkušenost v kibucech a působil 
v Izraeli jako žurnalista, prošel akademickou kariérou ve Velké Británii (v polovině 
padesátých let zde mimo jiné založil a deset let řídil časopis Journal of Contem-
porary History) a donedávna přednášel na amerických univerzitách. V dlouhé řadě 
jeho knih jsou v popředí tituly o ruských dějinách ve dvacátém století. Laqueurova 
publikace Putin a putinismus je pochopitelně výrazně méně osobní než předchozí 
práce, nikoli však přísně akademická.5 Autor se přitom ani tak nesnažil sledovat 
události posledních dní jako spíše zkoumat ideologické zdroje a základy současného 
ruského režimu. Velká část využitých informací se přitom opírá o tvrzení jednotlivců, 
aniž by je nějak přesněji odkazovala. Jedná se spíše o shrnutí poznatků o ruském 

4 Původní vydání: Winter is Coming: Why Vladimir Putin and the Enemies of the Free World 
Must Be Stopped. London – New York, Atlantic Books – Public Affairs 2015.

5 Původní vydání: Putinism: Russia and Its Future with the West. New York, Thomas Dunne 
Books 2015.
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nacionalismu v jeho nejrůznějších podobách, od umírněného prosazování ruských 
zájmů až po nepokrytý fašismus, které autor během své dlouholeté práce nasbíral. 

Ve svém pátrání po duchovních kořenech jde Laqueur až do relativně vzdálené 
minulosti, k ruským intelektuálům pozdního 19. a první poloviny 20. století. Z nich 
si všímá hlavně Ivana Iljina, který v některých svých pracích dospěl k obhajobě 
fašismu. Jednu z jeho knih přitom Vladimir Putin doporučoval jako četbu pro ruské 
státní úředníky. Podobně si Laqueur všímá i eurasijství či koncepcí Alexandra Du-
gina, které se extrémní pravici velmi blíží. Na rozdíl od jiných autorů ale Duginův 
vliv nepřehání, jeho úvahy měly podle autora na ruského prezidenta jen omezený 
vliv. Laqueur představuje i další, více či méně obskurní současné ruské ideology 
nacionalismu, jako Nikolaje Starikova či Igora Strelkova, nicméně ukazuje také, 
že oficiální Kreml je vůči jejich výplodům často hodně odtažitý.

Jak již podtitul Laqueurovy knihy napovídá, jejím druhým hlavním tématem jsou 
možnosti soužití současného ruského režimu se Západem. Je přitom velmi skep-
tický a zpochybňuje oblíbené teze, že je na vině Západ, který nebyl dostatečně 
přátelský. Podle autora není ani zdaleka jisté, že pokud by byl Západ po rozpadu 
Sovětského svazu výrazněji Rusku pomohl, vyvíjely by se vzájemné vztahy lépe. 
Dokládá, že v současném ruském smýšlení sílí protizápadní tendence, které vyvo-
lávají nepřátelské ovzduší. Mezi nimi jmenuje eurasijství, geopolitiku v dnešním 
ruském podání a ochotu věřit různým konspiračním teoriím – nejvíce o tom, že 
za všechny problémy, které Rusko má, může vlastně spiknutí ze strany Západu. 
Ačkoli si Laqueur nedělá iluze o současném režimu a rozhodně jej nechválí, vyslo-
vuje i obavy z toho, že relativně umírněný a přeci jen pragmatický Putin může být 
vystřídán někým horším.

V knize se bohužel vyskytují faktografické a jazykové chyby, a to jak v překladu, 
tak hlavně v originále. Z těch nejnápadnějších lze jmenovat tvrzení, že Putin měl 
na ruce hodinky v hodnotě sto šedesát milionů dolarů. Putinovy hodinky znač-
ky Patek Philippe jsou opravdu pověstné, nicméně zde se jedná o záměnu rublů 
za dolary. Sovětská ústava pak byla přijata v roce 1936, nikoli 1935, jak uvádí 
autor (s. 175), a Gruzie nebyla k ruskému impériu přičleněna v roce 1813, ale již 
v roce 1801 (s. 279). Na vrub překladu pak spadá například zavádějící údaj o ruském 
kontraktu na dodávky zemního plynu do Číny (s. 321). Uváděných čtyři sta miliard 
dolarů není totiž roční objem, ale maximální objem kontraktu za celou dobu trvání 
(méně informovaný čtenář může dojít k závěru, že chyby se dopustil sám autor). 
Zavražděný ruský právník Sergej Magnitskij je chybně uveden jako Magnickij (s. 92). 
Překlad slova minerals jako „minerální látky“, jestliže je řeč o vývozu nerostných 
surovin, je také velmi nepřesný. Na druhou stranu u Putinova spolupracovníka, 
oligarchy Gennadije Timčenka česká verze opravila chybnou anglickou. Posun pak 
nastal u známého „parníku filozofů“, který se z ruského výrazu filosofskij parochod 
přes Laqueurovo anglické philosophers’ ship změnil na českou „loď filozofů“.

Novinář a televizní producent Peter Pomerantsev se narodil na sovětské Ukra-
jině, vyrůstal ve Velké Británii a po roce 2000 žil deset let v Rusku. Nyní půso-
bí ve Spojených státech a jeho kniha Nic není pravda a všechno je možné se stala 
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opravdovým hitem.6 Rusko líčí z pohledu televizního producenta prostřednictvím 
krátkých příběhů menších či větších absurdit. Sdělení knihy je obsažené přímo 
v názvu. Současné Rusko vidí jako obrovské PR, kde se motorkářský pseudogang 
obrací k náboženství a slouží věrně zemi, kde vymyšlené příběhy nahrazují realitu, 
obrovské stavby slouží jen k rozkrádání státních prostředků či kde členové mlá-
dežnických organizací hasí požáry, aby se pak ukázalo, že jde jen o aranžované 
scénky. V knize pak představuje i Vladislava Surkova, který je (i podle vlastních 
slov) spolutvůrcem či hlavním tvůrcem tohoto systému, nápadně se podobajícího 
Matrixu ze stejnojmenného filmu sourozenců Wachowských.

Podle Pomerantseva nejde o to, že by Surkov a jeho spolupracovníci lhali, aspoň 
ne v onom nejvíce přímočarém významu. V Rusku došlo k vytvoření alternativní 
reality, a to prostřednictvím magické Ostankinské věže. Klíčová pro pochopení 
smyslu sdělení této knihy je přitom epizoda s Borisem Berezovským, který byl jako 
dřívější vlastník televizního kanálu rovněž spolutvůrcem systému. Pomerantsev 
zmiňuje hlavně větu z rozsudku v kauze sporu mezi Berezovským a dalším oligar-
chou Romanem Abramovičem. Podle soudkyně nebyl Berezovskij ani tak lhářem 
jako člověkem, který svým příběhům odporujícím realitě bytostně věřil. A takové 
je podle Pomerantseva i celé Rusko: věří alternativním příběhům, které jsou zcela 
mimo realitu. Příběhům o obkličování ze strany Západu, o nepříteli číhajícím kdekoli 
a o Vladimiru Putinovi jako jediném zachránci Ruska. Proto se také Pomerantsev 
věnuje na velkém rozsahu příběhu modelek, které sekta dohnala až k sebevraždě. 

Žádná z recenzovaných knih dokonale nevystihuje současné Rusko či Putinův 
režim, ostatně ani nemají takovou ambici. Leckdo by mohl snad namítat, že jsou 
k Rusku veskrze kritické a nesnaží se na něm vidět i něco pozitivního. Na druhou 
stranu jsou ale solidně podložené, snaží se nahlédnout pod povrch dění a tvoří části 
komplikované mozaiky současného Ruska. Jedna od druhé se přitom odlišují již 
jen tím, jak vidí Vladimira Putina a vládu v Kremlu. Otázka, kdo vlastně v Rusku 
vládne, je dnes mezi pozorovateli této země velmi populární. Nejde ani tak o to, 
že by někdo zpochybňoval centrální roli Vladimira Putina v systému. Jeho pozice 
je neotřesitelná. Přesto jako by se jednotliví autoři dohadovali, kdo či co vlastně 
Vladimir Putin je, která jeho tvář je pravá (a zda vůbec nějakou má).

Michail Zygar vykresluje obrázek improvizátora a chaotika, který těží spíše ze 
souher okolností než z kalkulu. Putinovu vládu interpretuje jako hru „hádej, na co 
myslím“: Putin prý jen naznačuje svá přání a jeho okolí jedná podle toho, jak těmto 
gestům rozumí, aby se jeho přání stala realitou. Pro Mashu Gessenovou je Putin 
šéfem mafie, který stále vychází ze svých postupů naučených v tajné policii a jehož 
celý život je protkán lží. (Od Zygara se Gessenová liší třeba i pohledem na Anatolije 
Sobčaka, o kterém mluví negativně jako o pokrytci, zatímco Zygar ho pozitivně 
označuje za „jakéhosi ruského Havla“ – s. 47.) Podobně pak vnímá Putina a jeho 
zemi Peter Pomerantsev. Rusko je pro něj jeden velký propagandistický podnik a jeho 
prezident není ničím jiným než jeho produktem. Z hlediska Garriho Kasparova se 

6 Původní vydání: Nothing is True and Everything is Possible: The Surreal Heart of the New 
Russia. New York, Public Affairs 2014.
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jedná o nebezpečného diktátora, kterému Západ z nepochopitelných důvodů ustupuje. 
Walter Laqueur vidí v putinismu pokračování delší linie nacionálně orientovaného 
a vůči Západu v principu nepřátelského myšlení.

Zmínění autoři často nepřikládají vinu jen Rusku a hledají ji také v politice západ-
ních zemí vůči němu. Přitom se ale rozcházejí v hodnocení, kde je ona chyba. Podle 
Zygara spočívala hlavně v ignorování Ruska, ať již v případě splátek ruského dluhu 
v roce 2003, v souvislosti s invazí do Iráku, či při jiných příležitostech. Laqueur je 
k tomu skeptický a nevěří, že by přátelštější jednání vůči Rusku a případně i jeho 
daleko větší podpora v době ekonomické transformace na ruském vztahu k Západu 
něco změnila. Kasparov hlavní selhání Západu přičítá naopak nedůsledné kritice 
Putinova režimu a neschopnosti či neochotě vidět jeho pravou podstatu. Pomerant-
sev pak kritizuje Západ za uplatňování jednou naivního, jindy naopak cynického 
přístupu k Rusku. Jeho výtky a sankce se tak mísí s obavami, aby nepřišel o peníze, 
které z Ruska díky jeho boháčům neustále přicházejí.

Kdo bude chtít adorovat Vladimira Putina, pravděpodobně po těchto knihách 
nesáhne. Jsou k ruskému vládci kritické, zpochybňují jeho pečlivě budovaný obraz 
neomylného vládce a nadčlověka. Masha Gessenová či Garri Kasparov jdou ještě 
dál a neváhají přidat ani obvinění, že Putinův režim má zločinnou podstatu. Kdo 
chce ale pochopit něco více o současném Rusku, měl by těmto a podobným knihám 
věnovat svou pozornost.
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Osudy českého pohraničí, a zvláště jeho vývoj po druhé světové válce představují téma, 
které dlouhodobě přitahuje pozornost domácích i zahraničních historiků. V popředí 
tohoto zájmu zůstává především problematika poválečného vysídlení Němců a s tím 
spojené otázky národnostní, sociální i demografické proměny pohraničních regionů. 
Mnozí badatelé se přitom snaží blíže pochopit následky a poukázat na různé problémy 
této zásadní společenské transformace, které pohraniční regiony dodnes v mnohém 
oddělují od ostatních oblastí českého státu. Jejich zásluhou pak vycházejí publikace 
a studie doplňující nebo revidující dosavadní poznání o poválečném vývoji českého 
pohraničí a jeho obyvatelích, případně otevírající novátorské a alternativní pohledy 
na tuto tematiku. Mezi takové počiny je možné zařadit monografii amerického his-
torika Eagla Glassheima Očista československého pohraničí: Migrace, životní prostředí 
a zdraví v bývalých Sudetech, která vyšla před dvěma lety tiskem Pittsburské univerzity.
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Glassheim patří mezi zahraniční autory, kteří se 
tématem českého pohraničí a jeho obyvatelstva 
dlouhodobě zabývají.1 Vedle početných badate-
lů z německy mluvících zemí, jimž je tato pro-
blematika blízká především vazbou na společný 
středoevropský region a působením německého 
etnika v českém pohraničí, se stále více v takto 
zaměřeném výzkumu prosazují také američtí 
historikové a další zástupci „anglosaské histo-
riografie“, kteří vkládají do svých prací často 
netradiční interpretace a přinášejí osobité po-
hledy na zkoumanou látku.2 Tato charakteristi-
ka platí také pro Glassheima, který vystudoval 
Kolumbijskou univerzitu v New Yorku a nyní 
působí jako profesor historie na Univerzitě Brit-
ské Kolumbie (University of British Columbia) 
ve Vancouveru. Originalita jeho práce přitom 
nespočívá tolik v předloženém tématu jako spí-
še v koncepčních a metodologických přístupech, 
v nichž přibližuje vývoj českého pohraničí a ži-
votní podmínky tamních obyvatel především z pohledu environmentálního histo-
rika.3 Významnou součást publikace představuje popisování a hodnocení proměn 
pohraniční krajiny a životního prostředí, jak se odehrávaly na pozadí vzájemně 

1 Srv. GLASSHEIM, Eagle: National Mythologies and Ethnic Cleansing: The Expulsion of Cze-
choslovak Germans in 1945. In: Central European History, roč. 33, č. 4 (2000), s. 463–486; 
TÝŽ: The Mechanics of Ethnic Cleansing: The Expulsion of Germans from Czechoslovakia 
1945–1947. In: THER, Philipp – SILJAK, Ana (ed.): Redrawing nations: Ethnic Cleansing in 
East-Central Europe, 1944–1948. Lanham (Maryland), Rowman & Littelfield Publishers 
2001, s. 197–219. Glassheim vydal také svou přepracovanou disertaci o proměnách české 
aristokracie po ustavení samostatného Československa: TÝŽ: Noble nationalists: The Trans-
formation of the Bohemian Aristocracy. Cambridge (Massachusetts), Harvard University 
Press 2005 (v českém překladu: Urození nacionalisté: Česká šlechta a národnostní otázka 
v 1. pol. 20. století. Praha, Garamond 2012). 

2 Srv. např. BRYANT, Chad: Either German or Czech: Fixing Nationality in Bohemia and 
Moravia 1939–1946. In: Slavic Review, roč. 61, č. 4 (2000), s. 683–706; FROMMER, Benja-
min: Expulsion or Integration: Unmixing Interethnic Marriage in Postwar Czechoslovakia. 
In: East European Politics and Societies, roč. 14, č. 2 (2000), s. 381–410; GERLACH, David: 
Working with the Enemy: Labor Politics in the Czech Borderlands, 1945–1948. In: Austrian 
History Yearbook, roč. 38. Houston – Minneapolis – Cambridge (Massachusetts), Race Uni-
versity – University of Minnesota, Center for Austrian Studies – Cambridge University Press 
2007, s. 179–207.

3 V tomto duchu publikoval Glassheim ještě před vydáním své knihy několik studií i popula-
rizačních textů: srv. GLASSHEIM, Eagle: Etnické čistky, komunismus a devalvace životního 
prostředí: Vytvoření nové identity severočeského pohraničí (1945–1989). In: Soudobé dě-
jiny, roč. 12, č. 3–4 (2005), s. 432–464; TÝŽ: Heimat a jeho dlouhý stín: Lidská a přírodní 
ekologie československého pohraničí. In: Dějiny a současnost, roč. 32, č. 10 (2010), s. 16–19.
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propojených společenských, demografických a ekonomických procesů, které autor 
dokumentuje především na příkladech z ekologicky nejvíce postižených severních 
Čech. 

Glassheimova monografie je postavena na solidním studiu českých i německých 
pramenů a také na komparaci velkého množství dosud publikovaných prací. Vedle 
řady známých i méně známých faktů vyplnil autor svůj text různými mikrosondami 
a osobitými příběhy, jež doprovázejí četné citace dobových protagonistů. Kniha se 
dělí do šesti tematických kapitol a řady podkapitol. Úvodní část „Češi, Němci a po-
hraničí před rokem 1945“ v podstatě shrnuje historický vývoj sledovaného území 
a soustředí se především na dramatický vývoj česko-německých vztahů od druhé 
poloviny 19. století do konce druhé světové války. Autor sám přiznává, že nemá am-
bici vnášet do této látky zásadní nové poznatky, a spíše se zaměřuje na některé dílčí 
otázky, jako je například vzestup nacionalistických ideologií a jejich účinky na vztah 
místních Čechů a Němců a na jejich přirozené spojení s prostředím, které společně 
obývali. Obdobný „přehledový“ ráz má i druhá kapitola, zabývající se poválečnými 
osudy německého obyvatelstva v českých zemích a jejich nuceným vysídlením v le-
tech 1945 a 1946. 

Třetí kapitolu věnuje Glassheim poválečné integraci vysídlených Němců v okupač-
ních zónách Německa. Sleduje zde cestu vysídlenců a jejich adaptaci v nové vlasti, 
která se v mnoha ohledech nechovala vůči těmto lidem přívětivě. Přijetí do nového 
prostředí nebylo bezproblémové nejen ze strany spojeneckých okupačních úřadů 
a později též německých institucí, ale také domácího obyvatelstva. Jak autor na ně-
kolika konkrétních příkladech dokládá, vysídlence dokonce místní lidé považovali 
za „zdravotní hrozbu“ a ohrožení dosavadní (byť válkou značně narušené) stability. 
V předmluvě k této kapitole Glassheim konstatuje: „Ačkoliv integrace [vysídlených 
Němců] byla po materiální stránce nakonec úspěšná, vyhnanci, lékaři i historikové 
se ještě více než půl století potýkali s patologickými stopami vykořenění.“ (s. 13)

Další dvě kapitoly se zaměřují na situaci v českém pohraničí po skončení největších 
migračních procesů, kdy původní, převážně německy mluvící obyvatelstvo nahradili 
osídlenci z českého vnitrozemí a zčásti též ze Slovenska, které ještě doplňovali Ma-
ďaři, Romové nebo reemigranti z různých zemí. Právě tato „multikulturní pestrost“ 
nových obyvatel vedla k narušení původních plánů poválečných československých 
úřadů vytvořit z pohraničních regionů etnicky homogenní společenství, a stala se 
navíc zdrojem dalších problémů. Stát ovšem této situace využil k aktivitám a nová-
torským experimentům, které měly pohraničí proměnit v jakousi laboratoř formování 
„nové společnosti“ a uskutečnění modernistických technokratických vizí. Právě tyto 
motivy a projevy plánovaně zaváděné modernity se staly významným předmětem 
autorova zájmu a posloužily mu rovněž k podrobnému rozboru poválečného osudu 
severočeského města Most, jemuž je věnována další samostatná část knihy.4 

4 Severočeskému městu Most a jeho poválečným osudům se podrobně věnoval také historik 
Matěj Spurný, jenž se ve své práci inspiruje právě Glassheimovým přístupem k environmen-
tálním dějinám (viz SPURNÝ, Matěj: Most do budoucnosti: Laboratoř socialistické modernity 
na severu Čech. Praha, Karolinum 2016).



255Poválečné proměny českého pohraničí...

Poslední tematická kapitola se zabývá vývojem české a německé historické paměti. 
Zkoumá, jak je přítomna ve vyprávění a vzpomínkách lidí, které se rovněž v čase 
vyvíjely a přitom ovlivňovaly povědomí o českém pohraničí. V této části autor sleduje 
delší časový úsek od konce čtyřicátých let až do devadesátých let minulého století, 
a provádí tak čtenáře i novějším „posttransformačním“ obdobím, které bývá v histo-
rickém bádání spíše opomíjeno. Dokládá zde třeba, že navzdory odlišným politickým 
systémům, ideologickým rozdílům a existenci železné opony sdílela část společnosti 
na obou stranách státní hranice podobné starosti, obavy nebo rozpaky nad vývojem 
těžce zkoušeného českého pohraničí. Jak se z knihy také dozvídáme, v německém 
prostředí se zájem o tuto oblast udržoval převážně mezi vysídlenci, v jejichž inter-
pretaci úpadek pohraničních regionů způsobila především samotná nepřítomnost 
původních německých obyvatel. V českém prostředí zaznívaly kritické hlasy nejví-
ce z kruhů „akademických historiků“, kteří viděli hlavní příčinu zdejších problémů 
v těžkostech adaptace sociálně odlišných novoosídlenců do nového prostředí, nebo 
z prostředí disidentů, kteří zase poukazovali na negativní důsledky devastace život-
ního prostředí a prohlubující se sociální patologii části místních obyvatel.

Eagle Glassheim ovšem nabízí ještě jeden zásadní pohled na české pohraničí – po-
hled na kraj vyplněný prázdnotou, zmarem a smutkem z opuštěných či zaniklých 
pohraničních sídel, z „neživé krajiny“, která v lepším případě leží ladem, ponechaná 
svému osudu, v horším případě je narušená či zcela zničená průmyslovou devastací. 
Právě této „zjizvené tváři“ pohraničí věnuje Glassheim závěrečnou část své práce. 
Zabývá se v ní třeba takzvanou sdílenou lítostí, když rozebírá a popisuje kolektivně 
přenášené i individuální formy nostalgie, stesku a vzpomínání na bývalou domovinu 
jako na „staré dobré časy“, které přetrvávají zvláště v komunitě německých vysídlen-
ců a jejich potomků. Stejně tak se zamýšlí nad fenoménem „hledání domova“, které 
v různých podobách a představách naplňovalo nejen prostředí vysídlených Němců, 
ale provázelo také poválečné novoosídlence při jejich snaze najít v pohraničí novou 
identitu.

Přestože Glassheimova kniha sleduje a propojuje široké spektrum problémů, do po-
předí v ní vystupují tři základní tematické okruhy. Prvním je poválečná očista pohra-
ničí, spojená s nenaplněnou snahou československých úřadů o etnickou homogenizaci 
této oblasti. Druhý okruh zahrnuje proměny pohraniční krajiny a její využití jako 
„laboratoře státního socialismu“ (byť se zde autorův záběr zužuje především na oblast 
Mostecka jakožto nejilustrativnější příklad této transformace). Zatřetí autora před-
nostně zajímá vzpomínání na domov a vytváření nové identity jako procesy, které se 
sice na obou stranách státní hranice odvíjely v odlišných podmínkách a s rozdílnou in-
tenzitou, avšak podle Glassheima měly také mnoho společného. Autor přitom popisuje 
komunitu vysídlených Němců i poválečných novoosídlenců v metaforických charakte-
ristikách, například jako společenství „vykořeněných lidí náchylných k individuálním 
i sociálním patologiím, jejichž rysy jsou shodné s bezdomovectvím“, a české pohraničí 
pak líčí jako pomyslné „zrcadlo, v němž se objevují utopické i dystopické obrazy, 
projekce minulých i budoucích snů a noční můra nenaplněné přítomnosti“ (s. 12). 

Přestože má Glassheim na některých místech sklony k určitému zjednodušování 
a částečně i moralizování, odmítá tradiční zjednodušené teze o kvalitativní proměně 
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poválečné společnosti v českém pohraničí, podle nichž pracovité, dobře hospo-
dařící a s původním prostředím srostlé německé obyvatele nahradily nesourodé 
skupiny sociálně zaostalých a morálně pokleslých osídlenců bez vazby a souná-
ležitosti s prostředím, což bylo údajně hlavní příčinou žalostného stavu, do nějž 
upadlo pohraničí, a zdrojem veškerých problémů v tomto regionu. Polemizuje tedy 
s myšlenkovou konstrukcí, jež je typická zejména pro sudetoněmeckou krajanskou 
literaturu, občas ale bývá nekriticky přejímána i některými českými autory.5 Místo 
toho Glassheim zdůrazňuje především roli hospodářských a společenských faktorů 
spojených s ekonomickou politikou státu, která se po druhé světové válce a v čase 
studené války orientovala především na těžbu nerostných surovin a rozvoj těžkého 
průmyslu jakožto nástroje k prosazení technokratické a produkcionistické vize mo-
dernity. Její uskutečňování ovšem mělo za následek nejen zpustošení pohraniční 
krajiny a životního prostředí, ale negativně zasáhlo i tamní společnost. 

Významným motivem prostupujícím celou knihou je „zdraví“. S tím jsou spojené 
také hojně používané metafory o nemocech, léčení a uzdravení, přičemž tyto poj-
my se zde vztahují na jednotlivce, společenské skupiny, přírodu i kulturní krajinu. 
Špatná zdravotní kondice obyvatel stejně jako všudypřítomná devastace životního 
prostředí jsou podle Glassheima podstatnými faktory, které je nutné zohledňovat 
při studiu a pochopení poválečného vývoje českého pohraničí. Přitom se nejedná 
pouze o dobře známé problémy způsobené nešetrnou průmyslovou činností v eko-
logicky nejvíce zasažených oblastech severních Čech. Téma zdravotní kondice se 
objevuje rovněž třeba v autorově zamyšlení nad rolí tělovýchovných spolků jako 
praktického i ideologického prostředku k upevňování fyzického a duševního zdraví 
v česko-německém národnostním zápase v první polovině dvacátého století. Jiným 
příkladem je pak poněkud diskutabilní pohled na vysídlené Němce coby „přenašeče 
nemocí“. Tato úvaha vychází ze zkušeností většiny vyhnanců, kteří měli za sebou 
pobyty v internačních a pracovních táborech s neutěšenými hygienickými podmín-
kami, nedostatečnou stravou i lékařskou péčí, což se pak podepisovalo na jejich často 
bídném stavu po příchodu na německé území. Symbolem pomyslné „očisty“ těchto 
lidí, kterou autor také na několika stránkách popisuje a rozvíjí, se pak stala karanténa 
v uprchlických táborech v Německu, včetně masově prováděné procedury „odvšivo-
vání“ jednotlivých osob postřikem insekticidu DDT. Zvláštní lékařskou péči ovšem 
podle Glassheima vyžadovali také noví osídlenci v pohraničí, neboť i oni přicházeli 
z různého prostředí a míst, kde péče o zdraví byla rovněž často zanedbaná. Tyto 
závěry by si ovšem zasloužily ještě podrobnější výzkum, lze je tak považovat za další 
možný směr v bádání o českém pohraničí a jeho obyvatelích.

S ohledem na obsahový záměr Glassheimovy publikace představuje jistý han-
dicap její značně limitující teritoriální vymezení, soustředěné především na popis 
situace v severních Čechách, respektive v oblasti spojené s hnědouhelnou těžbou. 

5 Například etnolog Jiří Woitsch popisuje tento přístup jako „empiricky neudržitelný upla-
kaný diskurz o vykořeněné krajině bez paměti plné podivných sociálních skupin a indivi-
duí“ (WOITSCH, Jiří: Etnologie studené války v České republice: Témata, přístupy, metody. 
In: Národopisný věstník, roč. 33, č. 2 (2016), s. 5–30, zde s. 12 n.).
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České pohraničí ovšem tvoří mnohem větší území a také rozmanitější prostředí, 
což platí i s ohledem na problematiku životního prostředí, preferovanou autorem. 
Jiné podmínky než v ekologicky zatíženém severočeském regionu bychom nalezli 
třeba v pohraničí na severní Moravě a ve Slezsku, odlišná situace zase panovala 
v Pošumaví nebo na jižní Moravě. Práci by tak prospěl větší přesah a komparace 
jednotlivých pohraničních oblastí, což by možná také vedlo k revizi či upřesnění 
některých přetrvávajících představ i Glassheimových názorů o zvláštním „feno-
ménu“ bývalých Sudet. Místo toho autor předložil poněkud rozporuplný pokus 
o „srovnávací“ sondu o rozpadu starých struktur a procesu modernizace v jeho 
americké domovině, ve městě Grand Forks v Severní Dakotě (s. 180–182). 

Glassheimova kniha věnuje velkou pozornost procesům průmyslového rozvoje 
a prosazování modernizačních trendů v poválečném českém pohraničí, naproti tomu 
se ale příliš nezabývá některými alternativními návrhy předkládanými pro využití 
těchto oblastí. K nim patřily i různé konstruktivistické představy architektů a „sociál-
ních inženýrů“ z vědecké a národohospodářské sféry, od fantaskních a utopistických 
nápadů až po reálně diskutované a zčásti také realizované projekty. K problematice 
životního prostředí a výzkumu zdravotního stavu obyvatel se pojí například „Osi-
dlovací plán pohraničí českých zemí po odsunu Němců“ z července 1945, navržený 
rektorem Vysoké školy zemědělské v Praze Karlem Matyášem. Tento záměr mimo 
jiné navrhoval snížit hustotu obyvatel v pohraničí a nahradit osídlení kolem hranic 
výsadbou souvislého pruhu lesa, jednak jako „přírodní hradby před cizím nepříte-
lem“, ale také jako „zdroje klidu, zdraví a čistého prostředí, kam se budou lidé jezdit 
zotavovat a léčit“.6 A je třeba také připomenout, že myšlenka zalesnění okolí státních 
hranic našla, byť v pozměněné podobě a jiných souvislostech, v českém pohraničí 
své částečné uplatnění. Tato poznámka ovšem není myšlena jako výtka, ale spíše 
upozorňuje na další možné směry a perspektivy bádání. 

Monografie Eagla Glassheima v mnohém vybočuje z dosavadní historické produk-
ce, neboť se zabývá netradičními otázkami a přináší také originální, někdy možná 
i diskutabilní pohled na zkoumanou problematiku. To ale zase předurčuje knihu 
k tomu, aby se stala inspirací pro další autory hledající nové náměty pro výzkum 
českého pohraničí. Bylo by přínosné, kdyby se tato práce dočkala také českého vydá-
ní – a pokud možno ne až po dlouhých letech, jako se to stalo například u podobně 
zaměřené publikace německého historika Andrease Wiedemanna.7 

6 Viz ARBURG, Adrian von – STANĚK, Tomáš (ed.): Vysídlení Němců a proměny českého po-
hraničí 1945–1951: Dokumenty z českých archivů, sv. II/1: Divoký odsun a počátky osidlování 
(duben–srpen/září 1945). Středokluky, Zdeněk Susa 2011, s. 638–642, dokument č. 286 – 
Osidlovací plán pohraničí českých zemí po odsunu Němců z hlediska celostátního hospoda-
ření a obrany státu, 10.7.1945.

7 WIEDEMANN, Andreas: „Pojď s námi osidlovat pohraničí“: Osidlování a nové struktury 
v bývalých Sudetech. Praha, Prostor 2016 (původní vydání: „Komm mit uns das Grenzland 
aufbauen“: Ansiedlung und neue Strukturen in den ehemaligen Sudetengebieten 1945–1952. 
Essen, Klartext 2007). Recenze k německému vydání této knihy viz BALCAR, Jaromír: 
Důkladná německá práce o poválečném osidlování pohraničí. In: Soudobé dějiny, roč. 15, 
č. 3–4 (2008), s. 755–757. 
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Národnostní složení československých 
jednotek za druhé světové války

Martin Čížek

MARŠÁLEK, Zdenko: „Česká“, nebo „československá“ armáda? Národnostní složení 
československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939–1945. Praha, Academia 
2017, 528 stran, ISBN 978-80-200-2608-8.

Historik Zdenko Maršálek působí v Centru pro dějiny menšin Ústavu pro soudobé 
dějiny Akademie věd ČR, v. v. i. Zabývá se především historií vojenství Českosloven-
ska a zemí střední Evropy v letech 1918 až 1945.1 Zároveň spolupracoval s Vojen-
ským ústředním archivem – Vojenským historickým archivem v Praze na databázích 
československých vojáků bojujících za druhé světové války.2

1 Viz MARŠÁLEK, Zdenko – HOFMAN, Petr: Dunkerque 1944–1945: Ztráty Československé sa-
mostatné obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii. Praha, Nakladatelství Lidové 
noviny 2011; HOFMAN, Petr – MARŠÁLEK, Zdenko: Československá samostatná obrněná bri-
gáda a obléhání Dunkerque 1943–1945. Praha, Československá obec legionářská 2011; MAR-
ŠÁLEK, Zdenko a kol.: Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka: Neznámé 
kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939. Praha, Histo-
rický ústav AV ČR, v.v.i. 2017.

2 MARŠÁLEK, Zdenko – FIDLER, Jiří – HOFMAN, Petr: Databáze padlých, zemřelých a ne-
zvěstných československých vojáků československých a spojeneckých zahraničních jednotek 
za 2. světové války. Praha, Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv 2004; 
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Jak z názvu vyplývá, kniha se zabývá národ-
nostním složením československých vojen-
ských jednotek v zahraničí za druhé světové 
války. Autor pracuje s numerickými metoda-
mi, známými jako „historie v číslech“. Vytkl si 
přitom čtyři základní cíle: důkladně zmapovat 
vývoj personálního složení československých 
vojenských jednotek v zahraničí z pohledu ná-
rodnostní struktury; poukázat na možnosti vy-
užití elektronického zpracování personálních 
dat a nastínit metody kombinace elektronic-
ké databáze a dobových materiálů; upozor-
nit na některé základní aspekty národnostní 
problematiky v Československu v letech 1918 
až 1945, zvláště pak na problematičnost de-
finic a kategorií; a konečně, téma práce má 
posloužit jako příklad, na němž je možné kon-
krétně demonstrovat problémy kompatibility 
metod exaktních a humanitních věd (s. 98 n.). 
Maršálkova kniha vyvrací některé mýty o čes-
koslovenském zahraničním odboji a současně nabízí zamyšlení nad problematikou 
národnostní sebeidentifikace za první Československé republiky a za druhé světové 
války.

Text je rozdělen do šesti částí. Po předmluvě a úvodu následuje kapitola, která 
se zabývá metodami statistického podchycení národnosti v Československu a čes-
koslovenské armádě, způsobem její evidence a vysvětluje proměny definic, kritérií 
a vliv politických tlaků. V další kapitole autor představuje metodologii a cíle práce.

Stěžejní a nejrozsáhlejší je čtvrtá část „Na různých frontách“, ve které se Maršálek 
zaměřuje na národnostní problematiku v československých jednotkách od Francie 
v letech 1939 a 1940 přes Blízký východ a Velkou Británii až po Sovětský svaz. Dle 
dílčích témat je rozdělena do kapitol a podkapitol. Autor zde také provedl dvanáct 
aplikací (sond) na úrovni různě velkých vojenských útvarů a analyzoval možnosti 
rekrutace dalších vojáků. Představená data demonstrují zcela zásadní rozdíly mezi 
místními rekrutačními zdroji ve Francii a v Británii, které se projevovaly prakticky 
ve všech ohledech. V případě jednotek ve Francii a v Británii Zdenko Maršálek 
představil možnosti a výsledky detailní práce založené na databázi Vojenského 
ústředního archivu – Vojenského historického archivu v Praze. Při zpracování 
problematiky československého vojska vytvářeného v Sovětském svazu se rozhodl 
pro ilustraci ukázat, k jakým výsledkům je možné dojít, když se základem stanou 
především běžně přístupné publikované dokumenty a literatura. 

MARŠÁLEK, Zdenko – PILÁT, Vladimír – BROŽ, Miroslav – HOFMAN, Petr ad.: Databá-
ze příslušníků československých zahraničních jednotek za 2. světové války. Praha, Vojenský 
ústřední archiv – Vojenský historický archiv 2005–2013.
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V páté části, nazvané „Z odlišných břehů“, se autor zabývá židovskou a rusínskou 
národnostní problematikou v československé armádě. V kapitole „Poznatky, závěry 
a hypotézy“ Zdenko Maršálek shrnuje v širších souvislostech zjištění, ke kterým 
dospěl, a nastiňuje nové otázky spojené s národnostními a technickými aspekty 
československých zahraničních jednotek za války. Jednotlivé kapitoly obohacuje 
celkem 106 tabulek. Na konci knihy je zařazen přehled pramenů a literatury, seznam 
zkratek, české a anglické resumé a jmenný rejstřík. Vlastní text ještě doplňuje čtyři-
advacet stran příloh, rozdělených na dvě části. V první jsou přetištěny dokumenty 
ze sbírek Vojenského ústředního archivu – Vojenského historického archivu, druhá 
příloha obsahuje přehledové grafy a tabulky, které poukazují na neustálé proměny 
československých zahraničních jednotek v průběhu války co do počtu a organizační 
struktury i vnitřního složení. Vítané jsou uváděné individuální příklady vojáků, 
které dobře dokreslují údaje o větších vojenských celcích a ilustrují různorodost 
osudů, případně dokáží vtipně zpestřit text.3

Metodologickým záměrem autora bylo v maximálně možné míře se omezit na nu-
merické zpracování a co nejvíce zredukovat jiné vlivy. Předkládaná práce však nemá 
být souhrnným zpracováním tématu. Naopak, právě díky jednostrannosti kvantita-
tivního přístupu se vynořily některé skutečnosti, které by při jiném postupu zanikly. 
Přesto jsou numerická data zasazena do základních historických souvislostí. Cílem 
bylo vytvořit předpoklady pro zjištění, zda a jak se vzájemně ovlivňovaly tři faktory: 
reálný stav personálního složení jednotek, specifika konkrétních teritorií, na nichž 
se jednotky formovaly, a politické direktivy exilového civilního a vojenského vedení.

Autor sám upozorňuje na to, že při vyhodnocování údajů uváděných v doku-
mentech je nutné mít na paměti, že mnohdy neodpovídají skutečnosti. „Vojáky 
proto nelze a priori považovat za Čechy, Slováky, Němce, Maďary atd., ale jen 
a pouze za osoby, které mají v dotaznících uvedeny tu nebo onu mateřskou řeč 
nebo národnost.“ (s. 83)

Nejdůležitějším zdrojem pro následné interpretace a analýzy se stala numerická 
data získaná z elektronické databáze všech příslušníků československých exilových 
vojenských jednotek, která od roku 2005 vznikala ve Vojenském ústředním archi-
vu – Vojenském historickém archivu. Databáze obsahuje kolem devadesáti tisíc 
osobních záznamů s ohromným množstvím různých informací, z nichž jen malá část 
se nějak vztahuje k národnostnímu určení. Části databáze jsou přístupné i na inter-
netu,4 avšak originální podoba, ze které autor vycházel, slouží výhradně pro vnitřní 
potřeby ústavu. Jako primární údaj databáze a s ní souvisejících materiálů slouží 
identifikační číslo personální evidence československých zahraničních jednotek. 
Díky tomu je možné v kombinaci s plným textovým vyhledáváním podstatně lépe 
identifikovat příslušné osoby nebo jejich skupiny. Autor mohl provádět křížová 

3 Tak například na jaře 1940 byl ke spojovací rotě ve Francii přidělen nováček jménem Funk 
(s. 205, pozn. 539).

4 Vojenský historický ústav, Databáze VHA: Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v za-
hraničí za 2. světové války [online]. [Cit. 2018-06-18.] Dostupné z: http://www.vuapraha.
cz/fallensoldierdatabase.
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srovnání, především mezi konfesemi a národnostmi. Komparacemi v chronologické 
závislosti se také mohl soustředit na hledání případných korelací mezi kategorií 
národnostního určení a dalšími, zvláště sociologickými kategoriemi (věk, vzdělání, 
povolání, zdravotní stav a podobně). Použitá metodika přináší možnost získat tím 
podrobnější výsledky, čím detailnější je zvolená šíře záběru. Autor toho využil při 
konstruování dvanácti analytických sond, zamířených až na stupeň roty a čety. 
Zároveň se mu podařilo ověřit, že dobové evidence a starší historické práce řádově 
odpovídají zjištěním dle uvedené databáze.5 Přesto autor také narazil a poukázal 
na limity co do výpovědní hodnoty dobových pramenů.

V podobném duchu by bylo vhodné zpracovat také Legii Čechů a Slováků v Polsku 
a letecké jednotky ve Velké Británii a Sovětském svazu, včetně jejich pozemního 
personálu. Tím by se zcela naplnil obsah podtitulu knihy.

Výsledky svého bádání autor shrnul v deseti závěrech a třech hypotézách. K jeho 
základním poznatkům patří diverzita personálního složení československého zahra-
ničního vojska, které vzhledem k jiným exilovým armádám představovalo národ-
nostně zdaleka nejpestřejší celek. Tato různorodost a míra zastoupení jednotlivých 
národností se podstatně lišily jak geograficky podle oblastí, kde jednotky vznikaly, 
tak i v průběhu času. Vždy se svým složením lišily od národnostní skladby mezi-
válečné československé armády i československých legií za první světové války.

Národnostní složení důstojnického sboru bylo výsledkem působení několika růz-
ných faktorů. Rozhodující vliv měla národnostní struktura důstojnického sboru pr-
vorepublikové armády, v níž jednoznačně převažovali Češi. Do zahraničního odboje 
se přitom nezapojil ani jeden voják z povolání německé nebo maďarské národnosti.

Vojenské orgány československého exilu se důsledně snažily mísit jednotlivé 
rekrutační zdroje. Hlavním klíčem se stalo prosazování „čechoslovakismu“, s vi-
ditelnou preferencí českého národa. Zároveň se evidentně projevovala nedůvěra 
vůči neslovanským národnostem jako celku. Tento koncept narušil komunistický 
exil v Moskvě, který ve spolupráci se Slovenskou národní radou prosadil naprosté 
opuštění dříve aplikovaných zásad. Tento přístup k národnostní otázce byl však jen 
taktickým krokem při hledání spojenců proti oficiální exilové vládě.

Význam jednotlivých národnostních skupin v armádě neodpovídal jejich aritmetic-
kému počtu ani procentuálnímu zastoupení. Zvolená metodika umožnila Maršálkovi 
rozkrýt rozsáhlý průnik mezi kategoriemi definovanými jazykově a konfesně, přede-
vším pak kvantifikovat, či alespoň odhadnout poměrné zastoupení osob židovského 
původu v rámci jednotlivých kategorií, doposud chápaných jako kategorie „národ-
nostní“. Na základě získaných údajů je možné se pokusit formulovat (čistě pracovní) 
hypotézu o vlivu „rasového prvku“ pro míru podpory, kterou protinacistický exil 
„československých Němců“ projevoval československému zahraničnímu odboji.

5 Viz např. BROD, Toman: Tobrucké krysy. Praha, Naše vojsko – Svaz protifašistických bojov-
níků 1967; Kolektiv autorů: Vojenské dějiny Československa, sv. 4. Praha, Naše vojsko 1988; 
Kolektiv autorů: Za svobodu Československa, sv. 1–3. Praha, Naše vojsko 1959–1961; KUL-
KA, Erich: Židé v československé Svobodově armádě. Praha, Naše vojsko 1990; TÝŽ: Židé v čes-
koslovenském vojsku na Západě. Praha, Naše vojsko 1992.
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Službou v československém zahraničním vojsku prošlo během války mnoho desítek 
tisíc vojáků. Pro Čechy dospěl autor k poměrně překvapivému závěru, že s výjim-
kou velkých měst byla účast v zahraničním vojenském odboji vlastně okrajovou, 
dokonce až raritní záležitostí. Tato skutečnost jistě měla výrazný dopad na utváření 
historické paměti.

Počet Čechů z českých zemí, kteří bojovali v jednotkách na Západě, podstatně 
převyšoval počet těch, kteří sloužili v jednotkách na východní frontě. Z toho vychází 
i třetí autorova hypotéza, že v rámci jednotlivých regionů České republiky i býva-
lého Československa existují podstatné rozdíly, pokud jde o odraz zahraničního 
vojenského odboje ve společné paměti.

V procesu postupné a někdy vícenásobné změny národnostní sebeidentifikace se 
prokázala relativně vysoká míra prostupnosti jednotlivých národnostních kategorií. 
Současně také muselo docházet ke střetům loajality řady osob vůči těmto skupinám. 

Významným faktorem při určení národnostní příslušnosti byla osobní sebeidentifi-
kace jednotlivých osob, tedy hledisko subjektivní, personální údaje dobové vojenské 
evidence však oficiálně měly spíše charakter objektivního kritéria. Mnohé osoby 
i celé skupiny přikládaly otázce národnostní sebeidentifikace malý, nebo dokonce 
vůbec žádný význam. Naopak relativně velká skupina změnou svých osobních zá-
znamů vyjadřovala své politické postoje. 

Autor dochází k poznatku, že jeho pokus o operacionalizaci fenoménu dvojí či 
vícenásobné sebeidentifikace selhal. Teoreticky by se po mechanické stránce daly 
využít metody používané v rámci teorie fuzzy množin. Avšak zásadním problémem 
zůstala definiční vágnost prvotních kritérií jednotlivých kategorií. Fuzzy logika 
sice může nabídnout jisté teoretické analogie, není však možné ji v tomto případě 
reálně použít.

V textu jsem zaznamenal pouze několik nepřesností, některé zde uvádím. Předpo-
kládám, že francouzské divize byly vybaveny motorizovanými, nikoli „motorickými 
prostředky“ (s. 142). Snad na tom Francouzi tak špatně nebyli. Dle mého názoru 
je lepší používat originální německý název Afrikakorps a nepřejímat z anglosaské 
literatury výraz Afrika-Korps (s. 370). Český ani československý hodnostní systém 
neobsahuje hodnost seržanta (s. 479). Sergeant v britské armádě náleží mezi pod-
důstojnické hodnosti, přibližným ekvivalentem je četař. Z tohoto důvodu by bylo 
lepší uvádět vojenskou hodnost v originální podobě nebo její český ekvivalent.

Trochu mne překvapilo autorovo „zaklínání“ údajně promarněnou šancí vyzdvih-
nout hojné zastoupení vojáků menšinových národností, včetně neslovanských, 
v československé zahraniční armádě a prezentovat ho jako výraz podpory od všech 
vrstev, a především národnostních skupin obyvatelstva v boji demokracie proti 
nacismu (například s. 12, 27 a 238). Jinde přitom celkem správně rozebírá, že tyto 
myšlenky mezi obyvatelstvem obecně nebyly příliš zakořeněny, protože z předcho-
zího vývoje nabylo přesvědčení, že se demokracie v podobě první republiky moc 
neosvědčila, a dokonce většina účastníků odboje chtěla v nějaké míře její změ-
nu (s. 74–76). Dnešní pohledy a názory není nejvhodnější promítat do minulosti, 
kdy byla odlišná situace a lidé měli jiné zkušenosti.
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Také si nemyslím, že je vhodné v česky psané knize citovat celé anglické věty (napří-
klad s. 79 a 84). Do anglické publikace s obdobnou tematikou by se stěží přidávala 
citace originálního českého textu bez překladu do angličtiny. Na některých stranách 
rozsah poznámek pod čarou přesahuje vlastní text. Připomnělo mi to citát Jana 
Wericha ze hry Těžká Barbora: „A kolikrát jsou ty vysvětlivky tlustší než ta kniha, 
kterou vysvětlují.“6 Stojí proto za zamyšlení, zda by nebylo lepší obsah některých 
poznámek pod čarou zakomponovat přímo do textu. Jak jsem ale uvedl výše, jedná 
se pouze o drobnosti (a v některých případech spíše o věc názoru nebo vkusu), 
které hodnotu a kvalitu zpracování knihy nesnižují.

Závěrem prosba adresovaná nakladatelství do budoucna: takto rozsáhlá kniha 
by si zasloužila pevnou vazbu. Brožovaná je vhodná pro menší publikace nebo 
pro ty, které se vloží do knihovny, aniž by se předpokládalo, že je bude někdo číst, 
natož aby se k nim čtenář vracel. Avšak práce Zdenko Maršálka se dle mého názoru 
zařadí mezi tituly, po kterých zájemci o danou problematiku opakovaně sáhnou.

6 Viz např. záznam divadelního představení hry Těžká Barbora v podání Jana Wericha a Mi-
roslava Horníčka z roku 1960. In: Youtube [online], 14.10.2014, track 1.55.35–1.55.40. 
[Cit. 2018-06-18.] Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=V5inGoS-B_Q.
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Nesnesitelná lehkost ženských práv?

Adéla Gjuričová

WAGNEROVÁ, Alena: Žena za socialismu: Československo 1945–1974 a reflexe vývoje 
před rokem 1989 a po něm. (Gender sondy, sv. 12.) Z němčiny přeložila autorka. 
Praha, Sociologické nakladatelství 2017, 262 strany, ISBN 978-80-7419-252-4.

Není zrovna obvyklé recenzovat odbornou knihu starou více než čtyřicet let, zvláště 
pak u tématu, jehož pojetí se od té doby tak zásadně prakticky proměnilo a teoretic-
ko-konceptuálně vyvinulo. Alena Wagnerová napsala knížku o ženách v socialistic-
kém Československu v roce 1974,1 když po svém příchodu do západního Německa 
narazila na patriarchalismus, který z „reálsocialistického“ Československa neznala: 
„Pokud jde o společenské postavení ženy, rovnalo se její přestěhování do Spolkové 
republiky Německo cestě do minulosti. Její každodennost se stala permanentní 
konfrontací s tradičním modelem ženy, jeho představami, nároky a očekáváními,“ 
vysvětluje v přetištěné „Předmluvě k německému vydání 1974“ (s. 14). To ji při-
mělo, aby z odstupu, pro německé publikum i sama pro sebe zkusila sociologicky 
popsat socialistický model emancipace a situaci československých žen po roce 1945. 
Podkladem pro tuto její analýzu byly především velké empirické výzkumy postojů 
obyvatel Československa ze šedesátých a počátku sedmdesátých let. 

1 WAGNEROVÁ, Alena: Die Frau im Sozialismus: Beispiel ČSSR. Hamburg, Hoffmann & Cam-
pe 1974.
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Do prvního českého vydání editoři Sociologic-
kého nakladatelství zařadili vedle autorčina 
překladu vlastní německé práce2 také některé 
její kratší texty z let 1986 až 2017, v nichž 
se věnovala pozdějšímu vývoji postavení žen, 
včetně období po roce 1989.3 K nim připojili 
ještě jeden text Jiřiny Šiklové z roku 2006.4 
Recenzi si však tato útlá knížka zaslouží pře-
devším jako pozoruhodné svědectví z hloubi 
sedmdesátých let. Emancipace žen v socia-
listickém Československu byla totiž později 
nahlížena značně kriticky, ať už prizmatem 
antikomunismu, nebo genderové teorie. Wag-
nerová v návaznosti na konfrontaci německé 
a československé praxe, tak jak ji zrcadlily 
empirické sociologické výzkumy, podává 
historické vysvětlení, jež černobílé vidění 
„nucené emancipace“ obratem vyvrací. Aniž 
by tehdy znala a užila pojem genderu – říká 
ještě „pohlavní role“ – vidí na německé i čes-
ké skutečnosti velmi ostře právě ony společensky vytvářené nábaly na představy 
přirozené ženskosti a mužskosti, všechny stereotypy a nerovnosti, jimiž se pozděj-
ší feministické teorie zabývaly. Právě historicky ukotvený výklad přitom zůstává 
i u nejnovějších, velmi důkladných genderových studií týkajících se doby státního 
socialismu stále vzácný.5

V západní Evropě bylo dobývání ženských práv zpravidla provázeno ostrými kon-
frontacemi a otevřenými střety, a to nejen v dramatických bojích o volební právo. 
Také na počátku německé feministické vlny sedmdesátých let stálo poznání student-
ských aktivistek, že ženská práva nemají šanci dostat se na program muži vedené 
studentské revoluce roku 1968. Proto už v září toho roku na zasedání studentských 

2 Ta tvoří první oddíl knihy a nese v obsahu název „Výsledky a deficity marxistického modelu 
emancipace žen v Československu ve srovnání se situací v západním Německu 1945–1974“.

3 Druhé ženské hnutí v Německé spolkové republice v letech 1967–1990 (2017, s. 190–199), Reál-
ná rovnoprávnost – ženy v Československu téměř po čtyřiceti letech (1986, s. 200–213), Ve vzta-
hu od člověka k člověku změnit svět… „aneb ženské jméno Charty 77“ (1991, s. 214–219), 
Emancipace a vlastnictví (1995, s. 220–231), Feministické zapomínání (2012, s. 241–245).

4 ŠIKLOVÁ, Jiřina: Pár poznámek ke změnám v postavení žen v České republice po převratu 
v roce 1989, s. 232–240.

5 Viz např. HAVELKOVÁ, Hana – OATES-INDRUCHOVÁ, Libora (ed.): Vyvlastněný hlas: 
Proměny genderové kultury české společnosti 1948–1989. Praha, Sociologické nakladatel-
ství 2015. Srv. s polskými studiemi k tématu: FIDELIS, Małgorzata: Kobiety, komunizm 
i industrializacja w powojennej Polsce. Warszawa, Foksal 2015; JARSKA, Natalia: Kobiety 
z marmuru: Robotnice w Polsce w latach 1945–1960. Warszawa, Instytut Pamięci Narodo-
wej 2015. K této problematice viz též recenze Adély Gjuričové na knihu Vyvlastněný hlas 
v časopise Dějiny – Teorie – Kritika, roč. 13, č. 1 (2016), s. 183–186.
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rad v Západním Berlíně revolucionářky místo očekávaného vaření kávy vůdcům 
metaly na své kolegy rajčata. Naproti tomu československé ženské hnutí podle 
Wagnerové vycházelo z tradice raného českého ženského aktivismu, podivuhodně 
konsenzuálního s muži: Vojta Náprstek zakládal Americký klub dam společně s Ka-
rolínou Světlou, profesor Tomáš Masaryk se považoval za propagátora feminismu. 
Podobnou koalici s muži popisují při vypravování o sedmdesátých a osmdesátých lé-
tech v opozici příslušnice české disidentské komunity: „Nerozlišovala jsem na muže 
a ženy, pro mě byl důležitý spíš rozdíl mezi námi a policajty.“6 

Přitom se zdá, že se české prostředí vyznačovalo tradičně vysokým podílem žen 
na kulturním a veřejném životě, respektive rozvinutým ženským hnutím, aniž by si to 
české ženy musely radikálně vyvzdorovat jako jejich západní kolegyně. Organizace, 
projekty i kariéry meziválečných aktivistek nabraly zvláštní spád po únoru 1948, 
kdy komunistická strana pozvedla krom jiných také prapor ženské emancipace. 
Stranické vedení se přitom odvážilo popravit přední funkcionářku ženského hnutí 
Miladu Horákovou. Ještě v době jejího vyšetřování však zároveň nechalo parlament 
schválit zákon o rodině, jenž vycházel z jejího, do té doby nerealizovaného návrhu. 
Zákon rušil institut hlavy rodiny a výlučné rozhodování muže o mnoha rodinných 
záležitostech, čímž zcela zrovnoprávňoval muže a ženy (v Německu byla odpoví-
dající norma přijata až v roce 1977). Model emancipace zaváděný od konce čtyři-
cátých let byl podle Wagnerové založen na mechanickém chápání rovnoprávnosti, 
na představě zestejňování mužů a žen skrze sbližování míry jejich zaměstnanosti. 
Cílem byl rovný podíl na společné výrobě a budování, slovy Antonína Zápotockého 
z roku 1949: „Ve společné práci s muži dokazují ženy nejlépe svou rovnopráv-
nost.“ (s. 31) Výsledkem celé kampaně bylo, že během několika málo let se práce 
mimo domov skutečně stala běžnou součástí ženské role. Tuto neuvěřitelně rychlou 
změnu však neprovázely posuny v jiných sférách a českým ženám například zůstalo 
plné penzum domácích prací a péče o děti. 

Vznikající přetížení žen bylo tematizováno až v šedesátých letech. Ženy je však 
podle provedených empirických výzkumů nejčastěji reflektovaly v „hrdinské“ poloze, 
když sice připouštěly náročnost své pozice, ale deklarovaly, že „na to stačily“ (s. 35). 
Vlivnějším se v této době stal jiný kritický motiv: téma deprivace dětí vyrůstajících 
v kolektivních výchovných zařízeních. Teprve tímto okamžikem bylo ve společen-
ském diskurzu postaveno zaměstnání ženy do konfliktu s její mateřskou rolí, což je 
představa, jež provázela celý zbytek socialistické éry a dodnes je přítomná ve všech 
strategiích „slaďování“ obou rolí. Od roku 1968 byla také v Československu zaváděna 
mateřská dovolená trvající dvacet šest týdnů, již tehdy nejdelší v Evropě. V kritice 
radikální politiky padesátých let a v hledání komplexního modelu emancipace byly 
tedy nereflektovaně přejímány některé tradiční vzorce. Wagnerová uvádí fascinující 
příklad tehdejšího myšlenkového naladění, když ve svém výkladu o tehdejší diskusi 
o „efektivitě ženské zaměstnanosti“ zmiňuje, že v novém hospodářském modelu Oty 
Šika byla pochybnost o ženské pracovní síle vyjádřena tím, že do výpočtu finanční 

6 LINKOVÁ, Marcela – STRAKOVÁ, Naďa (ed.): Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent. Praha, 
Academia – Sociologický ústav AV ČR 2017, s. 120, rozhovor s Helenou Klímovou.
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náročnosti ženské zaměstnanosti byly zahrnuty náklady na provoz státních dětských 
zařízení (s. 86).

Alena Wagnerová rovněž na základě shromážděných dat odhaluje případy do-
bových stereotypů a diskriminací. Průměrný plat žen tvořil v roce 1970 pouhých 
čtyřiašedesát procent platu mužů. Prakticky stejný pay gap tehdy existoval i na Zá-
padě, v socialismu se tak ale dělo mimo jiné i kvůli preferenci, respektive platové 
diskriminaci celých odvětví, v nichž ženy (ne)působily, dále v důsledku „trestání 
za mateřství“, když byla do výše platu započítávána odpracovaná léta a podobně. 
Typickým rysem ženské zaměstnanosti v socialistickém Československu bylo nerov-
né zastoupení žen na různých kvalifikačních stupních v daném sektoru. Podíl žen 
ve vedoucích pozicích tedy nebyl v žádném poměru ke stavu zaměstnanosti žen 
a dosaženému vzdělání. A čím vyšší řídící pozice, tím méně žen. Autorka udává, 
že v roce 1972 sice zasedala ve federálním a republikových parlamentech čtvrti-
na žen (německý Spolkový sněm měl přitom v téže době méně než šest procent 
poslankyň), avšak ve federální vládě působila jediná ministryně, Ústřední výbor 
Komunistické strany Československa měl osm žen ze 115 členů a jeho předsednictvo 
pak jedinou ženu z dvaceti. „Žena v socialismu zůstala druhým pohlavím,“ uzavírá 
Wagnerová (s. 83).

Každodenní práce mimo domov přinesla ženám ekonomickou nezávislost i větší 
mocenskou váhu v rodině. Ženy sice stále dělaly drtivou většinu domácích prací (dle 
dat z roku 1971 trávily úklidem, vařením a nakupováním 4,4 hodiny v pracovní 
dny a šest hodin ve volných dnech – viz s. 136), ale mnohem více než v tradičních 
rodinách rozhodovaly o školách pro své děti, dovolených, rodinných investicích 
a podobně. Tento posun zároveň umožnil návrat otců k rodinné péči: podle autor-
činých závěrů z výzkumů se teprve muži zaměstnaných žen prakticky zapojovali 
do péče o děti, a navíc to v těchto případech bylo statusově přijatelné: „Muž, který 
ze zasedání, které se protáhlo, spěchá, protože je dnes na řadě, aby vyzvedl dítě ze 
školky, je v Československu už myslitelný. Podobná situace by v SRN (1974) byla 
sotva možná.“ (s. 103) V Československu přitom podle Wagnerové vládlo zcela 
sekularizované pojetí otce jakožto praktického pomahače, zatímco v německé před-
stavě byl otcovský princip ve výchově jakousi filozofickou alternativou k principu 
ženskému. Autorka dokládá, že nový československý zákon o rodině z roku 1963 
mnohem více zdůraznil emocionální vazby a směřoval k pojetí egalitární rodiny 
vázané citovými pouty. V reálu tedy rodinu navenek nezastupoval otec, ale každý 
člen rodiny ve své příslušné sociální skupině. Rodina měla nabízet intimitu i ote-
vřenost vůči vnějšímu světu.

Tuto náročnou proměnu však muži nepřijali za svou. Průzkumy ukazují, že si 
pod slupkou socialistické rovnoprávnosti uchovávali značně konzervativní posto-
je. Ivo Možný mnohem později hovořil o „mužích žijících v rodině ženy s rodinou 
nespokojené“,7 Wagnerová totéž naznačila mnohem dříve. Ženy emancipované 

7 MOŽNÝ, Ivo: Moderní rodina: Mýty a skutečnosti. Brno, Blok 1990, s. 111. Podrobněji k tomu 
viz např. VODOCHODSKÝ, Ivan: Patriarchát na socialistický způsob: K genderovému řádu 
státního socialismu. In: Gender, rovné příležitosti, výzkum, roč. 8, č. 2 (2007), s. 34–42.
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socialistickým modelem pojímaly manželství jako citový vztah, v nefunkčním man-
želství zůstávaly podle průzkumů leda kvůli dětem, ale existenčně či statusově 
manželství nepotřebovaly. Ženy proto v sedmdesátých letech zřetelně převažovaly 
mezi žadateli o rozvod. Rozvodové statistiky se rovněž dramaticky lišily v českých 
zemích a na Slovensku (čtyřiadvacet, respektive 9,5 rozvedených manželství ze sta 
v roce 1970 – viz s. 108). Wagnerová na základě demografických dat komentuje 
i několik dalších fenoménů typických pro socialistické Československo, například 
snižující se věk uzavírání prvního sňatku, baby boom v letech 1975 až 1980 nebo 
šokující počty interrupcí (v roce 1990 připadalo na 130 tisíc porodů 111 tisíc in-
terrupcí). Pokouší se ukázat vlivy ideologické (přesun od lékařského k morálnímu 
posuzování v interrupčních komisích), technické (zanedbaný výzkum antikoncep-
ce) i kulturní (mnohem větší váha náboženských ohledů před rozhodnutím podat 
žádost o interrupci na Slovensku).

Shromážděná data, a zvláště pak způsob, jakým s nimi autorka místy pracuje, 
skýtají ovšem řadu problémů. Statistická data mají tendenci jednotlivé sociální 
skupiny homogenizovat, což je pozice, z níž pozdější genderový výzkum Wagne-
rovou kritizoval: ženské identity měly podle něj mnohem více poloh a „silná so-
cialistická žena“ byla jen jednou z nich, v jiných chyběla ženám sebedůvěra nebo 
se mnohem výrazněji nechaly vést loajalitou vůči mužům.8 V knize je rovněž řada 
pasáží, v nichž se z kvantitativních dat vyvozují dalekosáhlé závěry bez další sta-
tistické analýzy, tedy pouze rétoricky. Také redakce mohla být u číselných údajů, 
jmen a podobně ještě pečlivější. Cílem knihy však bylo především postihnout roz-
dílnost československého a západoněmeckého případu. Přitom autorce zdaleka 
nešlo pouze o to vykřičet se z frustrace, že se po přesídlení na Západ ocitla v zemi, 
kde většina žen po sňatku ještě opouštěla svá zaměstnání. Svým srovnáním stavu 
v obou zemích v roce 1974 a zapojením historického kontextu chtěla především 
upozornit, že se o zisky v oblasti ženských práv dá zase přijít. To dokládá zejména 
oněch několik pozdějších textů připojených k českému překladu, jež se (s jednou 
výjimkou) zabývají další cestou žen a ženských hnutí v obou zemích, respektive 
tím, jak do tužeb a organizování zájmů zasahovaly politické ideologie, společenské 
nálady a historická traumata.

Když hnutí inspirované druhou vlnou feminismu začalo v západním Německu 
prosazovat ženskou zaměstnanost a osvobození symbolizované legalizací interrupcí, 
ohrožovalo tím tradiční genderové uspořádání, jež stálo mimo jiné i na obrovském 
objemu neplacené ženské práce. Konzervativní kruhy využily na jeho obranu tehdy 
módní teorie deprivace a podle Wagnerové kontrovaly „s represivitou, naprosto 
překvapivou v demokratickém systému“ (s. 192). Děti zaměstnaných rodičů byly 
přirovnávány k dětem z dětských domovů, které nejsou schopny navázat trvalé 

8 Viz např. ZÁBRODSKÁ, Kateřina: Mezi ženskostí a feminismem: Konstruování identity 
„české socialistické ženy“. In: HAVELKOVÁ, H. – OATES-INDRUCHOVÁ, L.(ed.): Vyvlastně-
ný hlas, s. 285–317, zejména s. 311 n.
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citové vazby k blízkým osobám.9 Přitom i německé ženy už jednou o svou zaměst-
nanost přišly: po druhé světové válce byla totiž jejich zaměstnanost vlivem vá-
lečných ztrát velmi vysoká, avšak zatímco v Německé demokratické republice se 
s oporou v ideologii socialistické emancipace udržela, ve Spolkové republice byly 
restaurovány konzervativní vzorce a zdálo se, že válečná zkušenost zanechala v se-
bevědomí žen překvapivě malou stopu. Feministické hnutí sedmdesátých let však 
už dosáhlo trvalé změny paradigmatu: nový zákon o rodině z roku 1977 konečně 
obě pohlaví zrovnoprávnil a v osmdesátých letech státní instituce systematicky 
usilovaly o „rovné partnerství mezi mužem a ženou“. Taková společnost směřovala 
k rodičovské dovolené, kterou mohou střídavě využívat oba rodiče, k několikaleté 
možnosti částečného úvazku a podobně.

V textu z roku 1986 autorka bilancovala postavení žen v Československu a zdů-
raznila, že ačkoli se v této době naprosto neřešilo dvojí zatížení žen, měly u nás 
svůj vlastní status, který nebyl odvozován od muže.10 Svou úlohu v tom sehrál 
i socialistický rozvrat předchozích – patriarchálních – vlastnických struktur. Stejně 
nemilosrdně a bez obalu charakterizovala v pozdějším článku vývoj po roce 1989: 
„Rychlost, s níž muži po listopadové sametové revoluci znovuobjevili svá před čtyři-
ceti lety ztracená loviště v podnikání, obchodě a svobodných povoláních, dovoluje 
změřit míru ponížení, jež jim připravil socialismus.“11 A na adresu žen dodala: 
„O emancipaci, ženském hnutí, nebo dokonce feminismu nechce většina českých žen 
ani slyšet. (…) České ženy ještě nevědí, jak rychle se ztrácejí právě ženská práva.“12

Knihu uzavírá stať „Feministické zapomínání“ z roku 2012, v níž Alena Wagnerová 
shrnuje důvody své odtažitosti jak od českého odporu vůči feminismu (jenž přitom 
nastolil onu trvalou a pozitivní společenskou proměnu), tak od některých trendů 
v akademické teorii genderu a institucionalizovaných gender studies. Koncept gen-
deru měl původně přitáhnout pozornost k jevům kolem nás, které lidé považovali 
za přirozené a automatické. Měli jsme si uvědomit jejich sociální konstruovanost, 
mocenské aspekty a učit se o nich komunikovat, nově je vyjednávat. Instituciona-
lizací vědeckého a studijního oboru došlo však také k určitému opevňování jazyka 
a metod, a především k omezení komunikace s jinými obory i vzdělání v nich. 
Wagnerová současným genderovým studiím implicitně vytýká, že kvůli přehnané 
pozornosti věnované pěstování vlastního oborového jazyka přestávají být schopné 
vnímat některá česká a československá specifika a rovněž souvislost s konkrétními 
historickými událostmi. Svým čtením dat z počátku sedmdesátých let nám autorka 
nabídla pozoruhodný historický výklad toho, do jaké míry žily ženy v socialistickém 
Československu reálnou rovnoprávnost jako nereflektovanou samozřejmost, o niž 
se předtím nemusely samy utkat.

9 Proti přímočarosti německých konzervativců staví Wagnerová „velmi diferencované“ kampa-
ně Zdeňka Matějčka v Československu, viz např. dokumentární film Děti bez lásky (1963).

10 WAGNEROVÁ, A.: Reálná rovnoprávnost – ženy v Československu téměř po čtyřiceti letech.
11 TÁŽ: Emancipace a vlastnictví, s. 230.
12 Tamtéž, s. 231.
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Gender, emancipace, feminismus. To jsou v posledních desetiletích nová, i když ně-
kdy stále marginalizovaná témata historiografie. Navíc je to jeden z mnoha prostorů, 
v nichž se názorně manifestoval rozdíl mezi západoevropskou zkušeností a praxí, 
která měla tendenci k evolučnímu, pozvolnému, ale o to snad důsažnějšímu vývoji 
oproti sovětskému experimentu, exportovanému po roce 1945 do jeho satelitů. A to 
je také badatelským tématem profesorky historie na Illinoiské univerzitě v Chicagu 
Małgorzaty Fidelisové.

V knize Ženy, komunismus a industrializace v poválečném Polsku, která vyšla pů-
vodně anglicky1 a poté v polském překladu, autorka dovozuje, že po dvaceti letech 
od skončení první světové války se v mnohém opakovala situace, kdy ženy prokázaly, 
že mohou úspěšně nahradit muže v nejrůznějších oborech práce a služeb. Bylo tomu 
tak od konce třicátých let nejen v Německu (nicméně ve Spolkové republice byly 

1 FIDELIS, Małgorzata: Women, Communism, and Industrialization in Postwar Poland. Cam-
bridge, Cambridge University Press 2010.
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záhy přijaty zákony, které ženy vrátily k je-
jich tradičnímu postavení), ale i v bohatých 
a nepřítelem neobsazených Spojených státech 
a Velké Británii. V Polsku navíc mnohé ženy 
působily v odboji, v podzemních školách a uni-
verzitách a vůbec v ilegalitě. Není tedy divu, 
že se po válce často dívaly na vracející se muže 
jako na „doma velmi ceněný nábytek“ (bar-
dzo w domu kosztowny mebl). Po zfalšovaném 
referendu v roce 1946 a podobně zmanipu-
lovaných volbách roku následujícího se ujala 
moci Polská dělnická strana (Polska Partia 
Robotnicza – PPR) pod vedením Bolesława 
Bieruta a země prošla několikaletým obdo-
bím stalinismu. Když pak dvacátý sjezd Ko-
munistické strany Sovětského svazu umožnil 
v satelitních zemích destalinizaci, Polsko toho 
maximálně využilo. Dělnické bouře v Poznani 
v červnu 1956 a události takzvaného Polského 
října vynesly k moci „národního“ komunistu 
Władysława Gomułku, který se snažil získat přízeň dočasnou liberalizací poměrů, 
pro niž se vžil výraz „obleva“ (odwilź). Mnohé „výstřelky“ předchozího období byly 
odstraněny, a dotklo se to i postavení žen ve společnosti a nazírání na jejich úlohu. 
Částečně se tak znovu prosadily konzervativní náhledy, které byly v uplynulém 
desetiletí komunistickou politikou potlačeny.

Autorka sleduje poválečné změny v postavení polských žen na pozadí socioekono-
mického vývoje Polska jako země začleněné do východního bloku. Industrializace 
a přednostní rozvoj těžkého průmyslu, sloužící mimo jiné masivnímu zbrojnímu 
programu podle sovětských plánů, tvořily po roce 1947 hlavní ekonomickou stra-
tegii polské vlády a svým způsobem vycházely vstříc ideálu zrovnoprávnění žen 
s muži, s nímž pracovala komunistická ideologie. „Hladovému“ průmyslu bylo 
nutno dodávat stále nové pracovní síly a jedním ze zdrojů byly ženy v domácnosti 
nebo z venkova, které tvořily velkou rezervní armádu dělnických profesí. V období 
do roku 1956, které se v Polsku víceméně krylo se šestiletým plánem, probíhala 
v celém východním bloku kampaň na podporu začleňování žen do výroby. O prů-
myslovou produkci šlo sice v první řadě, ale komplexním cílem bylo vytvoření „no-
vého“ socialistického člověka, který měl žít nejen v blahobytu, ale také osvobozen 
od dědictví minulosti. Ekonomické a s nimi spjaté sociální změny v životě žen měly 
podstatně ovlivnit mentální vzorce jejich chování a každodennost.

Industrializace v převážně zemědělském Polsku obnášela jednak intenzivní ex-
ploataci dosavadních zastaralých továren (například v Lodži nebo Poznani), jednak 
výstavbu nových závodů. Ty měly kromě výroby jako primárního poslání podle 
autorky plnit i úkol „politický“, ideový, protože měly působit na své okolí, proměnit 
sociální strukturu polského venkova i způsob života a uvažování jeho obyvatel. 
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Tradiční, konzervativní selství a jeho odpor k novým pořádkům byly samozřejmě 
pro komunistickou moc nepřijatelné. Autorka věnuje značnou pozornost „vzoro-
vému“ novému městu Zambrów u Białystoku, s ukázkovým textilním závodem. 
Místo nebylo vybráno náhodně. Leželo v oblasti bez jakéhokoli průmyslu, uprostřed 
rolnických hospodářství, na nichž se po staletí žilo téměř neměnným způsobem. 
Od výstavby textilky si komunističtí plánovači slibovali, že místní venkovské dívky 
po vyučení v závodních školách a zaměstnání v moderním provozu „přetvoří“ k žá-
doucímu obrazu, aby pak mohly zase působit na své rodiny. Odčerpání přebytečných 
pracovních sil ze zemědělství do průmyslu mělo navíc dopomoci k naplnění dalšího 
komunistického hesla, deklarujícího odstranění rozdílu mezi městem a vesnicí. 

Autorka připouští, že práce v továrně s sebou přinášela možnost ideologické 
indoktrinace. Nábor do průmyslu byl také spojen s pracovní povinností, a tak se 
některé dívky před ním ukrývaly. Na druhé straně mnohé dívky, třeba i ze zvě-
davosti, rády opustily nevábné vesnické hospodářství, které se potýkalo s řadou 
ekonomických problémů, a uzavřené sociální prostředí. Vyučily se, se zaměstnáním 
získaly vlastní příjem a mohly si život zařídit po svém. V rozhovorech, které s nimi 
autorka vedla, dnes vzpomínají s nostalgií na tehdejší časy, kdy se začaly po měst-
sku oblékat, nosit boty na podpatkách, bavit se a žít uvolněněji než jejich babičky 
a matky. Přitom však narážely na odpor konzervativní vesnické komunity, pro niž 
město bylo místem hříchu, „jedním velkým veřejným domem“. Kritika vůči morál-
ním důsledkům masového průmyslového zaměstnání žen se však zvedla i v širších 
vrstvách polské veřejnosti. Někdy byl sexuální život mladých dělnic, žijících často 
v závodních ubytovnách, až démonizován a pohlíželo se na ně jako na potenciální 
prostitutky. Podle autorky vypukla morální panika, která byla typická pro dobu 
průmyslové revoluce na Západě v 19. století.

Z tehdejšího, ale i dnešního pohledu (úmluva Mezinárodní organizace práce 
například zakazuje zaměstnávání žen pod zemí) byl nejkřiklavější nástup dělnic 
do těžkého průmyslu, a hlavně do hornictví. Autorka připomíná, že ženy například 
v Anglii nebo Belgii ještě v první polovině 19. století běžně pracovaly v dolech, 
ovšem „zásluhou“ pokrytecké měšťanské morálky viktoriánské doby zmizely ne-
jen z kolektivní paměti, ale také z vědeckých děl. Také tehdy se moralisté obávali 
neregulované ženské sexuality a byli pohoršeni nejen těžkou prací, ale především 
sporým oděním horniček, podobně jako později manželky polských horníků… Hor-
ničky navíc údajně přebíraly mužský způsob života, pily, hrubě mluvily a podobně. 
Oproti dnešním náhledům ale autorka dokládá, že polské ženy v padesátých letech 
většinou pracovaly pod zemí a vůbec v těžkém průmyslu rády, protože si vydělaly 
mnohem více než v běžných ženských povoláních. Prosazoval se tak ovšem silně 
deformovaný model ženského zrovnoprávnění s muži.

Nástup žen do fabrik a jejich emancipace v komunistickém Polsku přitom nebyly 
zase takovou novinkou, jak by se z dnešního pohledu mohlo zdát. Rovnoprávnost 
pohlaví byla zakotvena již v poměrně pokrokové polské ústavě z roku 1921 (která 
ovšem byla za sanačního režimu v roce 1935 nahrazena konzervativnější) a v me-
ziválečném Polsku tvořily ženy více než třetinu všech zaměstnanců v lehkém, pře-
devším textilním průmyslu. Tato tradice se v některých centrech, jako byl Żyrardów 
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u Lodže, datovala již od druhé poloviny 19. století a dělnice se již tehdy aktivně 
účastnily stávkových bojů, například pověstné stávky v květnu 1883. Vždy měly 
ovšem nižší mzdu než muži, přibližně o třetinu. A mezi válkami v Polsku pracovaly 
ženy i v těžkém průmyslu, dokonce zde tvořily až sedmadvacet procent zaměstnan-
ců, ale vykonávaly jen nekvalifikované a špatně placené práce. Postrádaly šance 
na kariérní postup, který se jim otevřel až od padesátých let, kdy navíc byly jejich 
pracovní výkony a „hrdinství“ při budování socialismu široce medializovány. 

Autorka v této souvislosti ovšem ukazuje, jak stalinistický režim při prosazování 
svých cílů programově „sázel“ na nejméně kvalifikované vrstvy společnosti. Ženy, 
jež nastoupily do průmyslu, přitom sehrávaly do jisté míry roli „trojského koně“ 
proti kvalifikovaným dělníkům, které si nový režim nezískal a možná o to ani ne-
stál. Za stalinismu se postavení kvalifikovaných dělníků celkově zhoršilo (dokonce 
i za německé okupace si udrželi vyšší status) a bylo to jednou z příčin nepokojů, 
které vedly k poznaňské revoltě v létě 1956.

Ženy v továrnách ale nebyly zdaleka jen poslušné či „prostopášné“. Dovedly vy-
stupovat velmi radikálně, především pak starší dělnice včetně komunistek. V Polsku 
nebylo od nespokojenosti ke stávkám na rozdíl od Československa nikdy moc daleko, 
a polské dělnice skutečně často stávkovaly. Namnoze za to ani nebyly postihovány, 
protože vedení závodů mělo tendenci pohlížet na ně jako na „hysterické“ nebo sve-
dené. Je možné, že toho samy využívaly nebo že se za nimi někdy „skryli“ i mužští 
organizátoři. Ženy navíc často stávkovaly pod komunistickými hesly péče a starost-
livosti o pracující, čímž vlastně odhalovaly přetvářku oficiální propagandy. Často 
se ženy účastnily stávek proti špatnému zásobování. To se poté někdy zlepšilo, ale 
jen dočasně a „na oko“, když se do obchodů dodalo zboží, které pak chybělo jinde 
a jindy. Většinou šlo v těchto případech o maso, jeho nedostatek nebo zdražení se 
stávaly posledními spouštěcími mechanismy lidové nespokojenosti, zvláště když ji 
provokovalo přednostní zásobování funkcionářů. Důvodem ke stávkám byly také 
špatné pracovní podmínky, i v nových závodech. Poruchovost strojů a nekvalitní 
vstupní suroviny způsobovaly nezaviněné prostoje, na něž dělnice doplácely nižším 
výdělkem.

Je zajímavé, že po roce 1956 se podle autorky zaměstnávání žen v těžkém prů-
myslu stalo částečně zástupným problémem, jímž bylo možno veřejně manifestovat 
nesouhlas s vládní politikou a směřováním země. Poukazovalo se přitom na zájmy 
národa, na vlast, která potřebuje zdravé budoucí pokolení, o jehož zajištění se má 
postarat především žena jako manželka a matka, a zaznívaly varovné hlasy, že vy-
růstá generace žen a dívek, které neumějí vařit a starat se o domácnost. Dokonce 
i chuligánství, tak typické pro tehdejší polskou realitu, bylo dáváno za vinu nedo-
statečné péči zaměstnaných žen, místo nichž prý děti vychovává ulice. Problémem 
byl ovšem hlavně nedostatek předškolních zařízení, jeslí a školek, tak jako v dalších 
socialistických státech. Někdy byly dokonce mladé dělnice vnímány jako symbol 
nenáviděné stalinské industrializace.

V Polsku k tomu podle autorky přistupoval ještě jeden specifický moment, 
a sice zkušenosti Poláků zavlečených po roce 1939 do sovětských pracovních tá-
borů, kolchozů a továren na dálném severu nebo ve střední Asii, kteří byli svědky 
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mimořádného vykořisťování ženské práce. Považovali to nejen za barbarství, ale 
také za útok na celý polský národ, a v začleňování žen do těžkého průmyslu pak 
viděli pokračování této nelidské politiky, ohrožení ženskosti, a dokonce „polskosti“. 
Skutečností je, že mnohdy polské ženy po nástupu komunismu pracovaly v pod-
mínkách, které je možno označit až za abortivní.

Ostatně symbolu trpící polské ženy využil i odborový svaz Solidarita, když v osm-
desátých letech organizoval hladové pochody žen s dětmi (podle mého názoru ne 
nepodobné pochodům žen s prázdnými hrnci na sklonku Allendovy vlády v Chile), 
aby pak polské ženy po pádu komunismu ztratily řadu reálných práv a možností, 
jak podle autorky dnes s údivem zjišťují západní feministky…

V rámci destalinizačních změn od roku 1956 byly ženy (pod záminkou, ale 
i s opravdovou starostí o jejich zdraví) propouštěny z obtížných a rizikových zá-
vodů a povolání. Samy proti tomu mnohdy protestovaly, protože si zvykly na svou 
práci, a hlavně na vyšší výdělky. Závodní rady jako samosprávné orgány zaměst-
nanců se jich přitom nezastaly – možná také proto, že v roce 1957 v nich byla jen 
pouhá tři procenta žen, ačkoli ženy představovaly víc než třetinu „dělnické třídy“. 
Navíc tyto orgány stejně jako vedení závodů byly zainteresovány na zisku a spolé-
haly na kvalifikované dělníky, jejichž výdělky byly zajištěny. Ženy byly najednou 
posílány na podřadnější místa, kde měly i adekvátně nižší příjem, protože starost 
o zajištění rodiny měla nyní zase spočívat na mužích. A tak během několika let se 
některé obory, například nižší administrativní funkce, zcela feminizovaly. Zastánci 
ženské emancipace nyní propagovali „mechanizaci“ domácnosti coby rozhodující 
nástroj, který ulehčí ženám od domácích prací a zlepší jejich život. Nová poststalin-
ská politika tak byla v tomto ohledu výhodná pro muže, konstatuje jasně autorka.

V knize nechybějí ani pasáže o ženských „zájmových“ orgánech v socialistic-
kém Polsku, jako bylo ženské oddělení Polské dělnické strany, respektive Polské 
sjednocené dělnické strany (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – PZPR) a Liga 
žen (Liga kobiet), která byla obdobou Československého svazu žen. I když je pu-
blikace do značné míry založena na vyprávění bývalých dělnic, autorka metody 
orální historie efektivně propojila s archivním výzkumem a využitím relevantní 
literatury. Je obdařena bohatými poznámkami a také seznamem použité literatury, 
excerpovaných novin a časopisů a (převážně polských) archivů.

Małgorzata Fidelisová nabízí nejen nové poznatky, ale dává je do patřičných 
souvislostí a podává v netradičním nasvícení. Sympatické přitom je, že apriorně 
nehodnotí snahy o radikální řešení ženské otázky v Polsku před rokem 1956 ani 
některé s nimi spojené extrémní rysy polské „šestiletky“, ale spíše se je snaží pochopit 
a historicky vyložit. Největší potenciál jejího výzkumu přitom spatřuji v komplexním 
přístupu. Proto může mít její monografie velký metodologický a věcný význam 
i pro české čtenáře.



ČERVINKA, František: Studie. Eseje. Pole-
miky. K vydání připravili Eva Červinková 
a Martin Kučera. Praha – Vysoké Mýto, Sum-
balon 2017, 376 s., ISBN 978-80-906617-2-1.

Předložený výbor z odborných statí a pu-
blicistiky oživuje vzpomínku na histori-
ka doc. PhDr. Františka Červinku, CSc. 
(1923–1981). Červinka byl dlouholetým 
učitelem na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze – působil zde od školního 
roku 1950/1951 a ovlivnil tak bezprostřed-
ně celou generaci českých a slovenských 
historiků (k jeho žákům náleželi například 
Otto Urban, Jaroslav Jirsa, Jan Galandauer, 
Marie Neudorflová, Antonín Klimek či Mi-
loslav Martínek). Po neblahých prověrkách 
na této fakultě byl nucen v roce 1971 odejít 
a čelil nárazům zákeřné nemoci jen s pomo-
cí několika přátel, a zejména díky obětavé 
péči své druhé manželky Evy Červinkové. 
Ta obdivuhodným způsobem pečuje dodnes 
o jeho odkaz – připomeňme aspoň pietní 
vydání Červinkových přednášek v publikaci 
Česká kultura a okupace (Praha, Torst 2002; 
její recenzi jsem uveřejnil v Českém časopise 
historickém, roč. 102, č. 1 (2004), s. 189 n.).

V knížce jsou soustředěny studie, které 
František Červinka publikoval na strán-

kách časopisu Dějiny a současnost v letech 
1960–1964, tedy od zrodu časopisu, u ně-
hož stál, do jistého odcizení s nově jnenova-
nou redakcí, jež bylo způsobeno ideovými 
rozpory i rozdílným pohledem na žádoucí 
tematický záběr příspěvků. Na konci 60. let 
byl ovšem již František Červinka uznáva-
ným a žádaným autorem, známým rovněž 
z veřejných debat a mítinků. Jeho studie 
vycházely v tehdy populárních a hojně čte-
ných časopisech, jako byl Plamen, Impuls či 
Student, k nimž můžeme přidat i „revizio-
nismu“ propadlý časopis Ústavu dějin KSČ 
Revue dějin socialismu. 

Uveřejněné studie věrně vypovídají o Čer-
vinkově dlouhodobém odborném směřová-
ní. Tento zájemce o dějiny národního a soci-
alistického myšlení se postupně začal kon-
centrovat na tematiku kulturních dějin, což 
bylo v té době u nás rozhodnutí průkopnic-
ké. Jeho původní zájem o dějiny 19. století se 
v edici odrazil ve statích o dějinách českého 
divadla a o Manifestu České moderny. Další 
studie se věnují dílům a tématům z děl Bože-
ny Němcové, Ericha Marii Remarqua, Fran-
ze Kafky, Émila Zoly (zde odvážně rozvinul 
v té době tabuizované téma prostituce), ale 
i osobnosti Berthy Suttnerové a tématu pa-
cifismu.

Anotace
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Červinka se dále zabýval vztahem moder-
ního umění a avantgardy k umění 19. stole-
tí a v neposlední řadě důkladně reflektoval 
dílo svého přítele, filozofa Karla Kosíka. 
Od roku 1967 se v Červinkově bibliografii 
projevuje koncentrace na osobnost Zdeňka 
Nejedlého (předtím se věnoval jeho otci Ro-
manu Nejedlému). Toto soustředění se mělo 
v roce 1969 zhmotnit ve vydání monumen-
tální a v několika směrech dosud nepřekona-
né monografie o této pozoruhodné osobnos-
ti (Zdeněk Nejedlý. Praha, Melantrich 1969). 
Nejedlovská studia u něho současně povzbu-
zovala zájem o témata šaldovská a masary-
kovská.

Oddíl esejů a polemik, který tvoří druhou 
část edice, představuje nanejvýše pestrou 
mozaiku témat, k nimž se František Červin-
ka v drobnějších literárních formách utíkal. 
Je nutno říci, že byl mistrem sdělení v těch-
to menších populárně-vědeckých útvarech, 
které dnes již téměř zanikly či zplaněly. 
V esejích a polemikách Františka Červinky 
probleskují znovu především témata kul-
turní, zejména pak literární, úvahy o smy-
slu tradic a jejich předávání, zvláště mladé 
generaci. Červinka se vedle toho zamýšlel 
nad odpovědností intelektuálů a umělců 
k současnosti i nad rolí kultury ve společnos-
ti nebo řešil problém tvůrčího rozvoje marxi-
smu, který chápal jako otevřený myšlenkový 
systém.

Úvahy nad morální odpovědností jedince 
vrcholí v úchvatném, a přitom svým způso-
bem drsném textu „Úrazy generací“, uveřej-
něném v březnu 1969 v časopise Listy. V něm 
autor zaujímá nekompromisní stanovisko 
ke kolaboraci s nacistickou mocí za okupace. 
Článek v sobě nese jasné paralely s tehdejší 
situací a s dilematy, jež na počátku „norma-
lizace“ museli intelektuálové v Českosloven-
sku řešit. Červinka se zamýšlí nad důsledky 
individuálních i generačních „úrazů“, jež 
přinášejí svým aktérům a svědkům dějiny. 

Oddíl je zakončen čtenářsky vděčným ese-
jistickým dvojportrétem, v němž se vzájem-
ným respektem o tom druhém promluvili 
dva životní přátelé (kamarádili se v dětství 
v pražských Smečkách a potkali se znovu 
za války v pracovním táboru pro židovské 
míšence Klettendorf) – herec Miloš Kopec-
ký a historik František Červinka. Kopecký 
o svém druhovi napsal: „Je jedním z mála 
lidí, které znám, u nichž je minimální rozpor 
mezi jejich slovy a činy. Nikdy nekázal vodu 
a nepil víno.“ (s. 340)

Kniha je vybavena edičním komentá-
řem (ten obsahuje údaje o původním vydání 
jednotlivých příspěvků a informaci o ediční 
přípravě textů) a zasvěceným závěrečným 
slovem Martina Kučery. Ten shrnuje základ-
ní informace o životě Františka Červinky 
a zasazuje jeho dílo do dobového kontextu 
vědy a společenského dění. Klade si rovněž 
otázku, v čem bylo Červinkovo působení 
inspirující pro jeho současníky. Lze předpo-
kládat, že právě vydaná kniha odborných 
studií a publicistických příspěvků Františka 
Červinky může inspirovat poučené historiky, 
sociology, psychology i filozofy, a především 
zájemce o dějiny moderní české historiogra-
fie. Přispěje snad k oživení zájmu o myšlení 
v době československého reformního poku-
su 60. let, který by si zasluhoval větší pozor-
nosti historiků.

Jiří Křesťan

JINDRA, Martin: Sáhnout si do ran tohoto 
světa: Perzekuce a rezistence Církve českoslo-
venské (husitské) v letech 1938–1945. Praha, 
Ústav pro studium totalitních režimů 2017, 
704 s., ISBN 978-80-87912-80-5.

Nejnovější monografie Martina Jindry Sáh-
nout si do ran tohoto světa se zabývá proná-
sledováním Církve československé ze strany 
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nacistických úřadů v době od konce první re-
publiky do zániku Protektorátu Čechy a Mo-
rava (1938–1945). Je rozdělena do dvou 
částí, historicky výkladové a biografické, kte-
rou tvoří osm biografických medailonů po-
pravených kněží této církve (Rudolf Babula 
z Uherského Brodu, Jaroslav Bendl z Prahy, 
Václav Falta z Holic, Linhart Hodík z Kdyně, 
František Janků z Jihlavy, Jan Parkán z Ko-
lína, Vojtěch Schück z Havlíčkova Brodu 
a Alois Tuháček z Plzně) a dvaatřicet portré-
tů dalších pronásledovaných duchovních.

Faktograficky bohatá monografie, v níž 
Martin Jindra fruktifikoval dlouholeté stu-
dium rozsáhlých archivních fondů, dobové-
ho tisku a relevantní literatury, činí z hlavní 
dějové linie knihy strhující příběh, který vol-
ně navazuje na autorovu monografii Česká 
pravoslavná církev od Mnichova po obnovu 
v roce 1945 (Praha, ÚSTR 2015). Autorův ši-
roký záběr, který před čtenáře staví rozsáhlý 
text doplněný množstvím dobových fotogra-
fií, vytváří cenné svědectví o tvrdé perze-
kuci významného církevního společenství 
v době německé okupace. Na základě sčítání 
obyvatel z roku 1930 představovala Církev 
československá se 779 672 věřícími druhou 
nejpočetnější náboženskou komunitu v Čes-
koslovensku. V letech národní nesvobody 
se pak profilovala jako výrazná ideologická 
odpůrkyně nacistického režimu. Na nátlak 
nacistických orgánů byla nucena změnit 
svůj název na Církev českomoravskou, na-
víc se musela rovněž vyrovnat se ztrátou své 
hlavy v osobě druhého patriarchy a biskupa 
pražské diecéze Gustava A. Procházky, který 
zemřel v Praze v únoru 1942.

Autor nenapsal jen příběh pronásledované 
církve v kontextu dramatického dění, díky 
zužitkovanému zájmu o společenský, du-
chovní, hospodářský a sociální život té doby 
předložil klíčový manuál k historii Církve 
československé (husitské) ve dvacátém sto-
letí. Jeho monografie klade současně před 

české historiky výzvu, aby Jindrův výzkum 
rozšířili i na prostředí katolické a evangelic-
ké církve.

Marek Šmíd

LOZOVIUKOVÁ, Kateřina – PAŽOUT, Jaro-
slav (ed.): Život na československých hrani-
cích a jejich překračování v letech 1945–1989. 
Praha – Liberec, Ústav pro studium totalit-
ních režimů – Technická univerzita v Liberci 
2017, 319 stran, ISBN 978-80-87912-68-3 
a 978-80-7494-328-7.

Titul přivádí čtenáře a čtenářky opět k té-
matu života na československých hranicích 
v období po skončení druhé světové války 
a v průběhu války studené. S přibývajícím 
časovým odstupem a ubývajícím množ-
stvím dobových svědků a pamětníků se toto 
téma ocitá stále více na rozmezí moderních 
a soudobých dějin a podléhá historizaci. Pří-
spěvky zařazené do anotované publikace 
přinášejí výsledky historického bádání, jež 
byly ve valné většině původně předneseny 
na sklonku srpna 2015 na jubilejním 25. roč-
níku tradičního mezinárodního semináře 
pro učitele dějepisu a občanské výchovy, his-
toriky a archiváře „Česko-slovenské vztahy – 
Slovensko-české vzťahy“ na půdě Technické 
univerzity v Liberci. 

Publikace obsahuje celkem patnáct statí 
a vedle nezbytných formálních atributů, jako 
je editorská předmluva, cizojazyčné resumé 
(v angličtině) nebo stručné autorské medai-
lonky, je rozčleněna do tří příbuzných tema-
tických bloků. Úvod do problematiky, před-
cházející těmto blokům, obstarává příspě-
vek nestora české historiografie moderních 
dějin Roberta Kvačka, kterým bylo v srpnu 
2015 zahájeno „seminární“ jednání. Autor 
se v esejisticky laděném zastavení snaží po-
stihnout tematiku hranic Československa  
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v historicko-memoárové perspektivě, ze-
jména ve vztahu k období 20. až 40. let mi-
nulého století. První blok se váže k různým 
stránkám života na československých hra-
nicích od roku 1945 do roku 1989 a sestává 
ze čtyř příspěvků. Nejprve Kateřina Lozovi-
uková (Technická univerzita v Liberci), jež 
je jednou z hybných duší libereckých setká-
ní, představuje základní rámce a kontury 
vývoje Liberce jako „pohraničního města 
na severu“ těsně po skončení druhé světo-
vé války. Dvojice David Kovařík (Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.) a Sandra Kreis-
slová (etnoložka/antropoložka a historič-
ka z České zemědělské univerzity v Praze) 
poté zprostředkuje pohled na každodenní 
dění na opačné hranici Československa s Ra-
kouskem. Zatímco Kovařík tak činí zejména 
perspektivou archivního bádání, Kreisslová 
se opírá o závěry svého terénního kvalita-
tivního výzkumu vedeného prostřednictvím 
biografických rozhovorů. Další rozměr pak 
dodává krátká (na semináři nepřednesená 
a dodatečně včleněná), nicméně velmi pří-
nosná překladová studie o (česko)slovensko-
-rakouských pohraničních vztazích v letech 
1945–1968 od německého historika Davida 
Schriffla (Rakouská akademie věd, Vídeň), 
specialisty na dějiny slovensko-rakouských 
vztahů. 

Část druhá je věnována dnes nejvíce zkou-
mané problematice překračování státních 
hranic a jeho překážkám v pojednávaném 
období, ať již z pohledu přechodů legálních, 
ilegálních, případně ostrahy hranic a exis-
tence „železné opony“. První studií přispívá 
největší tuzemský expert na dějiny novodobé 
pasové a vízové agendy, historik Jan Rychlík 
(Technická univerzita v Liberci a Univerzita 
Karlova v Praze), pod jehož drobnohledem 
se ocitají přeshraniční styky v zemském a po-
sléze i mezistátním pomezí na severu Čech 
(po roce 1945 mezi ČSR, Německem a Pol-
skem). Matej Medvecký (Vojenský historický 

ústav, Bratislava) se poté zabývá budováním 
československé zpravodajské sítě s meziná-
rodním přesahem v poúnorovém období, 
a to na příkladu osudů agenta Kurta Prepe-
lici, jenž mimo jiné podával zprávy o dění 
v prostředí německých vysídlenců v SRN. 
Jeho profesní kolega Ľubomír Morbacher 
(Evropská platforma paměti a svědomí, 
Praha) se v nedlouhém a spíše úvahovém 
příspěvku zamýšlí nad zodpovědností špiček 
KSČ za vybudování hermeticky se uzavírají-
cí „železné opony“ a nad možnostmi jejich 
trestního stíhání, pokud jsou ještě naživu. 
Zástupce Ústavu pro studium totalitních 
režimů, historik Libor Svoboda v obsáhlé 
a archivním výzkumem podložené studii na-
stiňuje případy zběhů z řad elitních jednotek 
československé Pohraniční stráže ve druhé 
polovině 80. let. Na samotném semináři 
pak nezazněly příspěvky Veroniky Dubové 
z hostitelské Technické univerzity v Liberci 
a také německé historičky Sabine Nachbau-
rové (Institut Ludwiga Boltzmanna pro 
studium následků válek, Štýrský Hradec), 
jež byly do publikace zařazeny dodatečně. 
Dubová se v regionálně laděné sondě zabý-
vá ilegálními přechody státních hranic, jež 
byly projednávány Krajským soudem v Li-
berci v polovině 50. let, Nachbaurová se pak 
souhrnně snaží představit možnosti využití 
archivních materiálů rakouské provenience 
pro historické studium ilegálních (záměr-
ných či nezáměrných) přechodů hranic. Jak 
autorka poukazuje, studium vzhledem k li-
mitům rakouské archivní legislativy není pro 
badatelskou obec tak komfortní – a tudíž ani 
atraktivní – jako velmi liberální režim (tak-
řka) „otevřené minulosti“ daný českými ar-
chivními normami.

Třetí blok publikace pak vychází ze spí-
še prakticky laděné části semináře, kde se 
jednalo o pedagogicko-didaktických otáz-
kách, současných možnostech projektové 
výuky a také filmovém zpracování tematiky 
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hranic (zejména před rokem 1989). Ve svém 
teoreticko-metodologickém příspěvku se 
nad možnostmi výuky soudobých dějin pro-
střednictvím tématu hranic zamýšlí historik 
Kamil Činátl (Ústav pro studium totalitních 
režimů a Univerzita Karlova v Praze). Jeho 
kolega Jaroslav Najbert (ÚSTR) se ve velmi 
obsáhlém a praktičtěji zaměřeném příspěv-
ku snaží podat návod na skloubení anglo-
saských konceptů historické gramotnosti 
a historického myšlení na příkladu „železné 
opony“ ve školním dějepisném vyučování. 
Příspěvek autorského tria z hostitelského 
pracoviště ve složení Michaela Weissová, Ka-
mil Polehla a Iveta Vavřinová se téma státní 
hranice pokouší ve své stati začlenit do do-
bového kontextu filmografie 50. let. O nástin 
v  podobném duchu se snaží také historik fil-
mu a médií Petr Bednařík (Univerzita Karlo-
va a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.) 
v případě vybraných československých „(po)- 
hraničních“ filmů z období tzv. normalizace.

Celá publikace působí poměrně sevřeným 
a vyrovnaným dojmem, většina studií se 
vhodně doplňuje a dává možnost nahléd-
nout rozmanitost jak témat, tak i přístupů 
k jejich zkoumání. Osobně velmi oceňuji 
snahu zařadit zejména zahraniční příspěvky, 
dodávající tuzemské debatě nevšední a záro-
veň velmi potřebný rozměr; dále se mi velmi 
líbí relativní generační i genderová vyváže-
nost autorského složení, jež v tuzemské his-
toriografii nebývá vždy obvyklá. Editorský 
tandem si za odvedenou práci zaslouží velké 
uznání.

Aniž to přispěvatelé i organizátoři sami 
původně plánovali či tušili, možná největším 
přínosem celé publikace je její aktuální „spo-
lečenská relevance“. Pod vlivem některých 
událostí posledních let (například zesílené-
ho proudu migrací směřujících do Evropy 
a tzv. uprchlické krize) se značně proměnilo 
společenské klima a jednotlivé referáty kniž-
ním vydáním nabyly zcela nových významů. 

Takzvaná příhraniční studia (border studies) 
tak i u nás zažila a zažívají donedávna stěží 
očekávanou renesanci a zařadila se napříč 
Evropou mezi společensky velmi aktuální 
témata, diskutovaná politickými reprezen-
tacemi i laickou veřejností. A historikové 
a historičky by podle mého přesvědčení měli 
v této „výhni“ leckdy vášnivých debat nejen 
naslouchat argumentům debatujících, ale 
také nechat zaznít svůj střízlivý a odborným 
bádáním podložený hlas.

Pavel Mücke

VODIČKOVÁ, Stanislava: Uzavírám vás do své-
ho srdce: Životopis Josefa kardinála Berana. 
Brno – Praha, Centrum pro studium demokra-
cie a kultury – Ústav pro studium totalitních 
režimů 2018, 415 s., ISBN 978-80-7325-452-0 
a 978-80-87912-67-6.

Životopis pražského arcibiskupa Josefa kar-
dinála Berana z pera Stanislavy Vodičkové se 
čtenářům dostává do rukou ve druhém vy-
dání (poprvé vyšel v roce 2009 a byl recen-
zován v Soudobých dějinách, roč. 21, č. 1–2 
(2014), s. 227–231). Jestliže vychází podru-
hé v upraveném a doplněném vydání, je to 
u příležitosti zásadního posunu ve „druhém 
životě“ pražského arcibiskupa – totiž repatri-
ace jeho tělesných ostatků z baziliky svaté-
ho Petra v Římě do katedrály svatého Víta, 
Václava a Vojtěcha v Praze. Slavnostní akt 
proběhl ve dnech 19.–23. dubna 2018 a lze 
k němu přistupovat jako k jedné z linií dlou-
hodobě trvajících snah o beatifikaci Josefa 
Berana. Kardinál ve své poslední vůli vyslo-
vil přání, aby byl po smrti uložen v kated-
rální hrobce nebo v rodinném hrobě v Plzni. 
Vzhledem k neuskutečnitelnosti návratu 
z exilu v roce 1969 ovšem jeho tělo na zá-
kladě rozhodnutí papeže Pavla VI. spočinulo 
v papežské hrobce ve Vatikánu.
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Stanislava Vodičková předkládá biografii Jo-
sefa kardinála Berana (1888–1969)  v chro-
nologickém uspořádání, hlavní text doplňuje 
rozsáhlý poznámkový aparát a samostatné 
medailony některých osob vložené do výkla-
du. Medailony prošly obsahovými úpravami, 
byly doplněny fotografiemi a již nejsou tiště-
ny kurzívou. Kniha v pevné vazbě je opatře-
na velkým množstvím černobílých fotografií 
a také CD nosičem s nahrávkami arcibisku-
pových vzpomínek z roku 1965 a jeho vyjá-
dřením ke smrti Jana Palacha z roku 1969. 
Jednotlivé stopy na CD byly nově detailněji 
rozděleny, což usnadňuje orientaci.

Autorka zpočátku sleduje životní osu-
dy Josefa Berana od narození a dětských 
let (s. 19–25) a studií v české koleji Bohemi-
cum v Římě (s. 27–37) k návratu novokněze 
do pražské arcidiecéze v roce 1912. Tak jako 
v případě dalších kleriků měl pobyt v Římě 
a formace v koleji, jež byla určena pro vý-
chovu budoucí elity české římskokatolické 
církve, pro Josefa Berana velký význam 
vzhledem k jeho další činnosti. Podle autor-
ky „získal intelektuální rozhled a seznámil se 
s univerzální dimenzí církve. Jako základní 
kámen, na němž vystavěl svou víru, přijal Jo-
sef Beran pastorační cíle tehdejšího papeže 
Pia X. Seznámil se zde se spiritualitou fran-
tiškánů, dominikánů, jezuitů a redemptoris-
tů a z každé z nich dokázal čerpat.“ (s. 36)

Již za svých kaplanských let začal Beran 
působit také jako pedagog, od roku 1914 
v Praze, od roku 1929 na teologické fakul-
tě, a současně se věnoval literární činnos-
ti (s. 39–59). V létě 1933 se stal rektorem 
arcibiskupského semináře (s. 61–85). Po-
drobně autorka líčí etapu nacistické per-
zekuce a věznění v Malé pevnosti Terezín 
a v koncentračním táboře Dachau v letech 
1942–1945 (s. 87–141). Přes veškeré útra-
py, břišní tyfus a slabou tělesnou konstituci 
přežil nelidské podmínky i pochod smrti, 

mimo jiné díky knězi Františku Štverákovi, 
a mohl se vrátit na místo rektora.

V roce 1946 se Josef Beran stal arcibisku-
pem pražským a v tomto úřadě jej brzy čekal 
střet s komunistickým státem; pisatelka se 
proto podrobně věnuje také církevně-politic-
kému kontextu po roce 1948 (s. 143–229). 
Po odmítnutí rezignovat na svatovojtěšský 
stolec byl zatčen a v letech 1949–1965 vězněn, 
nejprve v arcibiskupském paláci; kapitola na-
zvaná nyní „Období internace“ pak mapuje 
dalších šest lokalit Beranova velmi dlouhého 
nedobrovolného pobytu (s. 231–305). Díky 
shromážděným pramenům a svědectvím po-
skytuje Stanislava Vodičková podrobný po-
hled na věznění českého primase.

Po patnácti letech internace byl arcibiskup 
„postaven před skutečnost, že bude muset 
zůstat natrvalo v Římě. Přestože tato alter-
nativa byla vždy ve hře, pokládal ji za vylou-
čenou, neboť by tak nad ním v cizině ztratili 
kontrolu. Byl připraven dál zažívat ústrky, 
naschvály, špiclování a šikanu v některém 
ze ‘zapomenutých’ míst Československa, 
ale rozhodně nechtěl prožít zbytek života 
v Římě.“ (s. 310) Na základě jednání mezi 
Svatým stolcem a československou vládou 
nicméně odešel Josef Beran – mezitím již 
jmenovaný kardinálem – do exilu v Římě bez 
možnosti návratu a administrátorem praž-
ské arcidiecéze se stal František Tomášek. 
Ve „věčném městě“ se pak český kardinál 
účastnil závěrečné fáze Druhého vatikán-
ského koncilu, kde přednesl řeč o svobodě 
svědomí, podnikl též cestu do USA a Kanady 
a dne 17. května 1969 skonal v Nepomuce-
nu (s. 315–377). 

Druhé vydání knihy nabylo o šestnáct tis-
kových stran. Rozšíření výzkumu autorky 
zahrnuje jednak využití dalších pramenů 
pro biografii (Archiv Arcibiskupství pražské-
ho, osobní archiv Josefa Bláhy, ITS digitální 
archiv v Bad Arolsenu), jednak bádání zúro-
čené v dalších jejích publikacích. Z řady 
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drobných doplnění a užitečných upřesnění 
lze zmínit detaily pedagogického působení 
Josefa Berana, které jej dokreslují jako od-
borníka v oblasti pastorální teologie se za-
měřením na liturgiku a homiletiku (s. 55). 
Přepracovány byly pasáže o Beranově dět-

ství a rodinném zázemí, kde se Stanislava 
Vodičková již nemusela přidržovat životo-
pisné knihy Marie Luňáčkové Velká mše. 

Michal Sklenář
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