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Edice pamětí partyzána Josefa Serinka (1900–1974) připravená Janem Tesařem 
získala od vydání v roce 2016 značný ohlas.1 Jedním z důvodů tak široké recepce 
rozsáhlého třísvazkového díla je skutečnost, že kniha promlouvá hned k několika 
tématům, která jsou významná nejen pro historiky, ale rezonují také v mnohem 
širších kulturních a politických souvislostech. Na prvním místě je zcela aktuální 
otázka zastoupení Romů v příběhu českých, slovenských a československých dějin. 

1 Text navazuje na autorovo starší pojednání o vývoji historického myšlení Jana Tesaře 
v 60. letech. Viz SOMMER, Vítězslav: Angažované dějepisectví: Stranická historiografie mezi 
stalinismem a reformním komunismem (1950–1970). Praha, Nakladatelství Lidové noviny – 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2011, s. 393–403.
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Tesařova práce prostřednictvím konkrétního lidského osudu zkoumá místo margi-
nalizovaných společenských skupin v odborných i populárních výkladech minulosti. 
Kniha tak činí na příkladu událostí spadajících do let nacistické okupace, jejímž 
výkladům nadále do značné míry dominují česky nacionálně vyhrocené a nezřídka 
až etnocentrické pohledy na historickou realitu. Česká cikánská rapsodie je proto 
významným příspěvkem nejen k dějinám Romů v Československu a českých zemích, 
ale obecně k otevřené a kontroverzní otázce výstavby širších výkladových schémat 
soudobých dějin střední a východní Evropy.

Díky způsobu, jakým Tesař přistoupil k ediční přípravě Serinkových vzpomínek, 
kniha promlouvá k řadě dalších důležitých témat soudobé historiografie. Práce 
jednak kriticky reflektuje sám způsob vzniku pamětí, které byly zapsány Tesařem 
na základě Serinkových vyprávění. Historik v tomto případě vytvořil „svůj“ pramen, 
který konfrontoval s archivními materiály a dalšími vzpomínkami. Současně se po-
kusil také o kritické zhodnocení možností práce s pamětníky a obecně využívání 
vzpomínek pro poznání minulosti. Tesař navazuje na rozsáhlé a dnes zřídka připo-
mínané projekty, které především v šedesátých letech usilovaly o systematický sběr 
pamětnických výpovědí, zejména k dějinám protifašistického odboje. Česká cikánská 
rapsodie proto zasahuje do zcela aktuálních debat o paměti a metodologii orálních 
dějin. Současně toto téma zasazuje do přehlížené domácí tradice práce s pamětníky 
v historiografickém výzkumu. 

Kromě textu pamětí obsahuje kniha také obsáhlý ediční komentář, který zahrnuje 
celý více než šestisetstránkový druhý svazek České cikánské rapsodie. Vzniklo tak 
samostatné historiografické dílo, které Serinkovy vzpomínky nejen koriguje ve svět-
le dalších pramenů a doplňuje o nové poznatky, ale rovněž je zasazuje do širší-
ho kontextu dějin odboje a regionu. Tesař také v komentářích a dodatcích uvádí 
na scénu řadu dalších historických aktérů. V tomto ohledu je kniha završením jeho 
dlouholetého a po roce 1968 na delší dobu přerušeného studia dějin protektorátu 
a protifašistického odboje. V šedesátých letech byl Tesař předním československým 
odborníkem na tato témata, a je nutné dodat, že jeho badatelský přístup byl – nejen 
v dobovém kontextu – neobyčejně invenční. V případě České cikánské rapsodie však 
zvolil odlišný přístup než ve svých starších textech. V šedesátých letech se zamě-
řoval především na fungování okupačního režimu, zkoumal nacistickou strategii 
v protektorátu a empiricky mapoval činnost partyzánů na základě obecnějšího zá-
jmu o historický fenomén partyzánské války.2 Ve svých vrcholných textech z tohoto 
období se zaměřil na protektorátní politickou reprezentaci, kulturní elity a obecně 

2 TESAŘ, Jan: Poznámky k problémům okupačního režimu v tzv. „protektorátě“, 1 a 2. 
In: Historie a vojenství, roč. 13, č. 2 a 3 (1964), s. 153–191 a 333–385; TÝŽ: K problému na-
cistické okupační politiky v Protektorátě v r. 1939. In: Tamtéž, roč. 18, č. 1 (1969), s. 40–85; 
TÝŽ: Partyzánské destrukce na železničních tratích ve východních Čechách a na západní 
Moravě. In: Tamtéž, roč. 8, č. 2 (1959), s. 209–244; TÝŽ: Kubánská teorie soudobé party-
zánské války: Úvaha nad knihou Ernesta Guevary „Partyzánská válka“. In: Tamtéž, roč. 11, 
č. 6 (1962), s. 850–881.
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českou společnost v prvních letech nacistické okupace.3 Tyto statě stály na pomezí 
politických a kulturních dějin a dějin politického myšlení. Kriticky zkoumaly „fiktiv-
ní autonomii“ raného protektorátu a značně ambivalentní politiku protektorátních 
elit. Tesař vycházel z rozsáhlého empirického výzkumu a promyšlené metodologie.4 
Prostřednictvím svébytného autorského rukopisu zasadil raný protektorát do delšího 
kontextu dějin české politiky a českého myšlení o národní otázce, často s ohledem 
na zcela aktuální události roku 1968 a počínající „normalizace“. Edice Serinkových 
pamětí na starší práce navazuje, ale nahlíží na podobné otázky pohledem dějin psa-
ných „zdola“, z perspektivy vyprávění romského partyzána, který přichází z okraje 
společnosti, aby se významně zapsal do historie partyzánského hnutí v protektorátu. 
Kolem Serinka postupně přibývají aktéři s různou osobní a politickou historií a růz-
nými představami o odboji a jeho směřování. Propojení autentických, neučesaných 
vzpomínek s rozsáhlým komentářem a dalšími doplňujícími materiály ústí v půso-
bivý celek, který na konkrétních osudech ukazuje složitost tématu protifašistického 
odboje – jeho rozpory, problémy a mnohdy osudová dilemata historických aktérů. 

Historiografické dílo Jana Tesaře není do sebe obráceným bádáním, které by bylo 
oddělené od politického a obecně společenského dění doby svého vzniku. Tesařovy 
historické práce často promlouvaly ke zcela aktuálním otázkám, stejně jako na druhé 
straně jeho politické psaní z pozic opozičního aktivisty po roce 1968 vycházelo z histo-
riograficky zaměřené analýzy. Ať již máme na mysli politické statě z let 1968 až 1980 
o „vytváření struktur občanské společnosti“, nedávno vydané v souboru Co počít 
ve vlkově břiše, nebo v emigraci napsaný Mnichovský komplex, vždy se jednalo o tex-
ty, jejichž hlavním cílem bylo otevřít diskusi o důležitých otázkách dotýkajících se 
nedávných dějin nebo bezprostřední současnosti.5 Polemickou tvář Tesařovy tvorby 
zastupuje v České cikánské rapsodii třetí svazek práce. Převážnou část jeho obsahu 
tvoří historický esej, jehož cílem není faktograficky vyčerpávající analýza role par-
tyzánství v moderních dějinách Evropy a českých zemí, nýbrž polemické promýšlení 
souvislostí mezi konkrétní podobou partyzánství v Čechách, na Moravě a na Slo-
vensku v době druhé světové války a mezi delšími tradicemi českého a slovenského 
politického myšlení a politické kultury. Třetí svazek práce tak zapadá do kontinuity 
Tesařova díla, k jehož ústředním motivům patří úvahy o roli národa, státu a státnosti 
v moderních českých dějinách. V rozsáhlém eseji nazvaném Serinkovské inspirace tuto 
perspektivu propojuje s hledáním odpovědi na otázku, kterou promýšlí nejpozději 
od konce šedesátých let: Jaké jsou možnosti odporu proti moderním diktaturám?

3 Aktuální vydání těchto textů v jednom souboru viz TÝŽ: Traktát o „záchraně národa“: Texty 
z let 1967–1969 o začátku německé okupace. Praha, Triáda 2006.

4 Tesařovy metodologické texty viz TÝŽ: O metodě historického výzkumu veřejného mínění 
společnosti pod nacistickým režimem. In: Historie a vojenství, roč. 15, č. 1 (1966), s. 83–97; 
TÝŽ: K otázce pracovních postupů při historickém studiu veřejného mínění v době okupace. 
In: Tamtéž, roč. 15, č. 6 (1966), s. 1091–1125.

5 Poslední vydání Mnichovského komplexu srv. TÝŽ: Mnichovský komplex: Jeho příčiny a důsled-
ky. Praha, Prostor 2000 a 2014. Texty z období Tesařova angažmá v posrpnové opozici viz 
TÝŽ: Co počít ve vlkově břiše: Práce o vytváření struktur občanské společnosti z let 1968–1980. 
Praha, Triáda 2018.
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V Serinkovských inspiracích Tesař navazuje na své dřívější úvahy o vztahu mezi 
nacionalismem a státem, respektive o souvislosti mezi národní otázkou a určitou 
ideou státnosti. V šedesátých letech se Tesař mimo jiné věnoval zkoumání politické 
a sociální role Protektorátu Čechy a Morava jako zvláštního státního útvaru, který 
nebyl pouze důsledkem německé okupace, ale také pokračováním vývoje, jenž zapo-
čal zhroucením první republiky na podzim 1938. Vystoupil tehdy s kritikou dodnes 
často opakované teze o politice „záchrany národa“ a „menšího zla“, jak bylo často 
charakterizováno úsilí hlavního proudu české politické reprezentace během prvních 
let protektorátu. Tesař nejenže odmítl snahu učinit z Emila Háchy či Aloise Eliáše oběti 
vlastních dobrých úmyslů a zbavit je tak zodpovědnosti za jejich podíl na realizování 
nacistických záměrů na okupovaném území, ale na obecnější rovině otevřel otázku 
nesamozřejmosti existence národa. Tesař se ptal, zda má vůbec cenu zachraňovat 
národ, smyslem jehož existence by byla – sama jeho existence.6 Zdůraznil význam 
humanistické a socializující demokracie jako zakladatelské ideje první republiky, 
která dala státu a jeho národům jisté historické poslání. Jakmile oficiální politická 
reprezentace, a s ní také část společnosti, po Mnichovu odmítla tuto pokrokovou 
státní ideu a začala propojovat autoritářskou politiku s mantrou „záchrany národa“, 
nastal podle Tesaře obrat k „regresivnímu národnímu vědomí“ a zproblematizování 
celého českého národního projektu, jak se vyvíjel od éry národního obrození.7 Tato 
pro mnohé dodnes kontroverzní myšlenka rezonovala s vývojem v Československu 
po srpnu 1968. Tesař zasadil kritiku protektorátní politiky „menšího zla“ a „záchra-
ny národa“ do kontextu zcela aktuálních událostí spojených s okupací země vojsky 
Varšavské smlouvy a s pozvolným nástupem takzvané normalizace. V textech z konce 
šedesátých let zdůrazňoval význam těch složek odboje, které od samého počátku 
odmítly protektorátní uspořádání, a tím pádem nesehrály roli (byť nechtěných) opor 
okupační politiky.8 Že se nejednalo pouze o akademické úvahy, dokládá Tesařovo 
zapojení do opozičních aktivit po srpnu 1968. Jeho politický aktivismus bezpochyby 
vycházel z dlouholetého promýšlení dějin české politiky v letech nacistické okupace. 

Serinkovské inspirace s odstupem několika desetiletí tedy rozvíjejí některé motivy, 
jež lze označit za konstanty Tesařova historického a politického myšlení. Prvním 
z nich je vytrvalá kritika nacionálně úzkoprsého vnímání politické reality na stra-
ně českých politických elit. Dřívější odmítnutí politiky „menšího zla“ a „záchrany 
národa“ zde doplňuje kritika omezeného pojetí čechoslovakismu, především mezi 
vrcholnými představiteli západního vedení českého odboje. Tesař si klade otázku, 
proč ve strategii odboje i v protektorátní politické realitě hrálo partyzánství jako 
forma ozbrojeného odboje tak omezenou roli. Odmítá tezi o nevhodnosti protekto-
rátního území pro vedení partyzánské války a poukazuje na možnosti, které skýtalo 

6 K tomu srv. záznam Tesařova vystoupení na debatě o „české otázce“ v únoru 1967 (viz Čes-
ká otázka ve 20. století. In: Příspěvky k dějinám KSČ, roč. 7, č. 3 (1967), s. 463–477).

7 Srv. např. TÝŽ: 15. březen v českých dějinách. In: Dějiny a současnost, roč. 11, č. 4 (1969), 
s. 1–4.

8 Jednalo se zejména o soubor esejů „Vlastenci a bojovníci“, který vycházel v roce 1969 
na stránkách Listů. Souborné vydání viz TÝŽ: Mnichovský komplex: Jeho příčiny a důsledky. 
Praha, Prostor 2000, s. 137–229.
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využití Slovenska a jeho antifašistických sil pro ustavení partyzánského vojska, nebo 
alespoň pro dočasnou ochranu československého důstojnického sboru jako možného 
jádra budoucího ozbrojeného odboje. V tomto kontextu podrobuje kritice také pře-
dání československého armádního arzenálu nacistům po 15. březnu 1939. Důvod 
k tomu, proč nebylo využito těchto nabízejících se možností pro partyzánskou formu 
rezistence, spatřuje v omezené strategické představivosti československých politic-
kých a vojenských elit a v jejich zcela instrumentálním chápání čechoslovakismu. 
Tesař se projevuje jako vytrvalý stoupenec československé státní ideje, čímž navazuje 
také na své texty z počátku devadesátých let, v nichž jednoznačně vystupoval proti 
rozdělení Československa.9 Vedení českého odboje podle Tesaře hodilo Slovensko 
přes palubu, a tak v samém počátku světového konfliktu zavrhlo také myšlenku 
partyzánské války. Když začaly na Slovensku a později také v protektorátu vzni-
kat partyzánské skupiny, zejména londýnská odbojová reprezentace byla mentálně 
i strategicky zcela nepřipravená využít jejich možnosti. V tuto chvíli přišli na scénu 
mnohem zkušenější Sověti, kteří postupně získali kontrolu nad českými a slovenský-
mi partyzánskými skupinami. Podle Tesaře se na sklonku války z převážné většiny 
partyzánských jednotek stala významná prosovětská síla v československé politice. 
Tesař používá příklady partyzánských jednotek nezávislých na sovětských štábech 
jako doklad nevyužitých – nejen vojenskostrategických, ale obecně politických – mož-
ností, které partyzánství nabízelo.

Zde Tesař znovu promýšlí druhé ze svých klíčových témat, které úzce souvisí s kri-
tikou české politické reprezentace. Jedná se o otázku interakce mezi politickými 
elitami a společností. V této činnosti podle Tesaře česká politika opakovaně selhá-
vá – v roce 1939, v průběhu války, po roce 1945, v roce 1968 i během následujících 
dvaceti let „normalizace“. V celku Tesařova díla na kritiku politické reprezentace 
po roce 1938, protektorátní i exilové, logicky navazuje kritika hroutícího se reform-
ního křídla Komunistické strany Československa po srpnu 1968 a pozdější kritika 
směřování Charty 77. Ve všech případech Tesař konstatuje nedostatek politické před-
stavivosti a současně snahy či odvahy propojit činnost nejvyšších politických kruhů 
se silami nacházejícími se mimo bezprostřední kontrolu politických elit. Londýnský 
exil odmítne možnosti, které by geograficky i politicky nabízelo Slovensko, a projeví 
naprostou strategickou slepotu vůči myšlence partyzánské války. Reformní komunisté 
ve vedení KSČ po srpnu 1968 rezignují na spolupráci s politickými silami, které se 
pokoušejí organizovat účinný odpor proti formující se „konsolidaci“ (radikální refor-
misté, studenti, odboráři). Poněkud odlišný je případ Charty 77, která nedisponuje 
reálnou politickou mocí ani nemá „po ruce“ politické aktéry, s nimiž by se mohla 
spojit, avšak podle Tesaře nerozvine organizátorskou činnost, která by vedla k obnově 
politické veřejnosti jako širší společenské základny opozice proti posrpnové diktatu-
ře. Po roce 1989 pak nová česká politická reprezentace opět rezignuje na Slovensko 
a definitivně ukončí historii československého státu, který Tesař nechápe pouze jako 

9 Vybrané texty z počátku 90. let viz TÝŽ: Sme autentickí dedičia. Bratislava, Stála konferen-
cia slovenskej inteligencie Slovakia Plus 1995.
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soubor institucí vládnoucích určitému území, ale zejména jako zhmotnění jistých 
pokrokových idejí, jež stály u vzniku státu v roce 1918. 

V historickém eseji, který doprovází edici Serinkových vzpomínek, Tesař znovu 
diskutuje tezi, že možnost účinné politiky, zejména v případě zlomových historic-
kých momentů nebo v rámci rezistence vůči okupační moci či zahraniční agresi, 
je vždy podmíněna spoluprací strategicky bystrých a politicky velkoryse myslících 
elit se spontánním aktivismem širších společenských vrstev. Ačkoliv Tesař nikdy ne-
šetřil obdivem k revolucionářům, zakonspirovaným aktivistům, partyzánům nebo 
neúnavným organizátorům ilegálních aktivit usilujících o subverzi různých forem 
autoritářské moci, současně vždy kladl důraz na roli elitních politických aktérů, 
kteří obvykle disponují státním aparátem, ozbrojenými složkami a velmi často také 
reálnou politickou autoritou. Konfrontace příběhu věčného outsidera Serinka, který 
v klíčových okamžicích projevil nejen odvahu a odhodlání, ale také politický důvtip, 
s důraznou kritikou opakovaných selhání českých politických elit a obecně české 
politické kultury jasně ukazuje, kde Tesař nachází jeden ze základních problémů 
české a československé politiky ve dvacátém století. Nepracuje se zjednodušenou 
dichotomií, která by idealizovanou lidovou politiku stavěla do ostrého kontrastu vůči 
působení zkorumpovaných či neschopných vrcholných politiků. Doplněním Serinkova 
příběhu o další z kritických komentářů k dějinám české politiky se Jan Tesař snaží 
ukázat, že přehlížení potenciálu, který nabízí politika „zdola“ a nekonvenční poli-
tická akce, respektive rezignace na pokus o organizaci takové politiky v dobách, kdy 
by byla nejvíce potřeba, může mít dlouhodobé a dle jeho přesvědčení jednoznačně 
negativní důsledky pro politický život dané spolčenosti.



Diskuse

Jan Tesař a výzkum partyzánského hnutí 
v protektorátu
Několik úvah k trilogii „Česká cikánská rapsodie“

Vladimír Černý

Nacistická okupace v letech 1939 až 1945 patří k těm obdobím moderních čes-
kých dějin, jimž zdejší historická obec dlouhodobě věnuje značnou pozornost. 
Především v posledních letech můžeme pozorovat zřetelný nárůst zájmu o tuto 
problematiku, jelikož se objevila řada projektů různého zaměření i kvality ma-
pujících dílčí úseky a vybrané problémy protektorátní historie. Vydávají se edice 
dokumentů stejně jako biografie některých významných osobností. Vycházejí také 
publikace věnované působení jednotlivých rezistenčních organizací. Pozoruhod-
né a v mnoha ohledech ojedinělé místo mezi odbornou produkcí z posledních 
let zaujímá trilogie Jana Tesaře Česká cikánská rapsodie.1 Autor zde originálním 
způsobem zpracoval nevšední životní příběh romského odbojáře Josefa Serin-
ka (1900–1974), jenž byl roku 1942 uvězněn v neblaze proslulém táboře v Letech 
u Písku. Podařilo se mu však odtud uprchnout, i když svou rodinu musel v táboře 
zanechat. Poté nalezl útočiště v lesích a unikl pronásledování ze strany nacistických 

1 TESAŘ, Jan: Česká cikánská rapsodie. Sv. 1: Vzpomínky Josefa Serinka; TESAŘ, Jan: Místo 
epilogu: Rozhovor s Josefem Ondrou; Dokumenty; sv. 2: TESAŘ, Jan: Komentáře ke vzpomín-
kám Josefa Serinka; sv. 3: Mapy, tabulky, diagramy: Partyzáni na Vysočině; TESAŘ, Jan: Se-
rinkovské inspirace. Praha, Triáda 2016, 502 + 635 + 208 stran, ISBN 978-80-87256-86-2.
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i protektorátních bezpečnostních složek, aby 
se posléze zapojil do rezistenčních aktivit 
místního obyvatelstva v oblasti Českomo-
ravské vrchoviny. Serinek zde vytvořil par-
tyzánskou skupinu, rekrutovanou převážně 
ze sovětských vojáků, kteří uprchli ze zaja-
teckých táborů. Tato skupina je z literatury 
známá pod názvem Čapajev. Právě příslušníci 
Serinkova oddílu pak 26. října 1944 provedli 
pomstu na skupině protektorátních četníků ze 
stanice v Přibyslavi, kteří tři týdny předtím 
zastřelili v nedaleké obci Hřiště vojenského 
velitele odbojové organizace Rada tří divizní-
ho generála Vojtěcha Lužu a jeho pobočníka 
poručíka Josefa Koreše. Válku Serinek ukon-
čil jako spolupracovník partyzánského oddílu 
Dr. Miroslav Tyrš, v jehož řadách se zúčastnil 
bojů s německými jednotkami. Nacistickou 
okupaci přežil, ovšem později se dozvěděl, že 
celá jeho rodina zahynula v Letech a v Osvě-
timi. Přesto však nezahořknul, podruhé se 
oženil a ve Svitavách provozoval hospodu, 
nazvanou příznačně U Černého partyzána.

Chceme-li pokud možno objektivně hodnotit Tesařovu obsáhlou trilogii, je třeba 
nejprve stručně zrekapitulovat dosavadní stav výzkumu partyzánského odboje 
v českých zemích za druhé světové války. Již od prvních let po skončení okupa-
ce vycházelo množství publikací vesměs nekriticky glorifikujících tento odboj 
jakožto součást komunistických rezistenčních aktivit. Z tohoto důvodu se také 
začal používat termín „partyzánské hnutí“, lépe vyhovující požadavkům tehdejší 
režimní propagandy. Tento trend potom pokračoval a dosáhl vrcholu v letech 
padesátých. Teprve na jejich sklonku začal být fenomén partyzánského odboje 
v českých zemích zpracováván poněkud serióznějším způsobem. V tomto obdo-
bí vznikly první obsáhlé studie, jejichž autoři se na základě tehdy dostupných 
archivních materiálů pokusili pořídit soupis veškerých partyzánských destrukcí 
na železničních tratích v protektorátu. Jedním z těchto autorů byl právě Jan 
Tesař.2 Roku 1961 pak vychází první kolektivní dílo československých historiků 
pod vedením Antonína Benčíka, jež se pokusilo komplexně zachytit partyzánský 
odboj v českých zemích a na Slovensku. V seznamu autorů ani v tomto případě 

2 Viz TÝŽ: Partyzánské destrukce na železnicích ve východních Čechách a na západní Mora-
vě. In: Historie a vojenství, roč. 8, č. 2 (1959), s. 209–255; KURAL, Václav: Partyzánské de-
strukční akce proti železniční dopravě na střední a východní Moravě a v západní polovině 
Čech. In: Tamtéž, č. 4, s. 629–675. 

Josef Serinek (1900–1974) krátce 
po druhé světové válce (foto archiv 
rodiny Josefa Serinka)
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nechybělo Tesařovo jméno.3 Jak je řečeno v úvodu, autoři přistoupili ke zpra-
cování problematiky především proto, že „byli postaveni před skutečnost, že … 
nemáme žádné souhrnné zpracování dějin našeho partyzánského hnutí, které 
by mohlo odpovědět na požadavky propagandy“.4 Pokud to měl být hlavní úkol 
celého díla, nemohlo se ovšem jednat o práci objektivní. Kniha je opravdu po-
platná tehdejším přístupům marxistické historiografie a také z metodologického 
hlediska je možné jí ledacos vytknout. Přesto se stala základem a osnovou, jež 
byla v následujících letech přebírána mnoha dalšími autory a měněna jenom 
v detailech. Obsahuje též množství faktografických omylů a chyby se mimoto 
objevují i u jmen některých příslušníků partyzánských skupin. Všudypřítomná 
je také kritika „buržoazního odboje“, jenž je stavěn do protikladu k pozitivně 
hodnocenému odboji komunistickému. 

V období určitého uvolnění politických poměrů během šedesátých let sehrál 
důležitou úlohu Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje, kte-
rý seskupil mnoho historiků a usiloval o zpracování trilogie, jež se měla stát 
prvním syntetickým pohledem na celé období nacistické okupace. Vpád vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 a následné období tak-
zvané normalizace však veškeré tyto plány znemožnily. Z prací publikovaných 
v šedesátých letech si zaslouží pozornost například rozsáhlá studie Jiřího Ra-
dimského pokoušející se postihnout partyzánské akce na Moravě v chronologické 
posloupnosti.5 V tomto případě bylo poprvé ve velké míře využito i pramenů 
pocházejících z činnosti nacistických protipartyzánských bezpečnostních složek, 
avšak práce není bezchybná a vzhledem ke zvolené metodě jsou jednotlivé akce 
popsány pouze heslovitě. Přesto se jedná o přínosné dílo, které dodnes neztratilo 
svou hodnotu. Lze je také využít při konečném bilancování partyzánských aktivit 
na území Moravy. 

Během sedmdesátých let byla publikována řada dalších prací zaměřených na par-
tyzánský odboj, ty jsou však vesměs poznamenány komunistickou ideologií, obsahují 
četné nesrovnalosti a zkreslené informace.6 Daný trend pokračoval také v následují-
cím desetiletí, kdy například vyšla monografie Afrikana A. Stěnina o partyzánském 

3 BENČÍK, Antonín a kol.: Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války. Praha, 
Naše vojsko 1961. 

4 Tamtéž, s. 7. 
5 RADIMSKÝ, Jiří: Chronologie partyzánských a jiných bojových akcí na Moravě 1943–1945. 

In: Sborník archivních prací, roč. 15, č. 1 (1965), s. 3–172.
6 Viz např. GLOSER, Jaroslav: Partyzánské hnutí na Svitavsku. Svitavy, Okresní výbor Sva-

zu družstevních rolníků 1975; RIEDLOVÁ, Marie – NÁDVORNÍK, Miroslav: Místopis odboje 
a osvobození Severomoravského kraje. Olomouc, Státní vědecká knihovna 1975; PECHA, 
Adolf – GLOSER, Jaroslav – ADÁMEK, Oldřich: Činnost partyzánské skupiny Jermak – Kru-
žilin na Moravskotřebovsku. Svitavy, Okresní výbor Svazu protifašistických bojovníků 1975; 
PŘIKRYL, Josef: 1. čs. partyzánská brigáda Jana Žižky (srpen–listopad 1944). Ostrava, Pro-
fil 1976; MAREK, Josef: Partyzánské hnutí na Prostějovsku. Prostějov, Dům politické výcho-
vy OV KSČ 1976; JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Severomoravského kraje. 
Praha, Naše vojsko 1978; ŽAMPACH, Vojtěch: Partyzánské portréty. Brno, Blok 1980.
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oddíle Jermak.7 Tato práce byla v originále publikována roku 1978 v Kyjevě a patří 
vůbec k tomu nejhoršímu, co lze v početném seznamu literatury o partyzánském 
odboji nalézt. Autor totiž zcela ignoroval historická fakta a předložil čtenáři takové 
pojetí činnosti skupiny Jermak, které by odpovídalo chápání úlohy komunistické 
strany a Sovětského svazu v „boji za svobodu“. Český překlad byl navíc oproti 
originálu výrazně upraven, tak aby splňoval představy tehdejší vládnoucí česko-
slovenské garnitury. Byly z něj vynechány rozsáhlé pasáže, obsahující mimo jiné 
pozitivní hodnocení Josefa Serinka, který pochopitelně nevyhovoval oficiálnímu 
obrazu komunistického partyzána. Mnoho přímých účastníků odboje označilo text 
knihy za nejhrubší falzifikaci dějin.8 O čtyři roky později se pokusili popsat historii 
partyzánského hnutí v Československu Jan Gebhart s Jánem Šimovčekem. Téma 
hodlali zpracovat na základě nových poznatků historiků, především z regionální 
problematiky. Zůstali však u původní konstrukce partyzánského hnutí, známé 
z předchozích let, a s ní samozřejmě převzali i zastaralou koncepci a terminologii. 
I když byla tato syntéza v mnoha detailech přesnější než citované kolektivní dílo 
o partyzánech z roku 1961, také zde jsou četné údaje zkreslené či mylné.9 

Druhá polovina osmdesátých let však přinesla i práce, jež lze označit za vícemé-
ně objektivní a dodnes přínosné. Mezi ně patří především monografie Oldřicha 
Sládka o činnosti nacistické Tajné státní policie (Geheime Staatspolizei – gestapo) 
v českých zemích.10 Autor pracoval jak s materiály pocházejícími z činnosti naci-
stických okupačních úřadů a bezpečnostních složek, tak i s poválečnými vyšetřo-
vacími spisy příslušníků gestapa z mimořádných lidových soudů v Praze, Plzni, 
Klatovech, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Uherském Hradišti a Ostravě. Mimoto 
využil odbornou literaturu publikovanou ve Spolkové republice Německo a v Ra-
kousku. Pozitivně lze hodnotit také některé monografie Zdeňka Jelínka věnované 
činnosti jednotlivých partyzánských skupin.11 K literatuře o partyzánském odboji 
vydané do roku 1989 však lze obecně říci, že až na některé výše uvedené výjimky 
se jedná o zdroje značně nevěrohodné, zaměřené spíše na politické a propagan-
distické cíle než na snahu podat objektivní popis a analýzu historických událostí.

7 STĚNIN, Afrikan Alexejevič: Jermak na Moravě. Praha, Naše vojsko 1983. 
8 Jak se lakonicky vyjádřil jeden z odbojářů, o nichž se v knize píše, František Klouda z Mo-

ravské Třebové v nedatovaném dopise Františku Čípkovi: „Autor udělal skoro ze všech do-
mácích odbojářů komunisty.“ Viz Moravské zemské muzeum (Brno), Historické oddělení, 
fond (f.) Sbírky, inventární číslo (inv. č.) S 16243–16254, korespondence Františka Čípka 
s Františkem Kloudou. Klouda v těchto dopisech vyvrací Stěninovy omyly jeden po druhém.

9 GEBHART, Jan – ŠIMOVČEK, Ján: Partyzáni v Československu 1941–1945. Praha – Bratisla-
va, Naše vojsko – Pravda 1984.

10 SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa: Nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 
1938–1945. Praha, Naše vojsko 1986. 

11 Viz zejména KAMENÍK, Václav – JELÍNEK, Zdeněk: Noční výsadek: Historie partyzánské-
ho oddílu Dr. Miroslav Tyrš. České Budějovice, Jihočeské nakladatelství 1986; JELÍNEK, 
Zdeněk: Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo. Kolín, Okresní výbor Československé-
ho svazu protifašistických bojovníků – Regionální muzeum v Kolíně 1988; TÝŽ: Leškovice: 
Z historie partyzánské brigády Mistra Jana Husa. Havlíčkův Brod, Okresní vlastivědné mu-
zeum – Státní okresní archiv Havlíčkův Brod 1994.
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Po roce 1989 se otevřela cesta k všestrannému zkoumání a posouzení obdo-
bí let 1938 až 1945 z mnoha různých pohledů. Postupně vyšla řada kvalitních 
publikací zabývajících se touto problematikou, ať už to byly pokusy o celkovou 
syntézu, či monografie věnované určitým dílčím problémům.12 Ovšem samot-
né partyzánské skupiny a jejich úloha v domácím odboji, stejně jako snahy na-
cistického bezpečnostního aparátu tuto formu rezistence potlačit, dosud stály 
poněkud stranou zájmu. Zvláště pokusy o zhodnocení událostí v Protektorátu 
Čechy a Morava v posledním roce druhé světové války zatím nebyly příliš počet-
né. Literatura k historii protektorátu se po roce 1989 věnovala především udá-
lostem 17. listopadu 1939, odbojovým organizacím vyvíjejícím činnost v první 
fázi okupace, a zejména období heydrichiády a tehdejším nacistickým represá-
liím.13 Partyzánský odboj byl popisován spíše okrajově, většinou jako součást 
rozsáhlejších prací. Zmínit je v této souvislosti třeba další monografii Oldřicha 
Sládka, tentokrát přímo věnovanou nacistickému protipartyzánskému aparátu.14 
Přinesla řadu poznatků a opírala se o poměrně rozsáhlý soubor pramenů, zejména 
o dochované materiály z agendy protipartyzánských oddílů a o poválečné spisy 
vzešlé z vyšetřování československých bezpečnostních orgánů. Sládkova kniha sice 
také místy obsahuje drobnější nesrovnalosti či nepřesnosti, je však velmi cenná 
a co do významu nezastupitelná. Představuje totiž dosud jediný pokus o souhrnný 
rozbor protipartyzánské činnosti nacistů na území protektorátu.

Absence závažnějších pokusů o objektivní posouzení partyzánského odboje 
mohla být jednou z příčin až přílišné pozornosti, kterou si zejména v devadesátých 
letech získaly některé publikace autorů postrádajících odborné vzdělání v ob-
lasti historických věd. Jestliže byl partyzánský odboj až do roku 1989 nekriticky 
glorifikován, nyní se objevil zcela opačný trend, kdy autoři bez řádné znalosti 
problematiky a využití dostupných relevantních pramenů posuzovali tento odboj 
veskrze negativně. Vyzdvihovali přitom zejména jeho temné stránky v podobě 
alkoholismu partyzánských velitelů či vražd a krádeží, jichž se příslušníci někte-
rých oddílů v letech 1944 a 1945 dopustili. Tyto publikace se přitom v mnoha 
případech opíraly o pouhé dohady a události, které jsou v nich předmětem líčení, 
nelze na základě studia archivních pramenů nijak doložit. Občas se můžeme se-
tkat i s vyloženou fabulací autorů, kteří ve snaze vytěžit za každou cenu senzaci 

12 Viz zejména BRANDES, Detlef: Češi pod německým protektorátem: Okupační politika, 
kolaborace a odboj 1939–1945. Praha, Prostor 2000; GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Velké 
dějiny zemí Koruny české, sv. 15a, 15b: 1938–1945. Praha – Litomyšl, Paseka 2006 a 2007.

13 Za všechny zde uveďme alespoň obsáhlou edici dokumentů věnovanou atentátu na Heydri-
cha a období nacistického teroru za tzv. druhého stanného práva: ŠUSTEK, Vojtěch (ed.): 
Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Mo-
rava, sv. 1 a 2. Praha, Archiv hlavního města Prahy – Scriptorium 2012 a 2014.

14 SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava: Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944–1945. 
Praha, Naše vojsko 1991. 
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ignorovali základní historická fakta nebo si obsah dobových dokumentů upravovali 
takovým způsobem, aby odpovídal jejich předem vytyčené linii.15

S nástupem jednadvacátého století výzkum českých dějin v letech 1939 až 1945 
pokračoval a objevily se různé monografie či obsáhlejší studie věnované jednot-
livým partyzánským skupinám.16 Problematiku partyzánského odboje a nacistic-
kého bezpečnostního aparátu si také v rámci svých kvalifikačních prací z oboru 
historie vybrali někteří vysokoškolští studenti, zejména z Masarykovy univerzity 
v Brně či Univerzity Palackého v Olomouci. Lze si jen přát, aby tento trend do bu-
doucna pokračoval.

Jak do souboru rozsáhlé knižní produkce o domácím protinacistickém odboji 
zapadá trilogie Jana Tesaře? Především je třeba konstatovat, že se jedná o první 
obsáhlou práci věnovanou některému z odbojářů romského původu. Samotná 
perzekuce romského obyvatelstva v protektorátu (zejména v souvislosti s existencí 
táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu) již byla historiky zpracována 
důkladně. Zde je třeba zmínit především práce bohužel již zesnulého profesora 
Masarykovy univerzity Ctibora Nečase, který se dané problematice dlouhodo-
bě věnoval a jehož práce na tomto poli získala mezinárodní věhlas.17 Biografie 
osobností romského původu spjatých s druhou světovou válkou však dodnes po-
strádáme a pouze Muzeum romské kultury v Brně vydalo publikaci obsahující 
životní osudy české Romky Karolíny Kozákové, rozené Růžičkové, a moravské 
Romky Eleny Machálkové, rozené Holomkové.18 Oběma ženám se podařilo přežít 
romský holokaust díky štěstí a také obětavosti příbuzných. Tesařova trilogie je 
však unikátní zejména z toho důvodu, že poprvé představuje aktivního účastníka 
protinacistického odboje z řad Romů, a v tom také spočívá její hlavní přínos.

 Práce je tematicky rozčleněna do tří částí, které na sebe plynule navazují. První 
svazek o rozsahu 502 strany obsahuje samotné vzpomínky Josefa Serinka, tak 
jak je Tesař osobně zaznamenal během osmnácti sezení již v letech 1963 a 1964. 
Těmto vzpomínkám pak postupně dal písemnou podobu a doplnil je vzpomínka-
mi kováře Josefa Ondry, jehož získal pro rezistenční činnost právě Serinek. Tato 
část prvního dílu je vlastně nejstarší, protože Ondrovy vzpomínky zaznamenal 

15 Z prací tohoto druhu viz zejména POSPÍŠIL, Jaroslav: Hyeny. Vizovice, Lípa 1996; NEBOJ-
SA, Bořivoj: Jak to bylo s partyzány. Tišnov, Sursum 1998; STRÖBINGER, Rudolf: Rudá zra-
da: Archivy odhalují pravdu o partyzánském hnutí. Olomouc, Votobia 1998. 

16 Viz např. ČERNÝ, Vladimír: Partyzánský oddíl Olga: Krvavá cesta jedné odbojové skupiny. 
In: Soudobé dějiny, roč. 17, č. 1–2 (2010), s. 31–81; LYSÁK, Jiří: Z dějin Partyzánské družiny 
Josefa Hybeše. Třebíč, Akcent 2011; HROŠOVÁ, Marie: Na každém kroku boj: Historie 1. čes-
koslovenské partyzánské brigády Jana Žižky (srpen 1944 – květen 1945). Vsetín, Český svaz 
bojovníků za svobodu – Historická skupina 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky 2012; 
DITRYCH, Břetislav: Proč Javoříčko? Svědectví neznámých dokumentů z archivu Státní bez-
pečnosti. Štíty, Veduta 2015.

17 Jedná se zejména o tyto publikace: NEČAS, Ctibor (ed.): Nemůžeme zapomenout / Našťi bis-
teras: Nucená táborová koncentrace ve vyprávění romských pamětníků. Olomouc, Univerzita 
Palackého 1994; TÝŽ: Andr’ oda taboris: Tragédie cikánských táborů v Letech a v Hodoníně. 
Brno, Masarykova univerzita 1995; TÝŽ: Holocaust českých Romů. Praha, Prostor 1999. 

18 HORVÁTHOVÁ, Jana (ed.): Memoáry romských žen. Brno, Muzeum romské kultury 2004. 
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Tesař v obci Krásné na magnetofon již v únoru 1959. První díl je mimoto vybaven 
podrobnými biografickými medailonky osob zmíněných v textu. Serinkův životní 
příběh byl skutečně strhující a díky Tesařovi zde plasticky vyvstávají před očima 
všechny jeho důležité momenty. Svérázný styl vypravování přitom dodává textu 
autenticitu a umožňuje čtenáři hlouběji se ponořit do myšlenkového světa tohoto 
odbojáře. 

Na první svazek pak koncepčně navazuje druhý díl, obsahující Tesařovy kritické 
komentáře a podrobný rozbor Serinkových vzpomínek. Tento svazek představuje 
se svými 635 stranami nejobsáhlejší část celé trilogie, a je třeba říci, že Tesařovy 
postřehy jsou v mnoha ohledech originální a mění zažité představy o protinacis-
tickém odboji. Tak jako každé vzpomínky nějaké historické osobnosti, i ty Serin-
kovy totiž obsahují řadu nesrovnalostí či omylů. Některé z nich padají na vrub 
skutečnosti, že své vypravování poskytl s odstupem dvaceti let od popisovaných 
událostí a lidská paměť je samozřejmě ošidná. Vypravěč tak občas zaměnil ně-
které osoby, s nimiž přišel během své odbojové činnosti do styku, často chyboval 
v dataci jednotlivých událostí a podobně. V jiných případech pak prostě jenom 
neznal souvislosti, což se týkalo třeba přesného období působení nacistických 
protipartyzánských jednotek v konkrétních lokalitách na pomezí Čech a Mora-
vy. Toto vše se Tesař na stránkách druhého dílu snažil uvést na pravou míru, 
a je skutečně pozoruhodné, jakými detaily se přitom zabývá. Jako příklad lze 
uvést úvahy o tom, odkud znal Serinek jméno osady Netín, která sloužila jako 
základna desantu Calcium, vyslaného do protektorátu z Velké Británie počát-
kem dubna 1944. Během zásahu gestapa 23. června 1944 byl v Netíně zastřelen 
velitel tohoto desantu podporučík JUDr. Jaroslav Odstrčil, avšak Serinek sám 
v tomto místě zřejmě nikdy nepůsobil (sv. 2, s. 151 n.). Mnoho prostoru Tesař také 
věnoval pokusům o přesné datování událostí a rekonstrukci pohybů významných 
odbojářů v terénu s přesným umístěním jejich působení. Vynikající je rovněž 
analýza a detaily k činnosti oddílů Čapajev a Jermak.

Na druhé straně však některé pasáže druhého dílu působí na čtenáře znalého 
problematiky poněkud rozpačitě. Tesař se jednak místy nedovedl zbavit termi-
nologie marxistické historiografie, tak jak byla užívána ve výše citované práci 
Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války z roku 1961. Zmínit lze 
například termíny „západní skupina Calcium“ (s. 235) nebo „Rudolf Procházka, 
emisar z Moskvy“ (s. 240). Po obsahové stránce pak ve druhém dílu najdeme 
určitá sporná místa. Poněkud nejasná je Tesařovi například struktura a činnost 
takzvané volavčí sítě, kterou z konfidentů vytvořila řídící úřadovna brněnského 
gestapa. Nacistický bezpečnostní aparát považoval vytvoření sítě spolupracov-
níků z řad domácího obyvatelstva protektorátu za záležitost prvořadé důležitos-
ti, protože bez konfidentů by prakticky nebylo možné shromažďovat informace 
o situaci uvnitř českých odbojových organizací. Většina významných konfiden-
tů se rekrutovala z řad zatčených odbojářů, kteří byli ke spolupráci přinuceni 
pod nátlakem. Samotná volavčí síť vznikla u brněnské řídící úřadovny na přelo-
mu let 1941 a 1942 a její jádro tvořili zadržení příslušníci odbojové organizace 
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Obrana národa Viktor Ryšánek, Stanislav Jizera a Karel Paprskář.19 Po zatčení 
byli během svého vyšetřování vystaveni nátlaku ze strany příslušníků gestapa 
a nakonec souhlasili se spoluprací. Všichni tři následně vyvíjeli velmi intenzivní 
konfidentskou činnost a v režii zpravodajského referátu brněnského gestapa vy-
tvořili pro domácí odboj velmi nebezpečnou síť. Nacistům usnadňovala situaci 
také skutečnost, že řídící úřadovna zaměstnávala několik brněnských Němců, kteří 
dokonale ovládali češtinu beze stop cizího přízvuku (mezi ně patřili především 
Wolfgang Dyck, Franz Prudky a Richard Schetke). Proto také mohli hrát úlohu 
provokatérů nasazených mezi členy odbojových organizací a zároveň kontrolovat 
činnost konfidentů české národnosti.20 Příslušníkům volavčí sítě se v početných 
případech podařilo vetřít do odbojových organizací a navázat spolupráci s mnoha 
odbojáři, kteří samozřejmě nic netušili o pravém stavu věcí. Nevědomky a v dobré 
víře, že pracují pro odboj, tak o něm přinášeli poznatky gestapu. To byl také 
případ otce a syna Večeřových, které Tesař označuje termínem „konfidentská 
dvojice“ (sv. 2, s. 236 n.). Ve skutečnosti se však jednalo pouze o členy volavčí sítě. 

Upřesnit je také třeba údaje o činnosti známého spolupracovníka gestapa Fran-
tiška Šmída, který je v druhém svazku Tesařovy trilogie uveden jako „hlavní 
moravský konfident“ (s. 157). Je nepochybné, že Šmíd – původně odbojář ze 
skupiny Národní hnutí pracující mládeže, zatčený v listopadu 1939 – patřil k před-
ním konfidentům brněnské řídící úřadovny gestapa. Avšak jakkoliv destruktivní 
byla jeho činnost pro domácí odboj, týkala se pouze období dvou let, konkrétně 
od ledna 1943 do února 1945. Do té doby byl Šmíd vězněn, nejprve ve vyšetřo-
vací vazbě a po odsouzení ke dvanácti letům za svůj podíl na odbojových akcích 
skončil v káznici Waldheim. Panovaly zde velmi kruté podmínky, které nebyl 
schopen snášet. Proto v listopadu 1942 napsal dopis kriminálnímu radovi Otto-
vi Koslowskému z brněnské řídící úřadovny gestapa a nabídl mu konfidentské 
služby. Gestapo žádosti posléze vyhovělo a Šmíd začal působit jako konfident 
pod krycím označením B-105.21 Zapojil se do celé řady operací a jeho aktivity si 
vyžádaly množství obětí z řad moravských odbojářů i jejich rodinných přísluš-
níků. Nakonec však byla Šmídova činnost odhalena a 7. února 1945 jej ve Vel-
kém Meziříčí zastřelili příslušníci odbojové skupiny Michala Malíka. Označení 
za hlavního moravského konfidenta je tedy sporné. Pokud bychom chtěli nalézt 
osobu, jejíž činnost měla pro brněnské gestapo z dlouhodobého hlediska největší 
význam, byl by to pravděpodobně Viktor Ryšánek. Jeho pět let trvající spolupráce 
s nacistickým bezpečnostním aparátem měla za následek řadu zcela či částečně 
rozbitých odbojových organizací a s tím spojené velké množství zatčených osob. 

19 Viz Moravský zemský archiv, Brno (dále MZA), f. C 141 (Mimořádný lidový soud v Brně), 
inv. č. 1375, karton (k.) 150, spisová značka (spis. zn.) Lsp 306/46, Karel Paprskář a Viktor 
Ryšánek; inv. č. 1537, k. 157, spis. zn. Lsp 480/46, Stanislav Jizera. 

20 Podrobně k tomu viz ČERNÝ, Vladimír: Brněnské Gestapo (1939–1945) a poválečné soud-
ní procesy s jeho příslušníky. Brno, Archiv města Brna – Moravské zemské muzeum 2018, 
s. 110–116.

21 MZA, f. C 141, inv. č. 3240, k. 281, spis. zn. Lsp 417/47, zápis výslechu bývalého kriminální-
ho rady gestapa Otto Koslowského z 1.4.1947. 
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Stovky z nich skončily posléze na popravištích věznic či koncentračních táborů 
nacistického Německa. Chladnokrevnost tohoto konfidenta spojená s naprostým 
cynismem přitom udivovala i zkušené vyšetřovatele gestapa.

Většina odbojářů zatčených v různých oblastech protektorátní Moravy končila 
ve vazební věznici gestapa v brněnských Kounicových studentských kolejích. V le-
tech 1940 až 1945 jimi prošlo přes třicet tisíc vězňů a vykonáno zde bylo téměř 
sedm set poprav.22 Tesař označuje zdejší místo prováděných exekucí za popraviště 
„Sondergerichtu“, což však také neodpovídá skutečnosti (sv. 2, s. 214). Termínem 
Sondergericht (zvláštní soud) byly označovány tribunály zřizované v Německu 
po převzetí moci nacisty roku 1933. Jednalo se o speciální soudy, jejichž úkolem 
bylo trestat nepřátelské projevy vůči režimu, například verbální útoky na Adolfa 
Hitlera, nacistickou stranu (NSDAP) a podobně. V Brně byl zvláštní soud zřízen 
v únoru 1940 a fungoval jakožto součást Německého zemského soudu, takže co 
do složení tribunálu zde mezi těmito dvěma institucemi existovala „personální 
unie“.23 Okruh působnosti zvláštního soudu byl v průběhu války značně rozšířen, 
takže odsuzoval za politické, hospodářské i kriminální přečiny. Hlavním cílem bylo 
postihovat nepřátele režimu ve zrychleném řízení. Jednalo se tedy o mimořádný 
soud, proti jehož rozsudku neexistovala možnost odvolání.24 V úvahu připadala 
pouze obnova řízení, k čemuž ale prakticky vůbec nedocházelo. K trestnímu stíhání 
před zvláštním soudem předávalo „provinilce“ především gestapo a také německá 
Kriminální policie (Kriminalpolizei – KriPo). Podle dochované statistiky vynesl 
brněnský Sondergericht celkem 477 rozsudků smrti, z nichž 393 byly skutečně 
vykonány. S výjimkou dvou exekucí provedených oběšením v Brně ve věznici 
bývalého Krajského soudu trestního na Cejlu čp. 71 probíhaly popravy stětím 
hlavy, a to ve věznicích na Pankráci v Praze, ve Vídni a ve Vratislavi.25 

V Kounicových kolejích tedy nebyla na základě rozsudku zvláštního soudu popra-
vena ani jediná osoba. Většinu zde popravených totiž ve skutečnosti odsoudil stan-
ný soud (Standgericht).26 Exekuce zde přitom proběhly ve třech vlnách. Nejprve 
to bylo od září do listopadu 1941 během civilního výjimečného stavu vyhlášeného 
na území protektorátu zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydri-
chem. Stanné soudy tehdy v českých zemích zasedaly poprvé. Jednalo se o mimo-
řádné tribunály se zkráceným řízením, proti jejichž rozsudku neexistovala možnost 

22 Podrobně viz VAŠEK, František – ČERNÝ, Vladimír – BŘEČKA, Jan: Místa zkropená krví: 
Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940–1945. Brno, Archiv měs-
ta Brna – Moravské zemské muzeum 2015.

23 Viz VAŠEK, František: Vznik Německého zemského soudu v Brně. In: Časopis pro právní 
vědu a praxi, roč. 5, č. 1 (1997), s. 106–128. 

24 Dochované materiály pocházející z činnosti brněnského zvláštního soudu jsou uloženy 
v Moravském zemském archivu v Brně, fond C 43 (Německý zemský soud Brno).

25 Podrobně viz VAŠEK, František: Německý zvláštní soud (Sondergericht) v Brně: Součást 
nacistického teroru na Moravě. In: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 5, č. 3 a 4 (1997), 
s. 420–432 a 672–687.

26 Soubor rozsudků brněnského stanného soudu z let 1941–1942 je uložen v Moravském zem-
ském archivu v Brně, f. B 340 (Gestapo Brno).
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opravných prostředků. Hlavním cílem přitom bylo zastrašit české obyvatelstvo 
protektorátu a odradit je od podpory rezistenčních organizací. Soudy působily 
při řídících úřadovnách gestapa v Praze a v Brně a jejich členy přitom až na vý-
jimky nebyli lidé s právnickým vzděláním, nýbrž právě příslušníci nacistického 
bezpečnostního aparátu. Samotné procesy představovaly jen parodii na skutečné 
soudní řízení a probíhaly mimo kontrolu německých justičních orgánů. Rozsudky 
smrti byly vykonávány obvykle ještě téhož dne, kdy byly vyneseny. V Kounicových 
kolejích skončili na popravišti během podzimu 1941 celkem 142 muži.27 Druhá 
fáze činnosti stanných soudů pak spadá do období po atentátu na Heydricha, 
kdy za necelých pět týdnů v době od 28. května do 3. července 1942 bylo v Brně 
popraveno 326 mužů a 69 žen.28 Po delší přestávce pak nacisté provedli v areálu 
Kounicových kolejí třetí a poslední vlnu exekucí v období od ledna do dubna 1945. 
Tehdy se jednalo především o zajaté příslušníky partyzánských skupin a jejich 
spolupracovníky z řad domácího obyvatelstva, z nichž někteří osobně znali Se-
rinka. Popravováni byli na základě takzvaného zvláštního zacházení (Sonderbe-
handlung). Jednalo se o fyzickou likvidaci bez jakéhokoliv soudního rozsudku, 
pouze na základě rozhodnutí Bezpečnostní policie (Sicherheitspolizei – SiPo). 
Seznamy osob určených k likvidaci byly zasílány z Brna do Prahy státnímu minis-
trovi a vyššímu vedoucímu SS a policie v protektorátu Karlu Hermannu Frankovi, 
po jehož schválení byly ihned vykonány. Celkový počet popravených během této 
poslední vlny exekucí v Kounicových kolejích není přesně znám, ale jednalo se 
zhruba o sto dvacet osob.29

O samotném nacistickém bezpečnostním aparátu je v trilogii řeč pochopitelně 
často, ale přesto zde kupodivu nenalezneme nějakou podrobnější pasáž věnova-
nou jeho vývoji a struktuře. Nepochybně by pro čtenáře byla přínosná, protože 
orientace v jednotlivých složkách tohoto aparátu je poněkud obtížná a sám Tesař 
se v této souvislosti dopustil několika chyb či zavádějících tvrzení. Mám na mys-
li zejména zařazení německé Ochranné policie (Schutzpolizei – SchuPo) jakožto 
jedné ze složek Bezpečnostní policie, kterou Tesař nazývá termínem „státní po-
litická policie“ (sv. 2, s. 392). Ve skutečnosti bylo členění nacistických bezpeč-
nostních sil následující: Oficiálně od roku 1936 existovala jednak Bezpečnostní 
policie, tvořená dvěma složkami – Tajnou státní policií (gestapem) a již zmíněnou 
německou Kriminální policií.30 Autonomní pozici pak měla Bezpečnostní služba 
(Sicherheitsdienst – SD), což byla zpravodajská služba říšského vůdce SS. Tyto slož-
ky řídil Reinhard Heydrich, který disponoval funkcí velitele Bezpečnostní policie 
a Bezpečnostní služby. Od září 1939 pak stál v čele Hlavního úřadu říšské bezpeč-
nosti (Reichssicherheitshauptamt – RSHA), vytvořeného jako zastřešující institu-
ce pro kontrolu veškerých policejních sil nacistického Německa. Po Heydrichově 

27 Viz VAŠEK, F. – ČERNÝ, V. – BŘEČKA, J.: Místa zkropená krví, s. 358–374.
28 Tamtéž, s. 377–443. 
29 Viz ČERNÝ, V.: Brněnské Gestapo (1939–1945) a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky, 

s. 219–233 (viz pozn. 20).
30 Srv. GRAF, Christoph: The Genesis of the Gestapo. In: Journal of Contemporary History, 

roč. 22, č. 3 (1987), s. 419–435.
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smrti řídil RSHA Ernst Kaltenbrunner. Vedle Bezpečnostní policie dále existovala 
Pořádková policie (Ordnungspolizei), sestávající ze dvou hlavních uniformovaných 
složek – četnictva (Gendarmerie), jež působilo v obcích do dvou tisíc obyvatel, a výše 
zmíněné Ochranné policie.31 Ta přišla během březnové okupace roku 1939 do čes-
kých zemí hned v závěsu za vojenskými jednotkami wehrmachtu a obyvatelstvo její 
příslušníky na základě německého názvu posměšně nazývalo „šupáci“. Ochranná 
policie tedy nebyla složkou policie bezpečnostní, nýbrž pořádkové. Kromě ní a ně-
meckého četnictva organizačně spadalo pod Pořádkovou policii několik dalších, 
méně významných složek: Požární ochranná policie (Feuerschutzpolizei), Policie 
vzdušné ochrany (Luftschutzpolizei), Vodní ochranná policie (Wasserschutzpolizei), 
Technické nouzové sbory (Technische Nothilfe), Dopravní policie (Verkehrspolizei) 
a Železniční ochranná policie (Bahnschutzpolizei). Velitelem Pořádkové policie 
byl Kurt Daluege, který také v letech 1942 a 1943 disponoval funkcí zastupujícího 
říšského protektora. 

Při zpracování trilogie Jan Tesař opomenul některé důležité zdroje. Jedná se 
například o materiály týkající se speciálních protipartyzánských oddílů, takzvaných 
komand ke zvláštnímu použití (Zur besonderen Verwendung-Kommandos – ZbV-
-Kdos). Tesař uvádí, že archivní materiály z jejich provenience se mu do rukou 
nedostaly (sv. 2, s. 453). Nicméně některá dobová hlášení o zásazích prováděných 
těmito oddíly lze nalézt v Moravském zemském archivu32 a bylo by možné využít 
i materiály z Archivu bezpečnostních složek.33 Obecně lze konstatovat, že při po-
pisu aktivit nacistického bezpečnostního aparátu se Tesař až příliš spoléhá na výše 
citované práce Oldřicha Sládka, a to na úkor vlastního výzkumu.

Závěrečný svazek trilogie o rozsahu 208 stran pak v autorovi tohoto příspěvku 
vzbuzuje největší rozpaky. Naskýtá se otázka, zda bylo nutné doplňovat práci vě-
novanou životu jednoho odbojáře z období druhé světové války hodnocením vývoje 
partyzánského boje v globálním měřítku od začátku 19. století. Pokud by mělo 
být takové hodnocení provedeno objektivně, vyžadovalo by totiž značně rozsáh-
lé studium problematiky s oporou v archivním výzkumu a využití četných titulů 
zahraniční odborné literatury. Jak ale dokládá poznámkový aparát třetího dílu, 
Tesař zde čerpal pouze z nemnoha (většinou zastaralých) zdrojů, a jeho úvahy 
proto působí poněkud kontroverzně. Výzkum fenoménu nazývaného v anglosaských 
zemích Guerrilla Warfare totiž doznal v posledních zhruba dvaceti letech značného 
rozmachu a vyšla o něm celá řada pozoruhodných publikací, které však ve třetím 
dílu trilogie vesměs nejsou citovány.

31 Srv. NEUFELDT, Hans Joachim – HUCK, Jürgen – TESSIN, Georg: Zur Geschichte der Ord-
nungspolizei 1936–1945, sv. 1–2. Koblenz, Bundesarchiv 1957.

32 MZA, f. B 252 (Zemský president Brno, správa z příkazu říše).
33 V prvním a druhém dílu trilogie je opakovaně zmiňován oddíl ZbV-Kdo 28, který pod vele-

ním kriminálního komisaře gestapa Herberta Kuky zasahoval mimo jiné také proti členům 
oddílu Jermak. Materiály z poválečného vyšetřování československých bezpečnostních slo-
žek, které se týkalo činnosti tohoto oddílu, jsou dostupné například v ABS, f. 52 (Výpovědi 
zaměstnanců gestapa a SD) a f. 325 (Stíhání nacistických válečných zločinců).
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Autor se vzhledem k tomuto nedostatku dopustil řady zavádějících tvrzení. Jako 
příklad mohou sloužit pasáže věnované válce ve Španělsku v letech 1808 až 1814. 
Kritiku zaslouží například výrok, že „Anglie … španělský lidový odboj povzbuzo-
vala a zásobovala“ (sv. 3, s. 69). Ve skutečnosti se však Spojené království zdaleka 
neomezilo pouze na to. Po prvotních střetech mezi Brity a Francouzi na území 
Portugalského království se na podzim 1808 ve Španělsku vylodilo třináct tisíc 
britských vojáků pod velením generála Johna Moora. Tyto jednotky Francouzi po-
razili v lednu 1809 u přístavu La Coruña. Nedlouho potom se však na Pyrenejském 
poloostrově vylodila další britská armáda generála Arthura Wellesleye, pozdějšího 
1. vévody z Wellingtonu, jež následně ve Španělsku a Portugalsku bojovala nepře-
tržitě pět let až do konečné francouzské porážky roku 1814. Bez jejího přispění 
by se španělský odboj udržel jen stěží, ale v Tesařově práci nenalezneme o těchto 
událostech žádnou zmínku. 

V britské historiografii je přitom „poloostrovní válka“ (Peninsular War) neopo-
menutelným fenoménem a existuje k ní značné množství literatury, například dnes 
již klasická sedmisvazková práce Charlese Omana, vydaná poprvé v letech 1902 
až 1930.34 Z novějších prací lze pak jmenovat monografie Jaca Wellera, Michaela 
Glovera, Charlese Esdaila, Nicka Lipscombeho a další.35 Španělskému odporu proti 
napoleonským jednotkám se pak konkrétně věnoval například Ronald Fraser.36 
V češtině máme na dané téma k dispozici alespoň dvousvazkovou popularizační 
práci Jiřího Kovaříka, kterou by určitě bylo možné také ocitovat.37 Tesař však žádnou 
z výše uvedených publikací nevyužil a španělskou guerillu hodnotí především po-
dle statě Friedricha Engelse z knihy Klasikové marxismu-leninismu o partyzánském 
boji, což jistě není právě nejšťastnější volba.38 Z období napoleonských válek dále 
Tesař neuvádí tyrolský odboj pod vedením Andrease Hofera, který rovněž vykazo-
val partyzánský charakter.39 Celkovému hodnocení projevů lidového odporu vůči 

34 OMAN, Charles: A History of the Peninsular War, sv. 1–7. Oxford, Clarendon Press 
1902–1930. 

35 WELLER, Jac: Wellington in the Peninsula. London, Nicholas Vane 1962; GLOVER, Michael: 
The Peninsular War 1807–1814: A Concise Military History. Hamden, Archon Books 1974; 
ESDAILE, Charles: The Peninsular War: A New History. New York, Palgrave Macmillan 2003; 
LIPSCOMBE, Nick: The Peninsular War Atlas. Oxford, Osprey Publishing 2010. 

36 FRASER, Ronald: Napoleon’s Cursed War: Spanish Popular Resistance in the Peninsular War, 
1808–1814. Brooklyn, Verso Books 2008. 

37 KOVAŘÍK, Jiří: Poloostrovní válka ve Španělsku a Portugalsku, sv. 1: Napoleonova invaze 
1807–1810. Třebíč, Akcent 2010; TÝŽ: Poloostrovní válka ve Španělsku a Portugalsku, sv. 2: 
Napoleonova prohra 1810–1814. Třebíč, Akcent 2010. 

38 ENGELS, Bedřich: Partyzánské akce ve Španělsku proti vpádu Napoleona I. (1808–1812). 
In: Klasikové marxismu-leninismu o partyzánském boji: Sborník materiálů. Praha, Naše voj-
sko 1951, s. 35–40.

39 Viz např. PIZZINI, Meinrad: Andreas Hofer: Seine Zeit – sein Leben – sein Mythos. Innsbruck, 
Verlaganstalt Tyrolia 2008. 
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expanzi napoleonské Francie v Evropě se pak věnuje například sborník editovaný 
již zmíněným Charlesem Esdailem.40

Absence studia moderní odborné literatury se negativně odráží i v dalších částech 
třetího dílu. Kritický pohled vyžaduje například Tesařovo hodnocení vietnamské 
války. Také o tomto konfliktu samozřejmě existuje značné množství titulů, z nichž 
lze uvést zejména čtyřsvazkovou Encyklopedii vietnamské války, sestavenou kolekti-
vem autorů pod vedením Spencera C. Tuckera.41 V České republice vyšla v překladu 
třeba popularizační monografie Chrise McNaba a Andyho Wiesta, která je v knihov-
nách běžně k dispozici.42 K samotné problematice partyzánské války je tu potom 
například encyklopedie od Iana F. Becketta nebo obsáhlá monografie Maxe Boota 
mapující vývoj guerillového boje od starověku až do současnosti.43 Celkově lze kon-
statovat, že odkazy na odborné práce psané v angličtině na stránkách třetího svazku 
trilogie prakticky nenalezneme, a tento nedostatek je na kvalitě textu jasně patrný. 

Problém se zdroji se však netýká pouze konfliktů probíhajících v devatenáctém či 
druhé polovině dvacátého století, ale také pasáží věnovaných partyzánům za druhé 
světové války. Marně bychom v poznámkovém aparátu třetího dílu hledali napří-
klad knihu Kennetha Mackseye Zapalte Evropu!, zabývající se právě partyzánským 
odbojem v průběhu druhého světového konfliktu.44 Rovněž tak partyzánská válka 
na území okupované Jugoslávie se za posledních třicet let dočkala moderních 
zpracování a bylo by vhodné využít v této souvislosti alespoň publikace britského 
nakladatelství Osprey, které se věnuje popularizaci vojenských konfliktů od staro-
věku po dnešní dobu. Jmenovat lze například monografii Velimira Vukšiče Titovi 
partyzáni 1941–45 z roku 2003.45 Čerpat v dnešní době údaje o jugoslávských 
komunistech na základě knihy vydané v Bělehradě roku 1963 je totiž bezpochyby 
poněkud ošidné (sv. 3, s. 91). Přes Titovu roztržku se Stalinem koncem čtyřicátých 
let minulého století měl režim v Jugoslávii nadále totalitní charakter s nadvládou 
komunistické strany, takže oficiální režimní historii jugoslávských komunistů by 
měl každý profesionální historik brát se značnou rezervou.

Sporná jsou i některá tvrzení obsažená v textu třetího dílu. Nelze například 
souhlasit s tím, že by předání arzenálu československé armády do rukou Němců 
v březnu 1939 bylo událostí, jež (jak píše Tesař) „je totiž jakožto traumatizující 
tabu zamlčována... Tabu zakrývá trauma, a nad ním se klene soustava lží jako ba-
rokní kupole nad zatajovanou kryptou.“ (s. 110 n.) Ve skutečnosti byly informace 
o odzbrojení československé armády publikovány již vícekrát a lze je také nalézt 

40 ESDAILE, Charles (ed.): Popular Resistance in the French Wars: Patriots, Partisans and Land 
Pirates. New York, Palgrave Macmillan 2005.

41 TUCKER, Spencer C. ad.: The Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social and Milita-
ry History. Santa Barbara – Denver – Oxford, ABC CLIO 2011 (2., rozšířené vydání). 

42 McNAB, Chris – WIEST, Andy: Historie vietnamské války. Praha, Brána 2010. 
43 BECKETT, Ian F. W.: Encyclopedia of Guerrilla Warfare. Santa Barbara – Denver – Oxford, 

ABC CLIO 1999; BOOT, Max: Invisible Armies: An Epic History of Guerrilla Warfare from 
Ancient Times to the Present. New York – London, Liveright Publishing 2013.

44 MACKSEY, Kenneth: Zapalte Evropu! Partyzáni v Evropě za 2. světové války. Brno, Jota 2000.
45 VUKSIC, Velimir: Tito’s Partisans 1941–45. Oxford, Osprey Publishing 2003.
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na internetových stránkách Vojenského historického ústavu v Praze.46 Kniha kromě 
toho obsahuje i faktografické chyby. Uveďme v této souvislosti například větu: 
„Polsko zaniklo v roce 1776.“ (sv. 3, s. 75) Došlo k tomu ale až po třetím dělení 
Polska roku 1795.

Jak tedy celkově hodnotit trilogii Jana Tesaře? Přes kritické výhrady, zejména 
k obsahu třetího svazku, jsem toho názoru, že se jedná o práci záslužnou a v mnoha 
ohledech přínosnou. Zpracování životního příběhu Josefa Serinka touto formou je 
sice netypické, avšak určitě pro čtenáře atraktivní. Vzhledem k celkovému rozsahu 
trilogie (1345 stran) jde o Tesařovo životní dílo, které se bezpochyby výrazně zapíše 
do historiografie protinacistického odboje. Jistě také přispěje k poznání skuteč-
nosti, že odboj proti nacistům nebyl černobílý. Vyskytovali se v něm lidé, které 
sice nelze označit za čítankově kladné hrdiny, kteří ale přesto neváhali postavit 
se brutální okupační moci na odpor a riskovat přitom své vlastní životy. A proto 
bychom na ně neměli zapomínat.

46 Přebírání čs. výzbroje německými silami, březen 1939. In: Vojenský historický ústav Praha 
[online]. [Cit. 2018-09-23]. Dostupné z: http://www.vhu.cz/exhibit/xxx-nemci-rekviruji/. 



Diskuse

Hozená rukavice
Josef Serinek a Jan Tesař jako výzva pro současný výzkum 
dějin Romů ve dvacátém století

Helena Sadílková

Tesařův trojsvazek Česká cikánská rapsodie, věnovaný zejména válečnému osudu 
romského partyzána Josefa Serinka, je hned z několika důvodů naprosto ojedinělým 
počinem.1 Jednotlivé aspekty této ojedinělosti – nahlíženo v tomto textu především 
z perspektivy dosavadního poznání historie Romů na území Československa v první 
polovině dvacátého století – lze shrnout následovně: Tesařovo dílo představuje vý-
pověď člověka, který pocházel z romské rodiny žijící v Čechách, respektive západních 
Sudetech, a zachycuje jeho život mezi lety 1914 a 1945, který byl výjimečný tím, 
že se mu podařilo uprchnout z takzvaného cikánského tábora v Letech u Písku, kde 
byl s celou svou rodinou internován, po měsících putování a skrývání se připojit 
k odboji na Vysočině a stát se jedním z jeho významných organizátorů a osobností. 
Serinkovo svědectví, pořízené v letech 1963 a 1964, je dále naprosto unikátní svou 
obsáhlostí (Tesař se Serinkem vedl a zaznamenal celkem osmnáct rozhovorů během 
sedmnácti měsíců) i detailností péče, kterou jeho ověření, kontextualizaci a výkladu 

1 TESAŘ, Jan: Česká cikánská rapsodie. Sv. 1: Vzpomínky Josefa Serinka; TESAŘ, Jan: Místo 
epilogu: Rozhovor s Josefem Ondrou; Dokumenty; sv. 2: TESAŘ, Jan: Komentáře ke vzpomín-
kám Josefa Serinka; sv. 3: Mapy, tabulky, diagramy: Partyzáni na Vysočině; TESAŘ, Jan: Se-
rinkovské inspirace. Praha, Triáda 2016, 502 + 635 + 208 stran, ISBN 978-80-87256-86-2.
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Jan Tesař věnoval. V následujícím textu bych 
ráda tyto jednotlivé aspekty rozebrala podrob-
něji a pozornost soustředila i na některé další 
otázky, jež čtení tohoto díla nabízí. Dosavadní 
poznání dějin Romů v českých zemích mezi 
lety 1914 a 1945 má navzdory dlouholeté ba-
datelské činnosti dosud poměrně dost „bílých 
míst“. Tesař je díky České cikánské rapsodii 
nejen částečně zaplňuje, ale navíc svým pří-
stupem vybízí k rozšíření dosavadního bádání 
jak po stránce tematické a faktografické, tak 
i metodologické a interpretační – a tím vlastně 
i dost jasně odhaluje Achillovy paty existují-
cího poznání a přístupů. Samotné Serinkovo 
svědectví nabízí celou řadu zajímavých detai-
lů, inspirujících k dalším otázkám. 

Jedním z „bílých míst“, které Serinkův pří-
běh sám o sobě – i tak jak s ním Tesař pracuje – 
téměř monumentálně zaplňuje (a zároveň vy-
bízí k dalšímu rozšíření), je téma účasti Romů 
na bojích za osvobození Československa, pří-
padně v širší perspektivě téma účasti Romů 
v armádě (a boji za Československo) v obou světových válkách. Podíl Romů na „ná-
rodních osvobozovacích bojích“ první i druhé světové války, vyplývající i z jejich 
zapojení v evropských armádách – v českém případě to byla například jejich účast 
v legiích, na kterou i sám Serinek v úvodní části svého vyprávění naráží – je tématem 
v podstatě neprobádaným, a to v celosvětovém měřítku. Pro české země, respektive 
Moravu, se jej dosud spíše letmo dotkl Ctibor Nečas.2 V jeho textech nalezneme 
jak zmínky o několika legionářích pocházejících z romských rodin, tak – kromě 
Josefa Serinka – i informace o dalším romském partyzánovi Antonínu Murkovi, 
pocházejícím ze Zlínska.3

Antonín Murka byl podobně jako Serinek internován, a to v Hodoníně u Kunštátu, 
druhém „cikánském táboře“ na území protektorátu, odkud spolu s dalšími třemi 
vězni v květnu 1943 uprchl (nebyli nijak blízce příbuzní, pocházeli ovšem ze stejného 
regionu a znali se). Všichni byli ale postupně dopadeni – zatímco Bohuslav Dydy 
a Blažej Dydy byli vráceni zpět do hodonínského tábora, Ludvík Murka byl popraven 
na Pankráci. Ze všech čtyř těchto uprchlíků si největší pozornost vysloužil Blažej 
Dydy, protože se stal jedním ze čtyř československých občanů, kteří byli po válce 

2 NEČAS, Ctibor: Špalíček romských miniatur. Brno, Centrum pro studium demokracie a kul-
tury 2008. V současné době se tématu intenzivně věnuje Lada Viková – viz její zatím jen 
popularizační text Romové v československých legiích v Itálii a jejich smutné osudy. In: Ro-
mano voďi, roč. 16, č. 9 (září 2018), s. 18–20. Dostupné online z: http://www.romea.cz/cz/
romano-vodi/romove-v-ceskoslovenskych-legiich-v-italii-a-jejich-smutne-osudy.

3 NEČAS, Ctibor: Romové na Moravě a ve Slezsku (1740–1945). Brno, Matice moravská 2005.

Josef Serinek (1900–1974) v šede-
sátých letech (foto archiv rodiny 
Josefa Serinka)
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souzeni za svůj podíl na chodu protektorátních „cikánských táborů“.4 Blažej Dydy byl 
jako jediný z nich odsouzen velmi přísně5 – k trestu smrti, který mu byl „vzhledem 
k okolnostem jeho činů“ zmírněn na doživotí, a to za brutální jednání s vězni v roli 
člena vězeňské samosprávy tábora v Hodoníně a později i v takzvaném cikánském 
rodinném táboře v Osvětimi-Březince (Auschwitz-Birkenau).6

Svědectví Antonína Murky o jeho útěku a okolnostech připojení k partyzánskému 
oddílu na Valašsku zaznamenal Ctibor Nečas v roce 1987,7 přesto jeho osud nebyl 
dosud zdokumentován detailněji. Jak Murka sdělil Nečasovi, po svém útěku z ho-
donínského tábora se skrýval v okolí obce Březůvky na Zlínsku, později díky setkání 
se slovenským uprchlíkem hledajícím možnosti zapojení do českého odboje vstoupil 
do partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova a zúčastnil se osvobození Vizovic. Je 
možné, že se dříve nebo později dozvěděl i o „Černém partyzánovi“ Serinkovi, nebo 
se s ním (v poválečné době) dokonce setkal? A vstupovali do odbojových skupin 
v českých zemích i další Romové, kterým se podařilo uniknout pronásledování? 
Věděli o sobě navzájem? Jaký byl osud jejich předválečných rodin? A jak se odvíjel 
jejich poválečný život, i v porovnání s tím, co víme díky Tesařovi o Serinkovi?

Ctibor Nečas předpokládal, že z původních českých a moravských Romů a Sintů, 
tvořících předválečné romské obyvatelstvo českých zemí, se jich před válečnou ge-
nocidou několik set zachránilo buď útěkem na Slovensko, nebo skrýváním na území 
protektorátu.8 Díky útěku na Slovensko například přežil „první romský vysokoškolák 
z českých zemí“ Tomáš Holomek. Po druhé světové válce dostudoval práva, stal se 

4 Viz PAPE, Markus – DVOŘÁK, Joachim (ed.): A nikdo vám nebude věřit: Dokument o koncen-
tračním táboře Lety u Písku. Praha, G plus G 1997; SCHUSTER, Michal: Proces s Blažejem 
Dydym na základě materiálů Mimořádného lidového soudu v Brně roku 1947. In: Romano 
džaniben, roč. 20, č. 1 (2013), s. 73–101. Dostupné online z: https://www.dzaniben.cz/ar-
ticle.html?x=l&a=f6518e28e408316b8b8f93eb385d523a&m=002b666e42d85f921a8ee-
0ee4a290105&t=376. Nejnověji se všemi čtyřmi těmito soudy dosud nejpodrobněji zabýval 
Jiří Smlsal v diplomové práci Holocaust českých a moravských Romů: Společenské předpokla-
dy a aktérská perspektiva, obhájené v Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2018.

5 Před retribučním soudem stanul vedle Blažeje Dydyho i velitel tábora v Letech u Písku Josef 
Janovský, který však odešel s osvobozujícím rozsudkem, a tzv. očistné komise pro veřejné 
zaměstnance posuzovaly jednání dozorců Jaroslava Hejduka (byl osvobozen) a Josefa Lu-
ňáčka (potrestán důtkou).

6 Blažej Dydy byl v hodonínském táboře v srpnu 1942 internován se svou těhotnou ženou 
a v té době jednoletým synem. Ten zemřel v listopadu 1942, zatímco Dydyho manželka 
a jeho druhý syn, narozený právě v hodonínském táboře, byli spolu s Blažejem Dydym 
transportováni do Osvětimi-Březinky. Zde byli oba tito členové Dydyho nejužší rodiny za-
vražděni během „likvidace“ místního tzv. cikánského rodinného tábora v srpnu 1944, za-
tímco Dydy byl jako práceschopný přesunut a postupně transportován do několika dalších 
nacistických táborů.

7 Výpověď Antonína Murky Nečas publikoval o sedm let později: NEČAS, Ctibor (ed.): Ne-
můžeme zapomenout / Našťi bisteras: Nucená táborová koncentrace ve vyprávěních romských 
pamětníků. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 1994.

8 TÝŽ: Holocaust českých Romů. Praha, Prostor 1999. O zásadních obtížích skrývání v prostře-
dí neustálého pronásledování, i ze strany samotných obyvatel protektorátu, vydává právě 
Serinkovo vyprávění výmluvné svědectví.
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vojenským prokurátorem a členem Komunistické strany Československa (stejně jako 
řada dalších významných poválečných romských osobností – i v tomto bodě by bylo 
zajímavé sledovat jednu ze stěžejních linií Tesařova komentáře k Serinkovu vyprávě-
ní, jíž je identifikace vypravěče s komunismem). Určitá část romských přeživších se 
rozhodla své romství i po válce raději veřejně neprezentovat, pokud to bylo možné, 
a chránit tak především svoje děti před případnou další podobnou tragédií – někdy 
mimo jiné i tím, že na ně přestali mluvit romsky, nebo že s nimi alespoň nemluvili 
o válečné tragédii svých někdejších rodin. Tomáš Holomek naopak od počátku 
padesátých let spolu se skupinou dalších přeživších z různých romských komunit 
na Moravě veřejně usiloval o participaci Romů na vytváření politiky poúnorového 
československého státu vůči „cikánskému obyvatelstvu“ a o založení celorepubli-
kové romské organizace (ta vznikla a fungovala pro tehdejší českou část republiky 
pod názvem Svaz Cikánů-Romů mezi lety 1969 a 1973).9 O slovenské epizodě 
života Tomáše Holomka nevíme zhola nic (jeho nejbližší rodina přežila v protek-
torátu díky ochraně neromských příbuzných a jejich sousedů) a neexistuje ani jeho 
detailně zpracovaný poválečný životopis.10 Fakt, že podrobná biografie takového 
člověka stejně jako celé řady dalších, kteří se v poválečné době stali významnými 
osobnostmi romské společnosti v Československu, dodnes nebyla napsána, svědčí 
o dalších zásadních mezerách v současném poznání dějin zdejších Romů a o tom, 
že naše historiografie v tomto ohledu mnohdy neposkytuje tolik pevných bodů, 
zajištěných důkladnou a detailní heuristikou, jak by se dalo čekat. Právě na pozadí 
takto neúplného obrazu o to jasněji vystupuje ojedinělost Tesařovy práce věnované 
Josefu Serinkovi a jeho svědectví.

Tuto situaci lépe dokreslí krátká odbočka na slovenské území, kam se za par-
tyzánským hnutím ve svém výkladu vydává i Tesař, ovšem bez jakékoli zmínky 
o Romech. Do partyzánského boje na Slovensku se ovšem zapojil patrně poměrně 
velký počet Romů, ať již aktivně, jako bojovníci jednotlivých oddílů, či jako podpo-
rovatelé partyzánů, nabízející v době extrémní nouze minimálně informace a úkryt, 
někdy i jídlo. Osady vystěhované na základě slovenských válečných proticikánských 
výnosů do vzdálených míst obecních katastrů k tomu poskytovaly svým způso-
bem ideální možnosti. Svědectví těchto romských pamětníků války ze Slovenska 
zachycovala Milena Hübschmannová a část z nich také publikovala v roce 2005 
v souboru, který je obdobně monumentální i unikátní jako Tesařovo dílo.11 Právě 

9 Viz SADÍLKOVÁ, Helena – SLAČKA, Dušan – ZÁVODSKÁ, Milada: Aby bylo i s námi počítáno: 
Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v pováleč-
ném Československu. Brno, Muzeum romské kultury 2018.

10 Dosud nejpodrobnější biografické údaje obsahuje článek Ctibora Nečase „Uplatnění prv-
ních romských studentů z Moravy“. In: Romano džaniben, roč. 12, č. 1 (2005), s. 45–49. 
Předválečnou historii rodiny Holomkových zdokumentovala Jana Horváthová (viz na-
příklad HORVÁTHOVÁ-HOLOMKOVÁ, Jana: Možnosti integrace na příkladu moravských 
Romů. In: Tamtéž, roč. 1, č. 1 (1994), s. 8–19).

11 HÜBSCHMANNOVÁ, Milena (ed.): Po Židoch Cigáni: Svědectví Romů ze Slovenska 1939–1945, 
sv. 1. Praha, Triáda 2005. Zapojení Romů do partyzánského hnutí je věnována poslední ka-
pitola prvního dílu, zprostředkovávající celkem patnáct svědectví přímých účastníků či jejich 
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tyto rozhovory (publikované v porovnání se Serinkovým vyprávěním ovšem bez 
stejně detailního ověřování faktů zmíněných v jednotlivých svědectvích a zevrub-
ného komentáře) jsou téměř jediným rozsáhlejším publikovaným materiálem, který 
představuje alespoň částečné biografie několika romských partyzánů na Slovensku.

Pro současný stav poznání dějin Romů v Československu je typické, že obecně 
je zapojení romského obyvatelstva do (podpory) místního partyzánského hnutí 
na Slovensku bráno za fakt, přestože konkrétní detaily tohoto působení jsou spíše 
rozmlžené. Právě tato jejich účast a podpora partyzánů (byť i domnělá) byla také 
příčinou poprav jedinců či skupin i vyvražďování celých romských komunit v době 
potlačování Slovenského národního povstání, kteréžto události představovaly vý-
jimečně temnou kapitolu válečného osudu Romů na Slovensku.12 Zdokumentová-
ny jsou (s různou mírou detailu) právě jednotlivé případy poprav a hromadných 
vražd,13 zachycení osudu romských partyzánů či způsobu jejich konkrétní pomoci 
a zapojení do odboje se však dosud nikdo nevěnoval.

V rozsáhlejší formě nezpracována tak zůstává i biografie Antona Facuny, který 
byl jednou z významných romských postav ve slovenském odboji. Dle současných 
zjištění byl jako voják slovenské armády nejprve nasazen na frontě v Rusku a potom 
v Itálii, kde dezertoval. Později byl Američany vycvičen jako výsadkář a v roce 1944 
vysazen na slovenské území. Hübschmannová zaznamenala již jen rozhovor s jeho 
sestrou, další rozšiřující, byť velmi stručné biografické informace byly publikovány 
teprve nedávno.14 Hübschmannová si též všimla, že jako bývalému americkému 
výsadkáři mu věnovali pozornost kurátoři Muzea Slovenského národního povstání 
v Banské Bystrici, kteří v dřívější verzi tamní expozice ve zkratce prezentovali jeho 
osud, ovšem bez jakékoli poznámky o jeho etnickém původu. Facuna byl po vál-
ce – podobně jako v českých zemích Tomáš Holomek a jeho synovec Miroslav Ho-
lomek – ústřední postavou romského politického hnutí na Slovensku, usilujícího 
o reprezentaci a participaci Romů na politice státu vůči romským komunitám. Již 
v roce 1958 předložil slovenským úřadům požadavek na založení celorepublikové 
organizace Romů. Jejího založení se dočkal v roce 1968 a krátce byl i jejím před-
sedou. Byl tedy opět nepřehlédnutelnou osobností, nikoli „obyčejným člověkem“ 

příbuzných. První díl plánovaného dvousvazku čítá 900 stran a svědectví jsou zde otištěna 
v originálním jazyce nahrávky, nejčastěji v romštině (popřípadě ve slovenštině či češtině), 
a v českém překladu z romštiny. Druhý díl dosud nebyl publikován. Právě tato kniha, o jejíž 
přípravě se Tesař v nakladatelství Triáda náhodou dozvěděl, jej přiměla, aby před vydavate-
lem Robertem Krumphanzlem zmínil svůj dávný rozhovor se Serinkem, což pak podnítilo 
jejich další společnou desetiletou práci na vydání České cikánské rapsodie.

12 Viz NEČAS, Ctibor: Českoslovenští Romové v letech 1938–1945. Brno, Masarykova univerzi-
ta 1994.

13 Tamtéž. Dále viz MANN, Arne B.: Význam spomienkového rozprávania pre výskum de-
jín rómskeho holocaustu. In: Romano džaniben, roč. 20, č. 2 (2013), s. 37–51 (k masakru 
v Čierném Balogu); HÜBSCHMANNOVÁ, Milena (ed.): Tři výpovědi o tragické události 
ve Slatině (Vánoce 1944). In: Tamtéž, roč. 5, č. 4 (1998), s. 32–41.

14 DONERT, Celia: The Rights of the Roma: The Struggle for Citizenship in Postwar Czechoslova-
kia. Cambridge, Cambridge University Press 2017, s. 136; SADÍLKOVÁ, H. – SLAČKA, D. – 
ZÁVODSKÁ, M.: Aby bylo i s námi počítáno, s. 136.
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žijícím jen svůj civilní život, který by k sobě nepoutal žádnou významnější veřejnou 
pozornost.

V dané souvislosti je nutné alespoň zmínit zapojení romských vojáků ze Sloven-
ska do armády generála Ludvíka Svobody15 (dle poválečných policejních informací 
ve Svobodově armádě bojovalo až patnáct set Romů)16 jako další příklad nejen pří-
mé účasti Romů na osvobozování Československa, ale bohužel opět i nedostatečně 
zkoumané a zdokumentované historie. 

Dalším naprosto nedocenitelným přínosem Serinkova vyprávění – postupujeme-li 
chronologicky nazpět v čase – je jeho svědectví o pobytu a poměrech v takzvaném 
cikánském táboře v Letech u Písku („koncentráku“, jak jej ve svém vyprávění sám 
konzistentně označuje) v prvních několika týdnech jeho existence. Serinek nejprve 
líčí odvod do tábora, nucené rozprodání části majetku své rodiny a policejní regis-
traci. Ve vzpomínkách na život v táboře a tamní podmínky se zračí především ob-
rovská frustrace z bezmocnosti tváří v tvář uvěznění, tvrdému režimu a brutálnímu 
zacházení se všemi vězněnými včetně žen a dětí (jak to citlivě komentuje i Tesař). 
Cenné je, jak Serinek odhaluje detaily z táborové každodennosti a poněkud mír-
nější podmínky na pracovištích mimo tábor, umožňující i komunikaci s těmi členy 
rodiny, kteří ještě zůstali na svobodě (v Serinkově případě to paradoxně byla část 
rodiny, která neodešla ze Sudet a do koncentračních táborů byla transportována 
„až“ v roce 1943). Serinek tak ještě i v prvních měsících po svém útěku mohl 
udržovat kontakt například se svou sestrou žijící v Mostě a jejím prostřednictvím 
i s rodinou, kterou zanechal v Letech, zejména s dcerou zařazenou do pracovního 
útvaru ve Zboníně.

Serinek mluví o pěti tisících vězněných Romech a dvou stech dozorcích. Otevírá 
tím jednu ze zásadních a dosud neuzavřených otázek fungování tábora v Letech. 
Počet zdejších vězňů totiž zůstává nejasný. Jakkoli Serinkův údaj interpretuje Tesař 
jako velmi nadhodnocený, je evidentní, že vězňů takzvaného cikánského tábora 
v Letech bylo více než přibližně třináct set osob, jejichž seznam na základě tábo-
rové dokumentace (ve stavu, v jakém se dochovala v třeboňském archivu) sestavil 
Ctibor Nečas.17 

Serinkovo vyprávění o podmínkách v letském táboře, byť bylo zaznamenáno 
až po dvaceti letech, patří mezi nejstarší svědectví, která o tomto táboru máme 
k dispozici. Ještě starším svědectvím bývalých vězňů protektorátních „cikánských 
táborů“ jsou výpovědi Romů, kteří svědčili na policii a před soudem v procesu 
s velitelem tábora v Letech Josefem Janovským, a zejména s Blažejem Dydym, 
v letech 1945 až 1948. V těchto případech jde tedy ale o svědectví, která vznikla 

15 Srv. HÜBSCHMANNOVÁ, M.(ed.): Po Židoch Cigáni, s. 197–406.
16 Viz JUROVÁ, Anna: Rómska menšina na Slovensku v dokumentoch 1945–75. Košice, Spolo-

čenskovedný ústav SAV 2008, s. 7.
17 NEČAS, Ctibor (ed.): Pamětní seznam, sv. 1: Jména a údaje o nebožácích, kteří byli násilně 

koncentrováni v tzv. cikánském táboře I (Lety, 1942–1943). [Nymburk], Vega-L 2012; TÝŽ: 
Andr’ oda taboris: Vězňové protektorátních cikánských táborů 1942–1943. Brno, Městský vý-
bor Českého svazu protifašistických bojovníků v Brně 1987.
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z popudu a v prostředí institucí (a lidí) stojících v době války na straně pronásledova-
telů vypovídajících svědků. K nejstarším dosud objeveným svědectvím, jež podávali 
přeživší naopak z vlastní vůle a autorsky zvolenou formou, pak patří (ovšem dosud 
nepublikovaný) rozsáhlý rukopis „Housle a kůň“, sepsaný na začátku padesátých 
let Rudolfem Danielem. Autor pocházel z jihomoravských Oslavan a kromě vlast-
ního života v rukopise dokumentoval i život celé tamní, v té době již neexistující 
romské komunity.18 Rudolf Daniel ale nebyl vězněn ani v jednom z protektorátních 
„cikánských táborů“. Stejně jako téměř všichni Romové z Oslavan byl transporto-
ván přímo do Osvětimi-Březinky.19 Prvním publikovaným autorským svědectvím je 
potom stručný příspěvek Leona Růžičky do novin Svazu protifašistických bojovníků 
z roku 1957, rozpracovaný o rok později jako příspěvek do literární soutěže svazu 
a publikovaný v roce 1959.20 (Znal Tesař tento Růžičkův text v době, kdy k Serin-
kovým chodil?) Leon Růžička žil před válkou na Mostecku, po záboru Sudet se 
přestěhoval za příbuznými ke Kladnu a právě odtud pak byl spolu s dalšími členy 
svojí rodiny transportován, ale opět přímo do Osvětimi-Březinky – ani Růžička tedy 
tábor v Letech ve svém textu nezachycuje. Tesařův rozhovor s Josefem Serinkem 
pak představuje dosud nejstarší známé zaznamenané (a publikované) výzkumné 
interview s romským přeživším holokaustu z českých zemí, byť s ním Tesař primárně 
nemluvil jako s obětí holokaustu Romů, ale jako s (romským) účastníkem českého 
odboje. Všichni další badatelé sledující osudy Romů v protektorátu se tématu začali 
věnovat až o pár let později (a z pozdějších dob tak pocházejí i rozhovory, které 
zachytili, přičemž výbory z nich se podařilo publikovat až po roce 1989).

Vzhledem k tomu, co bylo řečeno o autentických autorských svědectvích romských 
přeživších a o jejich vůli svědectví o válečném osudu svých vyvražděných rodin 
a zaniklých komunit zachytit a případně i zveřejnit, považuji za velmi významnou 
poznámku Jana Tesaře o tom, že i sám Josef Serinek si vedl obsáhlejší písemný zá-
znam o svém životě, zahrnující meziválečné a snad i část válečného období (v době 
vydání České cikánské rapsodie nebyl tento rukopis ovšem dohledán). Do jisté míry 
totiž potvrzuje tušení, že Romů snažících se o rozsáhlejší písemné podání svých 
pamětí – podobně jak o to usiloval Rudolf Daniel – mohlo být víc. Vedle Serinka 
to byl již připomenutý Leon Růžička (v novinovém článku z roku 1957 se zmínil 
o záměru napsat o svém životě knihu, členové jeho rodiny nedávno potvrdili, že 
rukopis této „knihy“ existoval, je ovšem zřejmě ztracen) a existují též písemné paměti 
jedné z bývalých vězeňkyň letského tábora, které má ovšem zatím k dispozici jen 
její rodina. Není vyloučeno, že mohly vznikat i další podobné rukopisy. 

18 Srv. ZÁVODSKÁ, Milada: Rukopis Rudolfa Daniela „Housle a kůň“: Příspěvek k problema-
tice autorství. Dílčí výsledky výzkumu a několik poznámek k historické metodologii, též 
z hlediska romistiky. In: Romano džaniben, roč. 18, č. 2 (2011), s. 100–104.

19 Viz NEČAS, C.: Romové na Moravě a ve Slezsku (viz pozn. 3). 
20 Viz SADÍLKOVÁ, Helena – ZÁVODSKÁ, Milada – RŮŽIČKA, Leon: Včera a dnes: Vzpomínka 

cikána na nacistické lágry. Komentovaný memoár z r. 1958. In: Romano džaniben, roč. 20, 
č. 1 (2013), s. 141–155.



517Hozená rukavice

Serinkovo svědectví Tesař zaznamenal na prahu doby, kdy se osudu Romů v pro-
tektorátu začali podrobně věnovat první čeští historikové21 – patrně už počátkem 
šedesátých let Milena Hübschmannová (která začala cíleně zaznamenávat svědectví 
o válečném osudu Romů ze Slovenska), na konci šedesátých let pak zejména Ctibor 
Nečas (zaměřil se na osud Romů v protektorátu a později i na Slovensku) a vedle 
něj Vlasta Kladivová (dokumentovala život romských vězňů v takzvaném cikánském 
rodinném táboře v Osvětimi-Březince). Nečas a Kladivová první výsledky svojí práce 
publikují na počátku sedmdesátých let. Zejména Nečas zpočátku pracuje především 
s archivními dokumenty, ovšem nejpozději od přelomu šedesátých a sedmdesátých 
let je též v kontaktu s pamětníky (přinejmenším v prostředí brněnského Ústředního 
výboru Svazu Cikánů-Romů). Teprve na počátku devadesátých let pak vychází vý-
bor ze svědectví romských přeživších z území protektorátu, která tito dva badatelé 
a jejich spolupracovníci v kooperaci s přeživšími během sedmdesátých a osmde-
sátých let shromáždili.22 Ze dvou třetin jde ovšem o svědectví Romů pocházejících 
z Moravy a jen pět z téměř třicítky pamětníků, kteří jsou v tomto výboru zastoupeni 
svou vzpomínkou, pak bylo internováno právě v Letech u Písku. Publikované výpo-
vědi – s výjimkou výpovědi Berty Berouskové, která se alespoň na chvíli zastavuje 
při popisu podmínek v letském táboře – však Lety zmiňují jen jako mezizastávku 
před transportem do Osvětimi-Březinky, a dozvíme se tak z nich nanejvýš, s kým 
a kdy byl který z těchto pamětníků v Letech internován.23 Jednou z dalších příčin 
jisté nadsazenosti Serinkovy vzpomínky na Lety, kterou Tesař upřímně konstatuje 
a citlivě podrobněji rozebírá, může být i fakt, že Serinek nezažil poměry v Osvětimi-
-Březince a koncentráčnickou hrůzu pro něj tak navždy v jeho paměti představovala 
právě vzpomínka na tábor v Letech u Písku.

Mezi nejstarší svědectví publikovaná ve zmíněném sborníku patří výpovědi, které 
zaznamenala Vlasta Kladivová v polovině sedmdesátých let a poté Ctibor Nečas 
v polovině osmdesátých let. Dostal se těmto badatelům do rukou pozdější výběrový 
přepis Serinkova vyprávění? Zřejmě ne. A obráceně – bylo by zajímavé vědět, co 
všechno věděl Jan Tesař v době, kdy za Serinkem začal docházet, o osudu Romů 
v protektorátu a existenci protektorátních „cikánských táborů“. Do roku 1963 totiž 
o této části dějin Romů a české společnosti ve vztahu k nim podle dosavadních 
zjištění referovala jen Zdeňka Jamnická-Šmerglová v ideologicky velmi zatížené 

21 K historii výzkumu holokaustu Romů v českých zemích viz LHOTKA, Petr – ZÁVODSKÁ, Mi-
lada: Profesor Ctibor Nečas – historik a zakladatel vědeckého zkoumání holocaustu Romů. 
In: Tamtéž, s. 7–19.

22 NEČAS, C. (ed.): Nemůžeme zapomenout (viz pozn. 7).
23 Rozsáhlejší kolekci svědectví romských pamětníků právě jen o táboře v Letech pak v polo-

vině 90. let publikoval americký publicista Paul Polansky (POLANSKY, Paul: Tíživé mlčení: 
Svědectví těch, kteří přežili Lety. Praha, G plus G 1998). Jakkoli jsou tato svědectví (i vzhle-
dem k výše řečenému) velmi vzácná, jako prameny je bohužel dost znehodnotil neprofe-
sionální přístup při jejich získávání, souvisící mimo jiné s jazykovou bariérou, neznalostí 
tématu i základních postupů orálněhistorického výzkumu (podrobněji viz HORVÁTHOVÁ, 
Jana: Fenomén Polansky. In: Romano džaniben, roč. 22, č. 1 (2015), s. 87–104).
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publikaci z roku 1955.24 Všechny pozdější zmínky v literatuře, pokud je známo, 
pocházejí až z druhé poloviny šedesátých let.25 Jak na Tesaře Serinkovo svědectví 
o letském táboře zapůsobilo? Jak novým sdělením pro něj bylo a do jakých rámců 
si je zasazoval? Uvažoval o něm například jako o tématu, které vyzývá k podrob-
nějšímu zpracování – podobně jako Nečase podnítil k výzkumu holokaustu Romů 
na konci šedesátých let archivní nález dokumentů z takzvaného cikánského tábora 
v Hodoníně, odkazující i k Letům? V tomto ohledu je škoda, že se Tesař nerozhodl 
zveřejnit něco víc o své vlastní zkušenosti s touto částí Serinkova svědectví.

Posledním bodem Serinkova vyprávění, u nějž bych se ráda zastavila, je jeho vý-
pověď o meziválečném Československu, ale i o době předcházející. Přitom je třeba 
předeslat, že tato část jeho svědectví je cenná mimo jiné kvůli tomu, že v něm 
Serinek popisuje život svojí rodiny, jež žila v západních Sudetech (a po záboru 
Sudet pak ve středních Čechách). Dosud bylo totiž publikováno jen velmi málo 
výpovědí Romů žijících tehdy na území Čech a badatelé jejich životu v prvních 
třiceti letech dvacátého století věnovali vcelku minimální pozornost. Zatímco díky 
celoživotnímu úsilí Ctibora Nečase, který se v mikrostudiích zaměřil na jednotlivé 
romské komunity na Moravě a ve Slezsku či na různé specifické aspekty života 
tamních Sintů a Romů, máme dosti detailní přehled o jejich tehdejším životě, sta-
vu a změnách postavení ve společnosti i o vztahu mezi nimi a úřady, od místních 
po zemské,26 o životě Romů a Sintů na území Čech předtím, než byli internováni 
v Letech u Písku a/nebo odvlečeni do Osvětimi-Březinky, toho víme velmi málo. 
Z řady dosti zajímavých podnětů k zamyšlení a dalšímu bádání, které přináší Česká 
cikánská rapsodie, zde vybírám alespoň dva.

V prvé řadě je to Serinkovo svědectví o důsledcích prvorepublikového zákona 
č. 177/1927 Sb., „o potulných cikánech“, který Romům umožňoval cestovat po re-
publice pouze pod podmínkou vlastnictví „pasů“. Tesař ve svém komentáři k této 
pasáži interpretuje tento zákon jako pokus o řešení existujícího sociálního problému 
a „přiměřený tlak ve prospěch sociální integrace“ (sv. 2, s. 27 n.). Je pravda, že 
uvedený zákon nezakazoval tradiční kočování – „pouze“ takzvané potulné cikány 
dostával pod velmi intenzivní kontrolu nejen správních úřadů, ale i policie. Slou-
žilo k tomu zejména vydávání takzvaných cikánských legitimací, jejichž držení 
bylo povinné pro všechny „potulné cikány“ nad čtrnáct let. Legitimace obsahovaly 
kromě základních osobních informací i přesný popis dané osoby včetně speciálních 
poznávacích znamení, ale i otisků všech prstů na rukou a fotografie, a příslušné 
úřady samozřejmě tyto údaje dále evidovaly. Pokud byl Serinek (a s ním i jeho 
žena a jejich starší děti) skutečně držitelem této legitimace, jak uvádí, je zajíma-
vé, že tento způsob detailní úřední kontroly, a zejména policejní evidence nijak 

24 JAMNICKÁ-ŠMERGLOVÁ, Zdeňka: Dějiny našich cikánů. Praha, Orbis 1955.
25 LHOTKA, P. – ZÁVODSKÁ, M.: Profesor Ctibor Nečas – historik a zakladatel vědeckého 

zkoumání holocaustu Romů.
26 Dlouhodobé výsledky této své práce publikoval Ctibor Nečas v roce 2005 v knize Romové 

na Moravě a ve Slezsku (1740–1945) (viz pozn. 3).
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nekomentuje. Neuvědomoval si ji, nedohlížel její důsledky, nebo jen nechtěl odbíhat 
od linie vyprávěného příběhu? Jeho mlčení v této věci je ovšem možné považovat 
i za projev přinejmenším neutrálního postoje k tomuto zákonu.

Díky „cikánským legitimacím“ totiž postupně došlo k poměrně jasnému vydělení 
lidí považovaných za „cikány“. Nešlo přitom jen o „potulné cikány“, neboť – jak 
uvádí ve svém komentáři i Tesař – legitimace se postupně vydávaly i usedlým „ci-
kánským“ rodinám; v úřední korespondenci na přelomu let 1939 a 1940, kdy bylo 
v protektorátu nařízeno povinné usazení všech dosud kočujících „cikánů“, byla 
dokonce publikována instrukce upřesňující, že usazení těchto osob není důvodem 
pro vracení starých legitimací nebo nevydávání nových. Právě a jen „(potulní) ci-
káni“ byli povinni tyto speciální osobní doklady nosit a úřady včetně (kriminální) 
policie je tak evidovaly jako specifickou skupinu obyvatel. Zákon pak těmto lidem 
nařizoval, jakým způsobem se mohou pohybovat, a uplatňováním nejrůznějších 
specifických sankcí (jako byl například zákaz tábořit v „tlupách přesahujících rámec 
rodiny“, úplný zákaz držení zbraní, zákaz vstupu do určitých obcí a podobně) je 
nejen zbavoval některých občanských práv, ale též poměrně výrazně kriminalizo-
val. Jakým způsobem se takto fungující úřední evidence začala překládat do praxe 
v pozdějších letech při identifikaci jednotlivých československých občanů jako „ci-
kánů“ nebo společnosti nebezpečných „asociálů“ – se všemi tragickými důsledky, 
které z takové identifikace vyplývaly – je celkem nasnadě.

Zákon navíc umožňoval obcím zbavit se kočovníků úplně – vydáním zákazu vstu-
pu „potulným cikánům“ na svoje území. Například na Moravě a ve Slezsku, jak 
zdokumentoval Nečas, tento zákaz platil na území více než dvou set obcí, včetně 
všech tří regionálních center (Ostrava, Olomouc, Brno).27 Na jejich katastru se 
tak mohli zdržovat jen ti „(potulní) cikáni“, kteří zde měli domovskou příslušnost 
nebo sem byli přikázáni, a všichni ostatní, včetně jejich vlastních příbuzných, při 
pobytu v těchto obcích překračovali zákon. Kolika obcí v českých zemích se tento 
zákaz týkal, bohužel opět nevíme. V tomto kontextu je pak poněkud problematické 
prvorepublikovou singulární úpravu cílenou na „cikány“ i její praxi označovat za po-
kus o integraci této části populace, pokud tedy integraci chápeme jako spontánní 
zapojování specifických skupin obyvatel do struktur celé společnosti. Je ovšem 
pravda, že ze stejného zákona na druhou stranu implicitně vyplývalo, že ostatní 
obce byly povinné kočovníky přijmout – na omezený počet dní. Je také faktem, že 
někteří Romové tehdy vynakládali úsilí na získání domovské příslušnosti v kon-
krétní obci, což zpravidla naráželo na urputný odpor obcí proti přijetí „cikánů“ 
do domovského svazku, a že ve prospěch žádajících Romů zasahovaly nadřízené 
správní úřady, byť někdy to byl až ten nejvyšší. Takové jednání je rozhodně bližší 
představě o integraci. Serinkovo vyprávění o tom, jak vymohl právo kočovných lidí 
tábořit v jedné obci ve středních Čechách, je inspirativní v tom, že otevírá otázku, 
kolik dalších obcí bez náležitého podkladu vstup a táboření „potulných cikánů“ 
na svém území znemožňovalo, a zejména kolik dalších lidí vstupovalo s obcemi či 

27 Tamtéž, s. 201–210.
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jednotlivci do sporu, když se domáhali práva v obci tábořit. Takový způsob využívání 
zákona ve prospěch kočovných Romů totiž není z dosavadní literatury vůbec znám.

Naprosto unikátní v Serinkově vyprávění je také moment, kdy velmi stručně re-
kapituluje své předválečné snahy „kočovné lidi organizovat“ a svůj plán uspořádat 
v Teplicích v roce 1933 mezinárodní „setkání kočovných národů“. Nutně zde spolu 
s Tesařem ovšem musím přiznat, že lepší kontextualizace tohoto svědectví je obtížná 
vzhledem k tomu, kolik toho (ne)víme o politické organizaci a emancipaci Romů 
v Československu (ale i v Evropě) v meziválečném období. Obdobné organizace, 
jakou zřejmě Serinek plánoval přinejmenším v českých zemích (?) zakládat, již 
v některých zemích střední a východní Evropy tou dobou existovaly – v Rumunsku to 
bylo již na konci 19. století a znovu ve třicátých letech, v Bulharsku lze první snahy 
o jistou politickou organizaci Romů dohledat k počátku dvacátého století, romské 
organizace působily v druhé polovině dvacátých let v Sovětském svazu a ve třicá-
tých letech také v Polsku.28 Dosud jediným textem, který zmiňuje romskou snahu 
o sebeorganizaci na území Československa, je studie Anny Jurové a Evy Zupkové 
o Romech v meziválečných Košicích a několika spolcích, které si zde založili: byla 
to profesní Únia československých cigánskych hudobníkov, odbočka Košice (zalo-
žena 1926), Lavutarisz – kultúrny a sociálny spolok Cigánov na Slovensku (zalo-
žen 1936), Športový klub slovenských Cigánov – Roma Košice (založen 1930).29 
Do jaké míry tyto slovenské (a zahraniční) aktivity Josefa Serinka inspirovaly, jak 
se o nich případně dozvěděl (například během pobytu v Košicích?), zda a v jakém 
vztahu případně byl s jejich organizátory, to jsou jen úplně základní otázky, na něž 
se musíme ptát. A existovaly i v českých zemích nějaké další snahy o romskou 
sebeorganizaci? Jistou naději okomentovat podrobněji Serinkovou zmínku snad 
v dohledné době představuje současný mezinárodní projekt vedený Elenou Maru-
šiakovou a Veselinem Popovem, který se věnuje právě politické emancipaci Romů 
v Evropě mezi válkami a zahrnuje i území Československa.30 

Na závěr snad to nejdůležitější: v interpretační rovině je naprosto klíčové Tesařovo 
několikrát opakované odsouzení genocidy českých a moravských Romů a Sintů 
jako v první řadě nezměrného lidského utrpení a dále – a to především – jako 

28 K meziválečnému vývoji a politické emancipaci Romů viz např. MARUSHIAKOVA, Elena – 
POPOV, Veselin: The Roma – a Nation without a State? Historical Background and Contem-
porary Tendencies. In: BURSZTA, Wojciech – KAMUSELLA, Tomasz – WOJCIECHOWSKI, 
Sebastian (ed.): Nationalismus Across the Globe. Poznan, School of Humanities and Jour-
nalism 2005, s. 433–455; O’KEEFFE, Brigid: New Soviet Gypsies: Nationality, Performance, 
and Selfhood in the Early Soviet Union. Toronto – Buffalo – London, University of Toronto 
Press 2012; BARANY, Zoltan: The East European Gypsies: Regime Change, Marginality and 
Ethnopolitics. Cambridge, Cambridge University Press 2002.

29 JUROVÁ, Anna – ZUPKOVÁ, Eva: Rómovia v Košiciach v 1. ČSR v kontexte doby i regionu 
(1918–1938). In: Bulletin Muzea romské kultury, č. 16. Brno, Muzeum romské kultury, o.p.s. 
2007, s. 105–111.

30 Bližší informace k tomuto výzkumu viz RomaInterbellum: Roma Civic Emancipation Be-
tween The Two World Wars. In: University St Andrews [online]. [Cit. 2018-09-30.] Dostup-
né z: https://arts.st-andrews.ac.uk/romainterbellum/.



521Hozená rukavice

nenahraditelné kulturně-společenské ztráty pro „československý národ“. Tesař 
také opakovaně explicitně hovoří o jasném podílu české společnosti na vyvraždění 
svých romských spoluobčanů. Z autorů, kteří se věnují tématu holokaustu Romů 
v protektorátu, se před Tesařem takto explicitně k „české spoluvině“ na válečné 
genocidě Romů vyjádřil především německý novinář Markus Pape a americký pub-
licista a genealog Paul Polansky. Pape s Polanským však na rozdíl od Tesaře zůstali 
víceméně u tohoto konstatování, vyslovovaného v rámci proromského aktivismu, 
jakkoli to bylo významné v době, kdy se (v polovině devadesátých let) také díky nim 
začalo hlasitě bojovat o důstojnou podobu památníku holokaustu Romů v místech 
bývalých takzvaných cikánských táborů v Letech u Písku (namísto velkovýkrmny 
prasat) a v Hodoníně u Kunštátu (namísto rekreačního objektu) jako symbolu české 
spoluúčasti na válečné genocidě protektorátních Romů a Sintů a jejího vytěsnění 
z kolektivní paměti. V tomto kontextu je pak nutné připomenout roli Muzea romské 
kultury v péči o památník na Žalově, na místě hromadného hrobu vězňů hodonín-
ského „cikánského tábora“, a jeho předchůdců v řadách Svazu Cikánů-Romů, který 
v roce 1973 uspořádal na Žalově vůbec první veřejný pietní akt k uctění památky 
romských obětí. Zúčastnil se ho i Ctibor Nečas, který se mimo jiné později zasadil 
o vyhlášení místa památníku v Letech u Písku za kulturní památku nebo o instalaci 
pamětní desky na místě brněnských jatek, jež se staly v roce 1943 shromaždištěm 
Romů z Moravy před jejich transportem do Osvětimi-Březinky.31

Tesař ovšem jde ve sledování linie české spoluviny na genocidě Romů mnohem 
dál, když se též zabývá tím, jak zásadní vliv má nepřiznání a zamlčování tohoto 
faktu na vědomí, sebevědomí a současném stavu „československého národa“ a jak 
zásadní ztrátou pro samotné vymezení termínu „československý národ“ i pro jeho 
kulturní obsah tato tragédie byla (zejména spolu s holokaustem Židů). Válečné 
vyvraždění takřka celé původní romské populace tak Tesař vztahuje nejen k Romům 
samotným – jako neodčiněnou křivdu a zločin, který na nich spáchali i jejich čeští 
spoluobčané – ale zároveň, a to je velmi významné, především k samotné české 
společnosti. Z holokaustu Romů tak činí historickou událost, která se právě české 
společnosti zásadně dotýká, jakkoli (a právě proto), že si tento fakt dodnes není 
většinově schopná přiznat – byť události posledních dvou let ukazují v této záležitosti 
dost zásadní posuny. Ve vztahu k Romům jako obětem válečné genocidy má pak 
jeho text o partyzánovi Serinkovi ještě další rozměr, významný právě v kontextu 
psaní o holokaustu Romů a narativu obětí, který v něm dominuje. Vedle jasného 
vyjádření k české účasti na pronásledování a genocidě totiž zároveň předkládá obraz 
Serinka sice (a jak jinak než) jako štvance a uprchlíka, který se ovšem nevzdává 
a bojuje, a navíc přenesením své životní zkušenosti se skrýváním v lesích významně 
přispívá k rozvoji nové koncepce a taktiky místního odboje. 

Jak důležitý je takový způsob interpretace a prezentace, vyvstane snad ještě jasněji 
na pozadí informací o poválečném životě Josefa Serinka a jeho potomků, v knize 
samotné Tesařem jen naznačených a znovu se vyjevujících v debatě nad Tesařovou 

31 Viz LHOTKA, P. – ZÁVODSKÁ, M.: Profesor Ctibor Nečas – historik a zakladatel vědeckého 
zkoumání holocaustu Romů.
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knihou s jeho vnukem Zdeňkem. Sám Zdeněk Serinek totiž nebyl v první řadě vy-
chovávaný ve vědomí, že jeho dědeček byl partyzán (o důvodech takového postoje 
k minulosti Josefa Serinka obsáhle referuje právě Tesař, aniž by ovšem explicitně 
mluvil o tom, nakolik se rodina Josefa Serinka k jeho partyzánské minulosti hlásila 
a jaký postoj k ní jeho příbuzní včetně jeho poválečných dětí zaujímali). Ovšem 
Zdeněk Serinek dále nevyrůstal ani ve vědomí toho, že jeho děda byl Rom, a že tedy 
i on by se mohl identifikovat (nebo mohl být identifikován) jako (částečný) Rom 
či – „C/cikán“: Zdeněk Serinek mluvil i o tom, jak ho zaskočilo, když mu v hádce 
kdosi v dětském věku začal nadávat „do cikánů“ – a když se doma poté dozvěděl, 
že po dědovi skutečně k Romům patří.32

Znovu a v novém světle se tak s velkou aktuálností vrací téma Serinkovy sebeiden-
tifikace s Romy a jejího vývoje, které ve svých komentářích reflektuje i Tesař. V tomto 
kontextu je nutné ještě upozornit na naprosto unikátní možnost sledovat v Serinko-
vě textu – pokud můžeme věřit pečlivosti jeho záznamu – střídání výrazů „Cikán“ 
a „Rom“, případně dalších termínů, které k označování Romů Serinek v rozhovoru 
s Tesařem v roce 1963 používal („naši lidé“ a podobně). Vyvstává zde dosti palčivá, 
stále aktuální otázka: kdo, kdy, jak a za jakých okolností byl ochotný se během války, 
stejně jako před ní a po ní, dobrovolně identifikovat jako „C/cikán“ či jako Rom? A jak 
k tomuto stavu české společnosti, v jejímž kontextu se takové rozhodování dodnes 
každodenně odehrává, přispívá i způsob, jakým jsou psány dějiny Romů, a jaké místo 
vůbec historiografie Romům v „českých“ dějinách vymezuje?

32 Vystoupení Zdeňka Serinka v debatě ke knize Jana Tesaře bylo součástí doprovodného pro-
gramu konference „Identita evropských Romů ve 20. století ve světle dokumentace obětí 
holocaustu“, kterou uspořádal Institut Terezínské iniciativy v Praze ve dnech 11.–13. květ-
na 2017.



Recenze

„Sametová revoluce“ v kaleidoskopu 
osudů „obyčejných lidí“

Lucie Rajlová

VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel: Velvet revolutions: An oral history of Czech 
society. New York – Oxford, Oxford University Press 2016, 251 strana, ISBN 
978-0-19-934272-3.

Orální historie je výzkumnou metodou, která má v českém historickém prostředí již 
mnoho let pevně ukotvené místo. Čím dál více projektů, publikací či studentských 
prací, které se zaměřují na soudobé dějiny, považuje orální historii za plnohodnot-
nou metodu. Miroslavu Vaňkovi a Pavlu Mückemu jako jejím zdejším zakladatelům 
a předním propagátorům nelze upřít mnohaletou zarputilou snahu, kterou věnovali 
tomu, aby se aktuální stav stal skutečností. Oba historici současně mají nespornou 
zásluhu i na tom, že česká oral history, reprezentovaná především Centrem orální 
historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (v jehož čele Vaněk stál, než se stal 
ředitelem ústavu), patří ve svém oboru ke světově uznávaným a respektovaným.

Autorská dvojice Vaněk – Mücke zaznamenala v roce 2016 obrovský úspěch, 
v oblasti českých historických věd zcela výjimečný, když nakladatelství Oxford Uni-
versity Press vydalo jejich publikaci Sametové revoluce: Orální historie české společ-
nosti. Jedná se o průkopnické dílo, které na základě orální historie systematicky 
zprostředkovává a interpretuje vnímání, smýšlení, názory a postoje „obyčejných 
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lidí“ ve více než dvacetiletém období od pražského jara do pádu komunistického 
režimu a demokratické transformace, a navíc svým zaměřením na zahraniční publi-
kum umožňuje jejich pochopení přes mentální bariéru bývalé železné opony. Kniha 
vznikla z podnětu editorky nakladatelství Oxfordské univerzity Nancy Toffové, která 
autory oslovila na konferenci Asociace orální historie v Denveru roku 2011. Práce 
na publikaci trvala čtyři roky. Autoři si dobře uvědomovali, komu je kniha určena, 
a přizpůsobili tomu své podání, když některé události, vztahy či reálie vysvětlují 
podrobněji a v širším kontextu českých dějin, než by bylo nutné pro zdejší čtenáře.

Publikace je založena na analýze a interpretaci více než tří stovek metodicky 
vedených rozhovorů, které vznikaly převážně v letech 2006 až 2013 a jejichž cílem 
bylo zaznamenat příběhy a zkušenosti „obyčejných lidí“ ve vymezeném období 
a strukturovaně ve vztahu k několika ústředním tématům. Každá skupina naráto-
rek a narátorů byla vybrána na základě několika stanovených výzkumných krité-
rií. Společným určujícím faktorem tu byl prožitek invaze vojsk Varšavské smlouvy 
do Československa v srpnu 1968 a „sametové revoluce“ v listopadu 1989. Dalším 
měřítkem výběru bylo, aby pamětníci patřili v posledních dvaceti letech komunis-
tického režimu a v období transformace ke skupině aktivně pracujících. Rok jejich 
narození proto až na malé odchylky spadá do rozmezí let 1935 a 1955. Důležité bylo 
zajistit zastoupení různorodých profesních a sociálních skupin (dělníci, zemědělci, 
intelektuálové, pedagogové, zaměstnanci v sektoru služeb, příslušníci ozbrojených 
sil, mistři v továrnách, zaměstnanci managementu a marketingu). Jejich pohled 
na otázky sledované ve výzkumu pak byl v určitých ohledech značně odlišný, tak 
jak se rozdílně odvíjely jejich životní příběhy a vstupovaly do nich různé faktory.

Autoři pracovali nejen s orálními prameny, ale porovnávali realizovaná inter-
view s dobovými sociologickými výzkumy veřejného mínění. Cílem studie bylo pro 
zahraniční čtenáře, kteří nejsou dobře obeznámeni s československými a českými 
soudobými dějinami, zprostředkovat v reprezentativním segmentu historické reálie, 
způsob života, hodnoty a názory zdejší společnosti v období takzvaného reálného 
socialismu a její výrazné změny pod vlivem politické a ekonomické transformace 
po roce 1989. Zájem autorů se primárně obracel k tématům, která se běžně vysky-
tovala v lidských životech (rodina, vzdělání, hodnota práce, volný čas, svoboda, 
cestování, veřejná sféra a vztah k ní, vnímání cizinců a cizích zemí). Nejednalo se 
o snadný úkol, neboť každé z uvedených témat by svým rozsahem vydalo na něko-
lik odborných publikací, a to i bez vzpomínek pamětníků. Orientaci v textu knihy 
a porovnání vyprávěných příběhů usnadňuje rozhodnutí autorů doplnit úryvky 
z rozhovorů vždy na závěr o narátorovo jméno a příjmení, ročník narození a po-
volání. Čtenář tak může sledovat, jak se v pohledu na shodné tematické celky liší 
různé kategorie osob.

Knihu otevírá autorský úvod, její jádro pak tvoří sedm kapitol, které mají jednot-
nou strukturu. Na prvních stránkách vždy autoři načrtávají teoreticko-historický 
rámec, v němž jsou usazeny následující úryvky z rozhovorů, tematicky členěné 
do kratších podkapitol, a nakonec k nim připojují vlastní zobecňující shrnutí. První 
kapitola „Chci být svobodný/á! Občanská a politická práva“ se snaží ukázat, jak 
pamětníci pohlíželi na fenomén občanství, jaký mu přikládali význam a jak se 
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jej (ne)snažili naplnit vlastní aktivitou před 
rokem 1989 i po něm. Jestliže nebyli právě 
v tomto směru nejvýřečnější, odpovídá to 
do značné míry zažité představě o pasivitě 
společnosti za normalizace ve vztahu k veřej-
né, především politické sféře. Podstatně ochot-
něji narátoři mluvili o nesvobodě a omezeních 
před „sametovou revolucí“ než o vlastním ak-
tivismu a hledání svobody.

Následující kapitola „Proměna rodiny za so-
cialismu“ přechází od veřejné sféry k soukro-
mé a soustředí se na rodinu, rodinné vztahy, 
hodnoty a zvyklosti. K tehdejším nepsaným 
pravidlům v mnoha českých rodinách patřila 
zásada, že co se říká doma, o tom není mož-
né mluvit ve škole a na veřejnosti. Velká část 
narátorů vzpomíná, jak slýchávali od svých 
rodičů a prarodičů poučku „Hlavně to nikde 
neříkej!“. Po roce 1989 sice zmizel stísňující rozpor mezi relativní otevřeností pro-
jevu v soukromí a jeho svázaností na veřejnosti, rodiny se ale zase vesměs těžce 
vyrovnávaly s fungováním kapitalistické ekonomiky a sociálními změnami.

Třetí část „Přátelé a ti druzí“ předkládá pohledy české společnosti na rozdíly 
mezi Západem a Východem v pozdní fázi studené války. Je zřejmé, že narátoři měli 
v sedmdesátých a osmdesátých letech povědomí o tom, že obraz západního světa 
v podání oficiální propagandy se liší od skutečnosti. Názory na život v zahraničí 
a obyvatele cizích zemí sice získávali spíše zprostředkovaně než z vlastních cest 
a setkání, v rozhovorech ale líčí mnohdy pestré osobní zážitky symbolického či 
reálného překračování hranic.

Následující oddíl „Vzdělání – brána k úspěchu“ se věnuje otázce, co učí česká 
škola o době socialismu, ale také hodnotě vzdělání před rokem 1989, vzpomínkám 
na vyučující a na změny ve školství před pádem „starého režimu“ a poté. Mnozí 
pamětníci vnímali edukaci za socialismu jako prostředek diskriminace a kontroly 
ze strany státu vůči studentům a rodinám. Jejich vzpomínky na porevoluční školu 
a pocity z ní se už spíše rozcházejí, většina se ale shodne na tom, že je podstatné 
mít vzdělanou společnost. V určitém rozporu s ostatními jsou náhledy pedagogic-
kých pracovníků, kteří dávají najevo zklamání, že po roce 1989 se často prosazoval 
konzumní způsob života na úkor nemateriálních hodnot.

Tematickým zaměřením páté kapitoly „Od povinného zaměstnání k nezaměst-
nanosti“ je profesionální uplatnění zpovídaných, efektivita (či spíše neefektivita) 
socialistického hospodářství, problémy na kapitalistickém pracovním trhu a stále se 
rozšiřující rozdíly mezi chudobou a bohatstvím. Narátoři často vzpomínali na po-
věstné fronty na nedostatkové zboží v předlistopadovém období, netajili se ale ani 
svými obavami z neznámého žití v kapitalismu a ze ztráty zaměstnání. Jedním 
z důsledků kapitalistické transformace byla i mnohem vyšší časová investice lidí 
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do vlastního zaměstnání, což mělo někdy negativní vliv na jejich soukromé životy. 
V kapitole zaujmou také vzpomínky bývalých vojáků na službu v Československé 
lidové armádě, se kterými se v historické literatuře setkáváme zřídka.

Obsah předposlední části vystihuje název „Význam volného času: práce, rodina 
a volno“. Volný čas byl za socialismu soustředěn do víkendů, které dotazovaní pa-
mětníci ponejvíce trávili způsoby tak typickými, jako bylo chalupaření, zahrádkaření 
nebo výlety po Československu. Letní dovolené a prázdniny u Černého moře nebo 
Jadranu nebyly výjimkou, ale cestování do zahraničí je v jejich vyprávění spojeno 
hlavně s otevřením hranic po roce 1989 a evidentně i po třiceti letech se u nich stále 
těší velké oblibě. Zejména v této kapitole se projevuje odlišný pohled žen a mužů 
na dané téma a s tím spjatý rozdíl, někdy i nesoulad, v jejich každodennosti. Jak je 
patrné z jednotlivých svědectví, ženy v rámci zajištění chodu rodiny a domácnosti 
vnímaly náplň volného času často jako práci po práci, „druhou šichtu“. 

Poslední kapitola je pojmenována „My a oni“, a právě k tomuto pomyslnému 
dělení do dvou kategorií se zde pamětníci vyjadřují. V principu se jedná o vnímání 
komunistických a postkomunistických politických a ekonomických elit, různých 
způsobů obohacování, konexí a korupce, jak v době „reálného socialismu“, tak 
„reálného kapitalismu“.

Po hlavních kapitolách následují dvě přílohy. V první je představen světoznámý 
dokumentární fotograf a pedagog Jindřich Štreit, jehož černobílé fotografie „oby-
čejných lidí“ autoři velmi vhodně použili jako obrazový doprovod. Druhá příloha 
přináší na dvanácti stranách základní životopisné údaje o všech narátorech včetně 
jména a příjmení (v některých případech je nahrazují monogramy), roku a místa 
narození, dosaženého vzdělání, zaměstnání, rodinného stavu, počtu dětí a případně 
dalších informací ze soukromého života, k jejichž zveřejnění narátoři svolili. V knize 
nechybí ani jmenný a věcný rejstřík a seznam užitých pramenů.

Zastavila bych se ještě u poznámkového aparátu, který publikaci uzavírá. Autoři 
sice v jednotlivých kapitolách stručně vysvětlují širší kontext událostí, pro lepší 
orientaci zahraničních čtenářů a porozumění citovaným vzpomínkám však mohli 
v poznámkách ještě doplnit některá podrobnější fakta nebo dokumenty. Zevrubnější 
osvětlení by si zde například zasloužilo zakládající „Prohlášení Charty 77“, o němž 
jsou dříve v knize zmínky (s. 31 a 33).

Český čtenář postřehne určité významové či emocionální posuny, které jsou způ-
sobeny překladem z českého do anglického jazyka. Například hasič X. J., narozený 
roku 1962, hned na začátku knihy vzpomíná, jak lidé na demonstraci křičeli „Ha-
vel for President“ (s. 1). V překladu se ztrácí ona pomyslná síla pokřiku „Havel 
na Hrad!“, kterou mají v paměti pouze ti, kteří situaci sami zažili. 

Výsledkem úsilí obou autorů knihy je pestrý pohled a velmi různorodé líčení 
soudobých českých dějin po roce 1968, založené na analýzách a interpretacích roz-
hovorů. Ty vesměs dokládají, že všechno za „normalizace“ nebylo pouze šedivé a že 
takzvaní běžní lidé prožívali své životy v rámci možností daných politickým režimem 
naplno. Pro čtenáře, který se více orientuje v tématu, jsou přínosné vzácně zachy-
cené detaily pamětnického vyprávění, jež barvitě dokreslují obraz minulé doby. 
Kniha Sametové revoluce nemůže suplovat učebnice a základní historické výklady 
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období československého, respektive českého „reálného socialismu“ a demokratické 
revoluce, a na něco takového ani neaspirovala. Nabízí však pohled na tehdejší dění 
i zdánlivou nehybnost zdola, promlouvá o ní mnohohlasem autentických svědků 
a současně aktérů, a hlavně předává své sdělení způsobem srozumitelným a pou-
tavým pro cizí zájemce. Úspěch tohoto počinu českých historiků potvrzuje i fakt, 
že se již intenzivně připravuje jejich další anglická publikace, kterou nakladatelství 
Oxford University Press vydá v roce 2019 u příležitosti třicátého výročí „sametové 
revoluce“.



Recenze

Obraz proměny politika ve státníka

Robert Kvaček

BROKLOVÁ, Eva: Antonín Švehla: Tvůrce politického systému. (Edice Paměť, sv. 91.) 
Praha, Academia 2017, 527 stran, ISBN 978-80-200-2711-5.

Škoda že nevznikly Hovory Karla Čapka s Antonínem Švehlou. Čapek sám toho 
litoval. Naslouchal Švehlovi hlavně na náhorní planině u karlovarského letiště, kam 
politik brával toho, s nímž chtěl pohovořit. Před Čapkem myslel nahlas, uvažoval 
o podobě doby, která trpěla krizemi, o české dějinné cestě, o demokracii a jejím 
politickém systému. Čapek netušil, že jde o Švehlovy promluvy z posledních, jinak 
by se byl „ještě usilovněji snažil vtisknout je ve svou paměť“.1 I tak z nich zachoval 
a v prosinci 1933 v Lidových novinách zveřejnil aspoň úlomky, několik zásadních 
úvah a myšlenek.2

Dlouho se zdálo, že Švehla porazí těžké, vleklé onemocnění. Přímo z něho po letech 
„samotářského hloubání a písmáckého studia“3 sálala touha zase působit, vést, řídit. 
Nemoc měla ve Švehlovi urputného, statečného soupeře, ale přece jen ho zdolala. 
Jeho odchod z vládní politiky a pak vůbec ze života byl pro teprve několikaleté 

1 ČAPEK, Karel: Drobty ze Švehlových hovorů. In: Hovory s Antonínem Švehlou (a o něm): 
S předmluvou Václava Klause a dosud nepublikovaným textem Karla Čapka. Praha, Votobia 
[2011], s. 11.

2 Knižně poprvé viz ČAPEK, Karel: Drobty ze Švehlových hovorů. Praha, A. Drégl 1935. Znovu 
byly tyto „drobty“ otištěny v publikaci Hovory s Antonínem Švehlou (a o něm).

3 ČAPEK, K.: Drobty ze Švehlových hovorů, s. 10.
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Československo ztrátou, za niž se vzápětí ne-
našla náhrada – není totiž dáno politikům vy-
zrávat automaticky ve státníky; tento posun, 
skok, tato dějinná milost je výsadou i pak 
výzvou a ojedinělou možností jen pro málo-
které. Švehla k nim patřil – poznali to už jeho 
českoslovenští současníci, ať se hlásili k jeho 
agrární straně, ať byli s ní v koalici, nebo vůči 
ní v opozici. Švehla si ostatně dobrou opozici 
přímo žádal, protože „to je stejně důležitá zá-
ruka demokracie jako dobrá většina“.4 

Osobnosti se historikům obtížněji portrétují, 
jejich biografie musí zachycovat mnohé osob-
ní jedinečnosti, tvůrčí, dělné, dobově vlivné 
i dobu přerůstající. Důkazem této nesnadnosti 
jsou rovněž historická zobrazování Švehly. Platí 
to i o jeho biografii nejnovější, ač nepochybně 
překonává předcházející literaturu, ostatně ni-
jak početnou. Eva Broklová se na ni důkladně 
připravila, zná všestranně historické „podloží“, tedy dějiny československého státu, 
které Švehla výrazně spoluvytvářel. Přisoudila mu – právem – mimořádný podíl 
na formování politického systému, což promítala i do důrazů ve výkladu, tedy do vý-
běru historické látky. Ta byla nutně velmi rozsáhlá, patřily do ní i četné materiály, 
které se pak neobjevily přímo v textu, ale vytvářely jeho podklad, opory, udávaly 
směr interpretace, sloužily k posouzení a hodnocení. Švehla nezanechal osobní archiv 
a ztížil tím historikům koncipování jeho biografie. Doklady jeho aktivit, postojů, roz-
hodnutí i další politické stopy se však nalézají v různých dobových pramenech, nebo 
se – častěji – dají rekonstruovat. Vyžaduje to ovšem, jak už připomenuto, širokou 
znalost látky, dějů, souvislostí, aktérů – zvláště když Eva Broklová psala především 
politickou biografii. Švehlu politika pohlcovala, žil jí, od počátku dvacátého století, 
kdy se ujal vedení agrární strany, byla mu hlavní životní náplní. Budování českoslo-
venského státu tuto prvořadou volbu ještě povýšilo, rozmnožilo, osobitě utvrdilo. 
Odtud tak obsáhlý rámec, do něhož je politik Švehla zasazován a v něm posuzován. 
Dal se však někde shrnovat do obecnějších tezí, ústřední postava by tak získala ještě 
více prostoru v textu.

Švehla byl především praktický politik, zároveň po svém koncepční, přemýšlivý; 
vytvořil si své zásady a usiloval o jejich realizovatelné uplatnění. V agrárním hnutí 
viděl i národní myšlenku, spojoval ji se vztahem k půdě a jím konzervativně měřil 
i užitečnost a postavení jednotlivých sociálních vrstev. Půdu cenil nadevše a zápas 
o ni považoval dokonce za hybatele dějin.

Eva Broklová naznačuje, že pro antirakouský převrat znamenal Švehla více, než 
se v literatuře soudí – sám o něm nechtěl příliš mluvit. Za světové války usiloval 

4 Tamtéž, s. 13.
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především o udržení agrární strany. Umnou politikou rozumějící venkovu ji pak 
v Československu za několik let přivedl do čela stran a sám sebe do vedení vlád. 
Na stranickém systému záleželo prvořadě, Československo mělo být a bylo „státem 
stran“. Ty hlavní se ostatně hnaly k moci hned po vzniku nového státu. Systém stran 
byl doplněn volebními zákony, založenými na zásadě poměrné volby a zavazujících 
(či svazujících) kandidátek. Bylo ale zapotřebí zachovat možnost dohody stran, žádná 
nemohla vyrůst v jedinou a jedinečnou vládní sílu.

Formulování a náplni republikánské ústavy a systému se Švehla věnoval intenziv-
ně – také asi odtud jeho značný zájem o historii. Už Čapek postřehl, že „vrcholným 
výrazem Švehlovy osobnosti“ byla státnost – „hmatatelná a ovladatelná skutečnost“, 
systém dějin, přírody i lidských vztahů (citováno s. 380). Demokracii chápal Švehla 
poněkud odlišně od pojetí Masarykova a Benešova, tedy vyhraněněji a úžeji národně. 
Opíral ji také o vlastní stranu, byl tedy spíše „praktikem demokracie“. Zaznamenat 
jeho teoretické myšlení je obtížné, o obecných, koncepčních tématech se vyjadřoval 
sporadicky. Přesvědčoval v jednáních a rozhovorech, a hlavně konkrétními rozhod-
nutími a činy.

Eva Broklová přesvědčivě potvrzuje, že Švehla měl vynikající organizační talent. 
Uplatnil ho při budování strany a dalších agrárních organizací a v politickém životě 
československém, do jehož náplně se promítaly i důsledky dalekosáhlé pozemkové 
reformy, největšího sociálního díla republiky. Švehla se osvědčoval i jako prostředník 
mezi politickou pravicí a stranickou levicí a při tvorbě vládních koalic (která neby-
la tak jednoduchá, jak se občas dnes soudí). Působil přitom i Švehlův bližší vztah 
s Masarykem, který zpodobnila Eva Broklová zcela realisticky; měl pochopitelně 
i stíny. Zato téměř iracionální se jeví Švehlova postupně narůstající nenávist k Be-
nešovi, která ale nebyla v politických kruzích zvláštností, naopak na pravici téměř 
obecnějším jevem. Důvody se dají z výkladu Evy Broklové odvozovat, stály by ale 
za souhrnné pojmenování, i když některé ataky byly u Beneše zástupné. Usilovaly 
vyřadit z politiky prezidentský Hrad. Do Švehlova pojetí politického systému Hrad 
příliš nezapadal, snad jen po dobu Masarykova prezidentství, které bylo vlivné a re-
prezentativní uvnitř státu i navenek. Pak se mělo změnit v „monstranci“, na což 
Švehlovi nástupci při prezidentské volbě v roce 1935 také mysleli.

Zaujmout stanovisko musela Eva Broklová ke „vzkazu“, který – údajně od Šveh-
ly – byl zaslán jubilejnímu sjezdu agrární strany v květnu 1929. Bylo ideologicky 
útočné, politicky bojovné, adorovalo venkov jako základ společnosti, užitý tón se 
od obvyklých Švehlových projevů lišil. Vznikly polemiky o jeho autorství, které se 
přenesly i do literatury. Tvrdilo se, že byl sepsán podle Švehlových poznámek, že ho 
zásadně poznamenala Švehlova nemoc, že byl upraven pro potřeby sjezdu, že měl 
vůbec jiného autora či autory. Eva Broklová ho – i v duchu dobových převažujících 
názorů – spojuje s profesorem Otakarem Srdínkem, který „projev“ na sjezdu přečetl, 
a pokládá ho za „neobratnou intriku ze strany agrárníků směřující k posílení jejich 
předvolební pozice“ (s. 400). Švehla už nemohl prokázat, že „vzkaz“ by vyjadřoval 
jeho smýšlení; v opačném případě by zůstal projevem bez vážnějšího vlivu.

Eva Broklová si ve švehlovské biografii přidělila jako hlavní téma tvorbu, prosa-
zování, naplňování politického systému. Vyžadovalo to uplatnit teoretické přístupy 
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na konkrétní látku, která samozřejmě rozsahem převažovala. Jedná se tu většinou 
o politické dějiny Československa a klíčovou roli agrární strany ve Švehlově prvním 
československém desetiletí. Tak bude asi kniha Evy Broklové čtena především, přitom 
vyzývá k přemýšlení spojenému s tematickou orientací a náplní – třeba o stranické 
různosti, o místě Hradu v politickém systému (to je poněkud v úvahách autorky 
opominuto), o práci vlád a jejich řízení, o vytváření koalic a vlivu jejich parlamentní 
převahy, a to nejen na opozici. Švehla přijímal tyto a další problémy opravdu jako 
pragmatik, převod jejich řešení do obecnějších úvah je především na historikovi.

Eva Broklová tento úkol přijala. Neznamená to, že její výklad zůstává bez otazní-
ků. Není úplně z jednoho kusu, vznikal asi po částech. Dobový tisk se tu mohl stát 
důkladnějším pramenem, nikoliv v citátech, ale jako upozornění, inspirační návod. 
Místy se výklad rozběhl do faktografické přesycenosti, která přestává respektovat 
hlavní linii. Je dobře znát snaha Evy Broklové hodně povědět – ostatně je podložena 
znalostmi. Biografie dovoluje a přímo si žádá bohatou stylistiku, nemá ráda šeď, 
ale barvy, jsou jí blízké psychologizující přístupy, vmýšlení do charakterů, činností, 
postojů, cítění postav. Eva Broklová se takového přístupu ještě neodvážila, jako by 
měla ostych před určitými osobnostmi, dokonce přímo před postavou ústřední.

Švehla byl ale „z masa a kostí“, sice nikoliv typický sedlák, ale pozoruhodný lidsky, 
plně si vědomý služebné a „správcovské“ úlohy politiky. V houfu československých 
politiků výrazně přečníval. Proto stojí za biografii vskutku všestrannou. Eva Broklová 
si toho byla vědoma a s tímto záměrem a v tomto duchu odevzdala historiografii 
Švehlův portrét.
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Jak se Adolf Hitler stal nacistou, tj. plnokrevným stoupencem a ideologem naciona-
listické a rasové doktríny, která prohlásila Židy a bolševiky za nepřátele německého 
národa, zůstávalo po mnohá desetiletí nezodpovězenou otázkou, velkou bílou skvr-
nou v životopise tohoto unikátního tyrana dvacátého století. V knize Mein Kampf, 
která je samozřejmě autostylizovaným životopisem, napsaným už z perspektivy 
Hitlerových aspirací na roli vůdce německého národa, je Hitlerovo politické uvědo-
mování vylíčeno celkem bezproblémově a přímočaře. Hitler tvrdí, že už během svých 
učňovských let ve Vídni (1908–1913) rozpoznal úhlavního nepřítele německého 
národa, tj. marxismus a Židy, což mu stačilo k tomu, aby si vytvořil „světonázor, 
postavený na žulové základně, na kterém jsem už nemusel nic měnit a přidat jen 
málo“.1 Po řadu let většina historiků nekriticky přejímala tuto osobní Hitlerovu 

1 Citováno z následujícího německého vydání: HITLER, Adolf: Mein Kampf. München, Franz 
Eher Verlag 1939, s. 20 n. Viz HAUNER, Milan: Hitlerův Mein Kampf 2016. In: Soudobé 
dějiny, roč. 23, č. 4 (2016), s. 691.
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zpověď publikovanou v Mein Kampfu, protože 
jiné údaje o Hitlerově pobytu ve Vídni prak-
ticky neexistovaly. Obraz mladistvého Hitlera 
coby sveřepého antisemity a antimarxisty však 
vyvrátila, dá se říci s definitivní platností, až 
Brigitte Hamannová.2 Nezbývalo nežli zaměřit 
se na následující dramatickou fázi Hitlerova 
života, válku samotnou.

Jak se tedy stal Hitler nacistou podle provo-
kativního titulu Weberovy knihy? Už obálka 
anglického vydání, pokrytá chvalozpěvy ame-
rických a kanadských historiků, věští dopře-
du buď neobvyklý čtenářský zážitek, anebo 
prozrazuje zručného mediálního manipulan-
ta. Harold James, historik Princetonské uni-
verzity, velebí Weberovu hlavní badatelskou 
zásluhu, že dokázal odpovědět na zásadní 
otázky: kdy, jak a proč. Zároveň prý ukázal, 
kde máme hledat intelektuální, emocionální 
a sociální kořeny židovské genocidy a holo-
kaustu. Je tomu tak? 

Při pokusu odpovědět na otázku „jak“ vyty-
čujeme zároveň časoprostorové dimenze „kdy“ 
a „kde“. Třebaže tím není zodpovězena ještě 
daleko náročnější otázka „proč“, která náleží 
spíše do sféry psychologického výzkumu, uči-
níme tím v rámci nepřehledné historiografie 
soustředěné na jméno Adolfa Hitlera podstat-
ný krok vpřed. Čtenáři mohou namítnout, že je 
to nadbytečná otázka pro válečného zločince 
první kategorie, s jehož jménem je spojena 
fyzická likvidace milionů Židů, Poláků, sovětských válečných zajatců a desítky ti-
síc příslušníků dalších národů a sociálních skupin. Proč bychom se měli zabývat 
otázkou „jak“? Stručně bych odpověděl, že jde o to zjistit zpětnou časoprostorovou 
rekonstrukcí, kdy se u anonymního Hitlera objevila jedna ze tří zásadních charak-
teristik, které z něho učinily historického Hitlera: zaprvé to byl rasismus na bázi 
antisemitismu, smíšený s konstrukcí židobolševického nepřítele, zadruhé osobní 
charisma posilující roli vůdce a zatřetí koncepce „životního prostoru“ (Lebensraum) 
v podobě teritoriálního přívěsku k Německu na Východě, jež měla zajistit v případě 

2 HAMANN, Brigitte: Hitlers Wien: Lehrjahre eines Diktators. München, Piper 1996 (české vy-
dání: Hitlerova Vídeň: Diktátorova učednická léta. Praha, Prostor 1999 a 2011); TÁŽ: Hitlers 
Edeljude: Das Leben des Armenarztes Eduard Bloch. München, Piper 2008 (české vydání: Hit-
lerův ušlechtilý Žid: Život Eduarda Blocha, lékaře chudých. Praha, Prostor 2012).
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námořní blokády soběstačnost v potravinách a strategických surovinách pro dvě 
stě padesát milionů čistokrevných Němců v budoucí německé světovládné velkoříši 
na konci dvacátého století. První charakteristiku bych pokládal pro Hitlerův přerod 
v nacistu za nejdůležitější. Z hlediska časoprostorových veličin ji musel Hitler při-
jmout za svou těsně po pádu mnichovské sovětské republiky začátkem května 1919. 
A to je právě časový úsek, na který se obě recenzované práce soustřeďují.

Proberme si ve zkratce, co se s Adolfem Hitlerem odehrálo od listopadu 1918. 
Konec války zastihl slepého svobodníka Adolfa Hitlera v lazaretu v Pasewalku, kde 
byl léčen agresivní metodou hypnoterapie. Pokud dokážeme uvěřit Mein Kampfu, 
sepsanému v roce 1924, právě tam Hitler učinil rozhodnutí stát se politikem. Mohlo 
to být jen Hitlerovo zbožné přání, pro které nemáme jiných důkazů. Podle evidence 
nashromážděné v obou recenzovaných knihách Hitlerova životní strategie po pro-
puštění z lazaretu byla hnána animalistickým pudem přežití. Jako bezprizorný ra-
kouský dobrovolník v bavorské armádě neměl kam jinam se uchýlit nežli do kasáren 
v Mnichově, kde před čtyřmi a půl lety původně narukoval a kde měl zajištěnou 
stravu, střechu nad hlavou, postel a žold až do demobilizace, která mu neúpros-
ně hrozila. Hitlerova taktika spočívala tudíž v neustálém vyhledávání vojenských 
i nevojenských zaměstnání, jako byla například strážní služba v zajateckém táboře 
a na nádraží, aby se vyhnul demobilizaci. Nechal se zvolit jako zástupce praporu 
do vojenské rady (sovětu), která spravovala kasárna 2. pěšího pluku po listopadové 
revoluci. Mnichovská posádka prodělala socialistickou revoluci od listopadu 1918 
ve třech stadiích radikalizace. Dostupná svědectví pamětníků a zbylá vojenská do-
kumentace v Bavorském hlavním státním archivu (Bayerisches Hauptstaatsarchiv) 
v Mnichově, kterou nejpečlivěji, včetně denního tisku a pamfletů, zpracoval Othmar 
Plöckinger, nedokáží ještě odhalit tehdejší Hitlerovu politickou orientaci. Jestliže 
však byl několikrát po sobě Hitler zvolen jako radní na úrovni praporu, musel 
budit dojem vojáka, který alespoň pasivně podpořil sociální demokraty. Dokonce 
v posledních posádkových volbách 14. dubna 1919, už po komunistickém převratu, 
byl Hitler znovuzvolen. Je třeba připomenout, že jakmile se Hitler stal říšským 
kancléřem, kompromitující dokumenty byly soustředěny ve zvláštním archivu na-
cistické strany (NSDAP) a na konci války zničeny.3

Na Weberovu knihu Becoming Hitler4 je třeba pohlížet jako na pokračování jeho 
předchozí práce o Hitlerovi coby vojákovi v první světové válce, nahlíženém skr-
ze jeho kmenovou jednotku, záložní pěší pluk č. 16 bavorské armády (ve zkrat-
ce „R.I.R.16“, řečený „Listův“, podle jména jeho prvního velitele).5 Během práce 
na této knize si Weber postupně ověřoval, že dosavadní legendy o Hitlerovi jako 

3 Viz JOACHIMSTHALER, Anton: Korrektur einer Biographie: Adolf Hitler 1908–1920. Mün-
chen, Herbig 1989.

4 Starší vydání: Oxford, Oxford University Press 2016. Německé vydání: Wie Adolf Hitler zum 
Nazi wurde: Vom unpolitischen Soldaten zum Autor von „Mein Kampf“. Berlin, Ullstein – Pro-
pyläen 2016.

5 WEBER, Thomas: Hitler’s First War: Adolf Hitler – The Man of the List Regiment and the First 
Wold War. Oxford, Oxford University Press 2010; německé vydání: Hitlers erster Krieg: Der 
Gefreite Hitler im Weltkrieg – Mythos und Wahrheit. Berlin, Ullstein – Propyläen 2011.



549Jak se Hitler stal nacistou

oblíbeném a statečném vojákovi se vůbec nezakládají na pravdě. Hitler, stejně jako 
většina vojáků Listova pluku, kteří přežili válku na západní frontě ve Flandrech, 
nebyl radikalizovaný a nevrátil se z fronty jako antisemita, aby nadával na Židy jako 
parazity a válečné zbohatlíky (jak to například najdeme v Mein Kampfu). V Listově 
pluku byl relativně vysoký počet židovských vojáků, kterým důstojníci umožnili 
dodržovat jejich náboženské předpisy. Ti, kteří byli věřícími katolíky, jimi zůstali. 
Weber například zjistil, že pouhé dvě procenta bývalých veteránů vstoupila po vál-
ce do nacistické strany. Chybějí důkazy o tom, že by mezi Hitlerem a židovskými 
vojáky jeho regimentu existovalo nějaké napětí. Spíše naopak. Bylo to zásluhou 
poručíka Huga Gutmanna, jeho přímého nadřízeného, který po roce 1933 musel 
jako Žid emigrovat z Německa, že Hitler obdržel nejvyšší vyznamenání za chrab-
rost, Železný kříž 1. třídy. 

Avšak veteráni Listova regimentu neviděli v Hitlerovi válečného hrdinu, který 
strávil většinu války v první linii, nýbrž „zašíváka“, „štábní krysu“ (Etappenschwein), 
který vegetoval ve velitelské četě plukovního štábu několik kilometrů za frontou. 
Poněvadž mýtus o statečném vojákovi Adolfu Hitlerovi se stal podstatnou součástí 
nacistické propagandy ještě před Mein Kampfem, Weber ukazuje na řadě příkladů, 
jak se nacisté po nástupu k moci mstili na veteránech R.I.R.16, kteří tvrdili opak, 
zejména těch židovských. 

Hitler zůstal po celou válku a ještě po válce až do propuštění koncem března 1920 
svobodníkem (Gefreiter). Jeho nadřízení nedokázali za celou dobu války nalézt 
na Hitlerovi vůdcovské kvality, aby ho povýšili. Weber uzavírá předmluvu vylíče-
ním zkušeností, které nabyl při psaní své první knihy. Podle něho Hitler jako voják 
na západní forntě nebyl pomstychtivý radikál s pevnými politickými názory, ale 
spíše člověk, který by se dal ještě ovlivňovat jinými (s. xix). Už tehdy si Weber musel 
uvědomit, že dosud převládající hypotéza, podle níž se Hitler stal nacistou nejpoz-
ději během války, je neudržitelná. Jeho světonázorový přerod tudíž musel nastat 
až po válce, když nosil ještě uniformu, v době snad dokonce kratší než jeden rok. 

Přiblížili jsme se ke klíčovému momentu Hitlerovy kariéry, k poslední fázi radika-
lizace revolučního procesu v Mnichově. Po vraždě bavorského socialistického mini-
sterského předsedy Kurta Eisnera 21. února 1919 politická eskalace pokračovala, až 
dne 7. dubna vyústila v proklamaci Bavorské republiky rad a o týden později v její 
ovládnutí radikální frakcí, která měla přímé spojení s ruskými bolševiky a Leninovu 
podporu. Jak se zachoval Hitler se svým oportunistickým přístupem k revolučnímu 
vývoji ve městě a v armádě? Pro Ernsta Schmidta, Hitlerova nejbližšího přítele 
z velitelské čety Listova regimentu, který spolu s ním dosluhoval ještě v Mnichově, 
se stala půda příliš horkou. Zatímco 12. dubna se Schmidt rozhodl armádu opustit, 
svobodník Hitler v ní zůstal. Dle melodramatického Weberova komentáře to bylo 
aktivní rozhodnutí budoucího pravicového diktátora Německa sloužit režimu, kte-
rý přísahal věrnost Moskvě (s. 45). Weber věnuje celou kapitolu spekulacím nad 
Hitlerovým postavením u jeho tehdejší vojenské jednotky (2. pěšího pluku), která 
sice nepodléhala mnichovské Rudé armádě a zachovávala neutralitu, ale na druhé 
straně si podržela socialistický systém velení; Hitler sám se nechal ještě 14. dub-
na opětovně zvolit do plukovního sovětu. Byl tehdy Hitler jenom bezzásadovým 
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oportunistou, manipulovatelným kolečkem v socialistickém soukolí, anebo měl 
skryté socialistické sympatie, alespoň k většinové socialistické straně (SPD), kte-
rá byla právě oficiálně u moci? Jeho budoucí spolupracovníci (Dietrich Eckart, 
Hermann Göring, Rudolf Hess, Heinrich Himmler, Ernst Röhm) už dávno přešli 
na stranu extrémní pravice, jako byla Společnost Thule (Thule-Gesellschaft) a mi-
litantní dobrovolnické sbory (Freikorps). Proč to neudělal Hitler? 

Vyberme si jednu klíčovou epizodu, dodnes zahalenou tajemstvím. Po porážce 
a likvidaci mnichovské Rudé armády proběhly čistky ve všech mnichovských posád-
kách, z nichž většina vyhlásila během rudé diktatury neutralitu. Odhaduje se, že 
při likvidaci mnichovské Rudé armády bylo popraveno, většinou bez soudu, až šest 
stovek obětí, převážně civilistů. Adolf Hitler jako člen plukovního sovětu měl být 
podle všech pravidel zatčen a souzen. Zda mu hrozila smrt zastřelením, se dosud 
historikům nepodařilo zjistit. Nicméně Hitlerův zážitek musel být traumatický; 
musel si uvědomit, že už politicky nemůže kličkovat a předstírat neutralitu. Podle 
vyprávění jeho přítele Ernsta Schmidta byl Hitler sice zatčen, ale vzápětí propuštěn 
„na přímluvu důstojníka, který ho znal ještě z fronty“. Více se od Webera (s. 70–75) 
nedozvíme. Byl to snad dřívější velitel pluku Friedrich Staubwasser, o kterém se 
vědělo, že sympatizoval s většinovými socialisty? Ani Plöckingerovi, který doká-
zal vyslídit kdejaký dokument v armádním archivu, se nepodařilo zjistit, kdo stál 
za Hitlerovým propuštěním z vězení a za jeho jmenováním (už 9. května) jako 
přísedícího v tříčlenné vyšetřovací komisi (s. 86–89), která měla za úkol prověřit, 
kdo u pluku sympatizoval s Rudou armádou. Během několika dní se z Hitlera-viníka 
stal Hitler-udavač. Je nicméně zajímavé konstatovat, že Hitlerova snaha přitížit 
bývalým kamarádům u pluku, kteří byli předvoláni před komisi, vyzněla naprázdno 
a že vojáci žalovaní Hitlerem byli nakonec rehabilitováni (s. 93 a 344). Jak obstojí 
Hitlerovo tvrzení v Mein Kampfu, kde popisuje zřejmě vymyšlený incident, jak ho 
přišli 27. dubna 1919 do kasáren zajmout tři rudoarmějci a jak je sám s puškou 
v ruce zahnal?6 Nenašel se dosud autor, který by tuto scénu, jež se stala součástí 
Hitlerova mýtu, prohlásil za autentickou.7

Tím končí první úsek Weberovy knihy, který nese biblický název Genesis. Ná-
sleduje dalších pět kapitol pod hlavičkou Nového zákona, až konečně vstoupíme 
do třetího a závěrečného oddílu s názvem Mesiáš, který nás zavede až do roku 1926, 
kdy vyšel druhý díl Mein Kampfu. Jestliže anglické vydání prozrazuje Weberovu 
křesťanskou inspiraci, německé vydání demonstruje autorův ateismus. Jeho tři 
části odkazují k zoologii: Zběhlý pes, Součástí smečky a Vůdcem smečky. Jestliže 
rozdělení kapitol a jejich přejmenování (v německé verzi) působí chaoticky, je třeba 
pochválit Weberův živý až kolokviální jazyk (zejména v anglické verzi), který si 
osvojil během delšího působení v angloamerickém prostředí. Vyniká to příkladně 
ve srovnání s těžkopádným a vyčerpávajícím stylem Plöckingerovým, v jehož knize 

6 HITLER, A.: Mein Kampf (1939), s. 226.
7 Viz WEBER, T.: Becoming Hitler, s. 53; srv. též Blutiger Karneval. In: Der Spiegel, roč. 42, 

č. 45 (1988), s. 110–116.
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sáhodlouhé poznámky pod čarou, tištěné miniaturním a těžko čitelným písmem, 
zabírají někdy více než polovinu stránky.

Kritika přijala Weberovu knihu rozmanitě. Široká škála jejích soudů se pohybo-
vala od nekritického obdivu až po tvrdou kritiku. Ta nejostřejší pocházela právě 
od Plöckingera, autora knihy s podobným, ale chronologicky úžeji vymezeným 
tématem (1918–1920), který se cítil možná uražen tím, že jeho vlastní knihu, vy-
danou už o tři roky dříve, Weber nedocenil. Jeho recenzi otiskly dva prominentní 
německé deníky.8 Plöckingerovi nejvíce vadí, že Weber líčí Hitlera jako zakuklené-
ho levičáka, ze kterého se vybarví nakonec přeběhlík. Ještě sarkastičtěji se snaží 
Plöckinger demolovat Webera jako historika. Vyčítá mu, že je mizerně informován 
o úředních pramenech svého tématu, že nezná noviny a politické pamflety z oné 
doby, že pro období revoluce a Bavorské republiky rad cituje jen z pamětí kon-
zervativních a pravicových autorů atd. Nechápe, proč Weber přidal další kapitoly 
s časovým záběrem až do roku 1926, když v nich nedokázal říci nic nového oproti 
autorům standardních monografií. 

Plöckingerova nekompromisní kritika Webera jako někoho, kdo jde jen za levný-
mi mediálními triky a neprostudoval důkladně prameny a sekundární literaturu, 
zejména dobový tisk, je přeci jen místy přetažená. Weberovi například patří beze-
sporu zásluha za kapitolu o Victoru von Koerberovi, zručném redaktorovi, který se 
z nadšeného Hitlerova přívržence stal po roce 1933 jeho energickým protivníkem. 
Koerber sestavil během roku 1923 velice úspěšný pamflet, který obsahoval sedm 
vybraných Hitlerových řečí a desetistránkovou předmluvu. Pod názvem Adolf Hitler: 
Život a projevy vyšel koncem října – několik dnů před nezdařeným listopadovým 
pučem – dosáhl nákladu sedmdesát tisíc výtisků, byl hned rozebrán – a vzápětí 
zakázán.9 Weber se snaží přesvědčit čtenáře i sám sebe, že autorem předmluvy byl 
samotný Hitler a že se jedná o první pokus budoucího německého mesiáše sepsat 
autobiografické dílko, něco jako miniaturní Mein Kampf.10 Podle Plöckingera je to 
nesmysl (naráží na to i názvem své recenze ve FAZ).

Dokázali oba autoři uspokojivě zodpovědět komplexní otázku, jak se Hitler 
nejdříve stal úplným nacistou, tedy antibolševickým antisemitou, jak se postup-
ně identifikoval s představou výlučného vůdce strany a jak k tomu nakonec při-
bral zahraničněpolitický rozměr expanze na Východ s postulátem Lebensraumu?11 
Othmar Plöckinger, známý svými studiemi k Mein Kampfu,12 předkládá ve své knize 
obdivuhodně sebraný materiál, který však ještě nezahrnuje problematiku vůdcovství 
a životního prostoru. Zato fenomén antibolševického antisemitismu, včetně úlohy 
Protokolů sionských mudrců, je u něho rozpracován téměř bezezbytku.

8 THOMAS, Gina – PLÖCKINGER, Othmar: Schon vor Mein Kampf schrieb Hitler seine frühe 
Biographie selbst? In: Frankfurter Allgemeine Zeitung (8.10.2016). Druhá recenze vyšla 
v deníku Süddeutsche Zeitung 28.8.2016.

9 KOERBER, Adolf-Victor von (ed.): Adolf Hitler: Sein Leben. Seine Reden. München, Boepple 1923. 
10 WEBER, T.: Becoming Hitler, kapitola „Hitlerova první kniha“, s. 273–291.
11 Viz kritéria vytyčená v mém eseji „Hitlerův Mein Kampf 2016“, s. 690 nn.
12 Viz zejména PLÖCKINGER, Othmar: Geschichte eines Buches: Adolf Hitlers Mein Kampf 

1922–1945. München, R. Oldenbourg 2006.



552 Soudobé dějiny XXV / 3–4

Rozdílný přístup obou autorů k otázce antisemitismu si můžeme ověřit rozbo-
rem reakce na klíčový dokument, jímž je Hitlerův dopis adresovaný 16. září 1919 
Adolfu Gemlichovi, vojákovi z ulmské posádky, který spolu s Hitlerem navštěvoval 
koncem léta 1919 na mnichovské univerzitě speciální kurzy politického školení pro 
vojenské agitátory pod vedením kapitána Karla Mayra. Tento školitel musel důvě-
řovat Hitlerovi natolik, že ho pověřil zodpovězením Gemlichova dotazu, původně 
adresovaného přímo Mayrovi, jak je tomu s židovskou otázkou v Německu, kde 
v současné době byla u moci sociálnědemokratická vláda. Hitler v dopise formu-
loval názor, že teprve až se dostane k moci vláda stejného smýšlení jako on, budou 
všichni Židé bez výjimek jakožto příslušníci neněmecké rasy odsunuti či odstraněni 
na základě nových rasových zákonů.13

Zatímco Plöckinger předkládá čtenáři veškeré možné souvislosti dopisu Gemlicho-
vi s tehdejšími projevy antisemitismu v německém tisku a soukromé korespondenci, 
který ještě nedosáhl genocidní úrovně (s. 328–342), situuje Weber do léta 1919 
Hitlerovu základní konverzi v radikálního antisemitu, který by nejraději všechny 
Židy nechal postřílet, ale protože mu to okolnosti zatím nedovolují, doporučuje jako 
druhé řešení jejich hromadný odsun (s. 118–123). Na podporu svého argumentu, 
že už v tomto období Hitler uvažoval o genocidě Židů, sahá Weber po obskurní 
sérii článků z října 1923 o masových pogromech Arménů za první světové vál-
ky (s. 274–279), které prý Hitlera inspirovaly k napodobení.

Osobně dávám přednost návratu k roku 1919 a k dopisu Gemlichovi, který spo-
lehlivě dokumentuje zrod Hitlerova radikálního antisemitismu a ve kterém Hitler 
žádné pogromy nedoporučuje. Nacistické Německo odsune, respektive odstraní 
své židovské obyvatelstvo nikoli živelně, nýbrž „zákonodárnou“ cestou na základě 
takzvaných norimberských zákonů ze září 1935, které je zbaví všech občanských 
práv a umožní zabavit jejich majetek. Likvidační genocidu umožní až válka.

13 Německé sloveso entfernen může znamenat obojí: odsunout nebo odstranit. Viz Hitler chtěl 
vyhladit Židy již v roce 1919. In. MF Dnes (8.6.2011); Hitler’s First Anti-Semitic Writing 
Finds a Buyer. In: The New York Times (7.6.2011), s. A6.



Recenze

Deset dramatických příběhů akce „Kámen“

Prokop Tomek

JANDEČKOVÁ, Václava: Falešné hranice: Akce „Kámen“. Oběti a strůjci nejutajovaněj-
ších zločinů StB 1948–1951. Praha, Argo 2018, 558 stran, ISBN 978-80-257-2408-8.

V poslední ze svých knih se Václava Jandečková vrací k tématu své prvotiny.1 Zpra-
covala nové poznatky k tématu provokací na falešných hranicích inscenovaných 
Státní bezpečností poblíž skutečné státní hranice s americkou okupační zónou 
v Bavorsku, respektive se Spolkovou republikou Německo v počátečním období 
existence komunistického režimu.

Podstata této provokační metody, nazývané běžně „akce Kámen“, spočívala ve vy-
tvoření fiktivních úřadoven americké vojenské kontrarozvědky (Counterintelligence 
corps – CIC) za zdánlivou státní hranicí Československa. Tam za pomoci sítí provoka-
térů přiváděla po únoru 1948 Státní bezpečnost zájemce o tajné opuštění republiky. 
V domnělém bezpečí na údajně bavorské půdě, v budově vybavené příslušnými 
rekvizitami, pak uprchlíci ochotně poskytli vyslýchajícímu „americkému důstoj-
níkovi“ informace o své činnosti proti komunistickému režimu včetně případných 
kontaktů doma. Tím ale inscenace neskončila. Po výslechu byli uprchlíci pod nějakou 
záminkou „vráceni“ na československé území, případně tam zdánlivě zabloudili, 

1 JANDEČKOVÁ, Václava: Kámen: Svědectví hlavního aktéra akce „Falešné hranice“ u Všerub 
na Domažlicku. Domažlice, Nakladatelství Českého lesa 2013.
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poté co byli vysláni určitým směrem, nebo byli domněle uneseni příslušníky Sboru 
národní bezpečnosti. V drtivé většině případů ani po svém uvěznění, a dokonce až 
do své smrti provokaci neprohlédli a věřili, že skutečně krátce pobývali na západ-
ní straně hranice a ocitli se zpět jen kvůli vlastní smůle nebo nepochopitelnému 
jednání amerických vojenských orgánů.

Právě neuvěřitelná úspěšnost této troufalé provokace nicméně zůstává nadále 
tajemstvím. Jak dokázali příslušníci československého bezpečnostního aparátu bez 
odborné pomoci vytvořit tak věrohodnou iluzi? Asi proto je provokační forma akce 
„Kámen“ tak fascinující. V pozdějších desetiletích se Státní bezpečnosti obvykle 
již nedařilo vytvářet tak přesvědčivé fikce. Jedno vysvětlení může spočívat v jejím 
zakladatelském kádru na přelomu čtyřicátých a padesátých let. Skládal se zčásti 
z originálních osobností, které se nebály dělat odvážná rozhodnutí, z lidí, kteří byli 
jazykově vybaveni, kteří prožili mimořádné situace v zahraničním nebo domácím 
odboji, v koncentračních táborech či pocházeli z relativně kultivovaného prostředí. 
Po čistkách ve Státní bezpečnosti na počátku padesátých let se personální základna 
Státní bezpečnosti změnila a její hlavní hodnotou se stala čitelnost a poslušnost. 

Rozsáhlá kniha Václavy Jandečkové je sestavena z deseti samostatných kapitol, 
propojených obvykle společným tématem, zčásti i některými společnými postavami 
a místy. Jejím základním přínosem pro poznání metod vznikajícího bezpečnostního 
aparátu komunistického státu je širší a důkladnější zmapování akce „Kámen“. Au-
torka posunula dosavadní úroveň poznání tím, že detailněji rekonstruovala několik 
méně známých případů, ale zejména objevila a popsala kauzy zcela neznámé. Zá-
sadní je poznatek, že se Státní bezpečnosti dařilo znovu a znovu úspěšně využívat 
tuto metodu dokonce až do roku 1951, kdy její uplatňování současná historiografie 
už nepředpokládala, zejména vzhledem k probíhající výstavbě hraničních zátara-
sů. Z tohoto zjištění také nepřímo vyplývá, nakolik účinná byla tehdejší cenzura 
a kontrola pohraničního území i československé společnosti, když se povedlo tuto 
troufalou provokační metodu celkově utajit, zejména před lidmi, kteří se chystali 
tajně odejít na Západ.

Autorka zvolila podobný způsob vyprávění jako v minulých publikacích, který je 
jí zřejmě přirozený. Prolínají se v něm výsledky studia archivních pramenů úřední 
povahy a jejich vydatné citace s poznatky získanými díky kontaktům a rozhovorům 
s aktéry nebo jejich rodinami (z relevantních pramenů patrně nevyužila jen osob-
ní spisy vězňů v Národním archivu). Vyhledávání pamětníků a spolupráce s nimi 
jí také umožnily získat řadu nepublikovaných svědectví a unikátních fotografií. 
Hodně se spoléhala i na terénní výzkum, kdy ze škály dílčích poznatků věrohodně 
rekonstruuje průběh událostí na místech, kde k nim došlo. Znalost konkrétních 
reálií a krajiny jí mnohdy pomohla k ověření reálnosti historických situací a k je-
jich přesné lokalizaci. Právě tento komplexní přístup je její silnou stránkou, kterou 
kompenzuje určitý nedostatek odborné historické přípravy. Díky zaměření nejen 
na úřední prameny, ale i na soukromé zdroje, a díky pátrání na místech událostí 
vytváří vyvážený, věrohodný a poutavý celek. Přes náročnost dané problematiky, 
k níž přispívají specifické postupy i jazyk komunistických zpravodajských služeb, 
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jak je reprodukují svazky Státní bezpečnosti, 
autorka dokázala své příběhy vyprávět logic-
ky, srozumitelně a čtivě.

Václava Jandečková zjevně navazuje na svou 
předcházející práci. To je patrné v úvodní ka-
pitole „Jak a kde to začalo“, která ale přináší 
i základní uvedení do tématu pro případné-
ho nepoučeného čtenáře. Autorka nejprve líčí 
počátky svého výzkumu, který se významně 
posunul jen před pouhými pěti lety, poté co se 
jí podařilo získat písemné svědectví Stanislava 
Lišky, sloužícího v roce 1948 na stanici SNB 
ve Všerubech v Českém lese, od jeho rodiny 
žijící v Kanadě. Spolu s tím popsala před-
cházející vývoj zkoumání tématu, zhodnotila 
dosavadní literaturu a vzpomněla i průkop-
nické práce již zesnulého historika Jana Fro-
líka. Hlavním záměrem autorky bylo zveřejnit 
nově objevené příběhy obětí akce „Kámen“, a to již kvůli jejich žijícím příbuzným, 
a zaplnit „bílá místa“ u již známých případů. Sestavila unikátní tabulku s dosud 
zjištěnými případy, kterých registruje patnáct, a se jmény celkem čtyřiceti obětí. 
Určila přitom sedm lokalit, kde byla postavena falešná hranice: Aš, Háj/Stará Voda 
u Lázní Kynžvart (zde je známo nejvíce obětí, celkem devatenáct), Kamenec/Tři 
Sekery u Mariánských Lázní, rybník Kajetán u obce Tři Sekery, Pavlova Huť/Jalový 
Dvůr u Tachova, Svatý Kříž/Cheb, Myslív/Všeruby u Domažlic. 

Řazení kapitol, které vesměs odpovídají jednotlivým příběhům, je chronologic-
ké. Jako první autorka líčí případ hromadné akce „Kámen“ se čtrnácti zadrže-
nými včetně dvou dětí v Háji u Lázní Kynžvart dne 5. května 1948. Ojedinělá je 
okolnost, že informaci o tomto případu zveřejnil v roce 1968 v časopise Reportér 
novinář (a jedna z obětí) Vladimír Minařík. Autorka tak mohla konfrontovat údaje 
z článku napsaného „pouhých“ dvacet let po události s vyšetřovacím spisem Státní 
bezpečnosti (našla i syny Vladimíra Minaříka, kteří na místě byli jako malí chlap-
ci) a doplnit příběh nejen o vytipovanou lokalitu, kde byla inscenována falešná 
hranice, ale i o další osudy aktérů. Druhá kapitola je věnována stejné lokalitě, 
kde došlo k dalším zatčením 12. a 21. května 1948. Jejich obětmi se stali i bývalí 
účastníci zahraničního odboje na Západě. Třetí kapitola přibližuje provokaci proti 
poslanci lidové strany Karlu Procházkovi. Ta se odehrála v první lokalitě, kterou již 
v minulosti autorka odhalila, v Myslívi u Všerub 12. listopadu 1948. Více prosto-
ru v kapitole však autorka věnuje zapomenuté postavě podivné doby čtyřicátých 
let, univerzální agentce Mileně Markové alias „Vandě Roubalové“. Čtvrtá kapitola 
se týká vraždy Lubomíra Krátkého, syna předsedy Okresního národního výboru 
v Pardubicích, v lednu 1949. Akci „Kámen“ tentokrát Státní bezpečnost využila 
ve snaze najít pachatele a zatkla při ní 9. února 1949 v Kamenci u Tří Seker po-
válečného policejního komisaře v Pardubicích, vyučeného zedníka Josefa Mísaře. 
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V páté kapitole Jandečková představuje lokalitu Kajetán u Tří Seker, kde se stal 
obětí provokace účastník protifašistického i protikomunistického odboje Vincenc 
Koutník. V této souvislosti přibližuje i moravskou odbojovou protikomunistickou 
síť a její infiltraci Státní bezpečností, což je další aspekt, který dodává práci na zají-
mavosti. V tomto případě akce „Kámen“ posloužila jako způsob, jak převzít ilegální 
činnost proti poúnorovému režimu v určité oblasti pod kontrolu Státní bezpečnosti, 
zatímco většinou šlo při těchto provokacích jen o zadržení a informační vytěžení 
nesourodé skupiny uprchlíků.

Šestá kapitola ukazuje další z typických situací doby, když líčí útěk Jiřího Fi-
krta z trestaneckého tábora v Jáchymově a poté jeho zadržení na falešné hranici 
v Aši 27. ledna 1950. Kapitola následující je tragickým příběhem matky a dcery 
Marie a Vlasty Štěrbových, zadržených ve Svatém Kříži u Chebu 22. června 1950. 
Tento případ byl již známý, psal o něm v minulosti Jan Frolík, autorka ale i zde pod-
statně rozšířila poznatky a dovedla do konce i osudy obou aktérek. Marie Štěrbová 
se nedožila ani soudu, zemřela ve vazbě 17. prosince 1951 ve věku dvaačtyřiceti 
let. Její dcera Vlasta zemřela v roce 1984 ve věku třiapadesáti let. Osmá kapitola 
patří případu podnikatelů manželů Šikolových, zadržených i se synem ve Svatém 
Kříži u Chebu 7. prosince 1950. Devátá kapitola zpracovává příběh viceředitele 
Škodových závodů v Plzni Emanuela Valenty, zadrženého v Pavlově Huti a Jalovém 
Dvoře na Tachovsku 1. března 1951. Zde se jedná opět o zcela neznámý případ, 
za nímž autorka odhalila tragický osud schopného vynálezce a podnikatele. A znovu 
na stejném místě 9. září 1951 se odehrála zatím poslední doložená akce „Kámen“, 
jejíž obětí se stali členové ilegální skupiny v čele s Ukrajincem Vasilem Kostěm. 
V tomto případu, do nějž byli zapojeni vysoce postavení funkcionáři Státní bez-
pečnosti Kamil Pixa nebo Antonín Prchal, se autorka dotýká i tématu takzvaných 
ukrajinských nacionalistů. 

Určitým nedostatkem je, že autorka v knize občas vyslovuje nepodložené hypo-
tézy. Například v úvodní kapitole přebírá tvrzení, že metoda akce „Kámen“ měla 
své počátky již v předválečném Sovětském svazu. To ji vede k závěru, že s její 
adaptací na domácí poměry mohli pomáhat bývalí komunističtí partyzáni a političtí 
komisaři školení v SSSR. Obě tvrzení ale nemají oporu ve shromážděných faktech. 
Úskalí přístupu k pramenům, který spočívá na pomezí historiografie a literatu-
ry faktu, ilustruje i chybná interpretace archivního dokumentu v „Epilogu“. Jde 
o záznam z vysílání československé redakce rozhlasové stanice Svobodná Evropa 
dne 21. září 1951, pořízený režimním monitoringem. Autorka jistě dobře analy-
zovala obsah dokumentu ve vztahu k akci „Kámen“, uvedená relace „My to víme“ 
byla ale součástí programu „Vzkazy domovu“. Otištěné snímky tohoto monitoringu 
ukazují, že poslední část, navíc zřetelně oddělená od předcházející části (vzkazů 
uprchlíků příbuzným doma), nesouvisí s vlastním líčením akce „Kámen“ od nezná-
mého svědka, takže nelze z tohoto závěru dovyprávět nějaký příběh. Je také třeba 
s krajní opatrností přistupovat k tvrzením publikovaným ve známé knize Josefa 
Frolíka Špion vypovídá, kde se mimo jiné uvádí, že akce „Kámen“ probíhaly i ve vo-
jenských prostorech v československém vnitrozemí. Frolíkova kniha byla sestavena 
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z pravdivých informací, polopravd i vyslovených výmyslů a pro toto tvrzení není 
žádná opora. 

Součástí recenzované knihy jsou vysvětlivky zkratek a seznamy pramenů a litera-
tury, kde významnou část výčtu představují soukromé rodinné archivy, rozhovory 
s pamětníky a pozůstalými, získané nepublikované memoáry a vzpomínky. Jmenný 
rejstřík je velmi cenný, protože registruje mnoho jinak anonymních osob, které se 
staly součástí dramatu doby. Kniha je technicky velmi dobře připravena a bohatě 
vybavena obrazovým materiálem, pocházejícím nejen z archivů Státní bezpečnosti, 
ale i z rodinných pozůstalostí a z terénních výzkumů autorky.

Václava Jandečková v knize Falešná hranice nově připomíná další tragické případy 
a oběti z temné doby po roce 1948, která byla přes vnější nadšení plná skrytého 
násilí a nejistoty. Ukazuje přitom, jak složité a různorodé byly reakce společnosti 
na převzetí moci ve státě komunisty a jak dramatické a dalekosáhlé mohly být je-
jich následky. Rekonstruuje životní příběhy často schopných lidí, kteří chtěli jinde 
začít nový život bez překážek, pokořování či zabavování majetku, ale místo toho 
posloužili v cynické a protizákonné hře Státní bezpečnosti, kterou většinou ni-
kdy neprohlédli. Mnozí z nich se z prožité zkušenosti šokujícího zatčení na prahu 
svobody a následného věznění již nikdy nevzpamatovali a nesli si ji životem jako 
nezvladatelné trauma. Autorka se opakovaně ptá po spravedlnosti, na kterou je 
však už příliš pozdě, když aktéři v naprosté většině nežijí, případně jsou v pokro-
čilém stáří. Kniha uvádí čtenáře do polosvěta protikomunistického odboje, agentů 
Státní bezpečnosti, převádění přes hranice a všudypřítomné nejistoty o skutečných 
motivech zúčastněných. Konkrétně přitom připomíná, že dějiny nejsou odlidštěným 
prostorem pro teoretické konstrukce, ale výsledkem prolínání a střetávání mnoha 
osudů a záměrů. Že v těchto dějinách existuje dobro a zlo. A také že existovali 
skuteční příslušníci a spolupracovníci bezpečnostního aparátu, kteří se zabývali 
kladením pastí na své spoluobčany.

Falešná hranice je nepochybně zatím nejlepší kniha Václavy Jandečkové.



Recenze

Druhá kniha o vraždě v Ratajském lese

Markéta Devátá

TICHÝ, Martin: Smrt bez spravedlnosti: Mrtví Ratajského lesa. Praha, Ústav pro stu-
dium totalitních režimů 2017, 439 stran, ISBN 978-80-87912-90-4.

O Anně Kvašové, neznámé vesnické komunistce, byla napsána další kniha. Jestliže 
na rozdíl od spisovatele a publicisty Aleše Palána1 si historik nemůže dovolit lite-
rární fabulace, vzbuzuje její rozsah na první pohled obavy: co bude jejím obsahem, 
když příběh uceleně popsal před deseti lety historik a novinář Petr Zídek na dvou 
stranách Lidových novin?2

Hned v úvodu je třeba říci, že počáteční obavy z přesycení textu neúměrně dlou-
hými citacemi pramenů se rozplývají po přečtení několika prvních kapitol – kniha 
Martina Tichého se i díky vytříbené stylistice čte překvapivě lehce. Na druhé auto-
rově samostatné monografii3 je patrná důkladná znalost problematiky i předchozí 
soustavná publikační práce, o niž se mohl opřít. Pečlivý archivní výzkum i doplňující 
podklady pořízené v rozhovorech s dosud žijícími pamětníky umožnily historikovi 
z Ústavu pro studium totalitních režimů napsat kvalitní a komplexní dílo. Zejména 

1 PALÁN, Aleš: Ratajský les. Příbram, Pistorius & Olšanská 2016.
2 ZÍDEK, Petr: Stín protikomunistického odboje. In: Lidové noviny, příloha Orientace (7.–8.6.2008), 

s. 19 n. Text vyšel znovu v Zídkově knize Češi v srdci temnoty: Sedmadvacet historických reportáží 
o prvním čtvrtstoletí komunistů. Praha, Knižní klub 2013, s. 73–83.

3 TICHÝ, Martin: Říkali mu Dědek: Příběh protikomunistické skupiny Bayer a spol. Praha, 
Ústav pro studium totalitních režimů 2011.
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je třeba ocenit pečlivě promyšlenou výstavbu 
textu. Autor záměrně odkládá vstup do samot-
ného příběhu vraždy vesnické komunistické 
funkcionářky, k níž došlo v lednu 1952 a která 
byla režimem okamžitě spojována s třídním 
terorem, dokud čtenáři nepředestře rejstřík 
dobových reálií důležitých pro pochopení 
jednotlivých aspektů, jež se k příběhu váží. 
Důraz kladený na jeho kontextuální uchopení 
a způsob, jakým to Martin Tichý činí, před-
stavují jeden z výrazných kladů této studie. 

Pro někoho možná až mnohomluvný popis 
širšího kontextu se ovšem soustředí, na zákla-
dě podrobného studia regionálních pramenů, 
na konkrétní doklady působení ideologicky 
podmíněné ekonomické a sociální politiky ko-
munistického režimu, kterou se vesničtí funkci-
onáři jako Anna Kvašová snažili v jednotlivých 
obcích uskutečňovat. Například informaci, že 
si lidé vraždu předsedkyně místní organizace KSČ, členky rady místního národního 
výboru a zásobovací referentky v obci Smrk spojovali s její kriticky vnímanou praxí 
distribuce potravinových lístků („a nebylo to pro ty lístky?“, s. 75), předchází výklad 
o vázaném hospodářství, dokumentovaný i na konkrétních regionálních příkladech 
takové ideologicky motivované manipulace. Takto, krok za krokem, autor skládá 
jednotlivé díly obrazu malé obce na Kutnohorsku, jejíž obyvatelé nežili událostmi 
„vysoké“ politiky, ale byli existenčně závislí na tom, jak se převodovými mechanismy 
uplatňovala v rozhodnutích konkrétních místních funkcionářů.

V této souvislosti si zaslouží vyzdvihnout zejména kapitola o povinnosti předse-
dů místních národních výborů vypracovat seznamy „kulaků“ (s. 108–120), jejichž 
perzekucí chtělo komunistické vedení překonat váznoucí združstevňování (Anna 
Kvašová byla po své smrti líčena jako mučednice kolektivizace vesnice). Na základě 
podrobného regionálního rozboru kulackých seznamů Martin Tichý podává vhled 
do strategií lokálních funkcionářů: od výjimečných případů odvážného rozhodnu-
tí seznam nevytvořit až po aktivní nalézání „vesnických boháčů“ mezi středními 
i malými rolníky, které šlo za hranice příslušné „metodiky“. V následné analýze 
pak rozporuje konkrétní příklady „nekulaků“, jejichž uvedení na seznamech mělo 
za následek nucené vystěhování takzvaných rodinných celků. S psychologickým 
předporozuměním označuje direktivu za životní zkoušku těchto funkcionářů, v níž 
se museli rozhodnout mezi loajalitou k režimu, či k obci, o jejíchž osudech rozho-
dovali na dlouhá desetiletí (dodejme, že Kvašová podle všeho patřila k těm, kteří 
svou loajalitu věnovali režimu). S obdobným psychologickým citem si také napří-
klad všímá jediného autentického odsouzení její vraždy během jedné ze čtyřiceti 
schůzí a aktivů, které za tímto účelem zorganizoval Okresní výbor KSČ v Kutné 
Hoře již v následující den po objevení místa činu (!). Autor zjevnou disproporci 



560 Soudobé dějiny XXV / 3–4

mezi mlčením vesnic a vyjádřením dělnického kolektivu továrny v Sázavě vysvětluje 
tím, že městskému obyvatelstvu z nedostatku povědomí o tom, co v dobové realitě 
kolektivizace vesnice znamenala, unikala podstata problému (s. 78).

Jednoznačně deklarovaný motiv „terorismu nepřátel socialismu ve spojení se 
zrádnou emigrací“, jenž údajně stál v pozadí roky neobjasněné vraždy komunistické 
funkcionářky, byl ovšem spíše zdůvodněním teroru vůči místním lidem. Martin Ti-
chý popisuje (v některých případech i opakovaná) zatčení, vyšetřování (za použití 
nezákonného násilí) a odsouzení osob, které s vraždou neměly nic společného. 
Ve vypjaté atmosféře přitom k zatčení stačilo i jen banálně poukázat na ty, kteří 
prý neměli s Annou Kvašovou dobré sousedské vztahy. Vyšetřovaní se pak nakonec 
ještě rádi přiznali k různým méně závažným prohřeškům, jako bylo poslouchání 
zahraničního rozhlasu, šíření „protistátních“ vtipů, „šmelinářství“ a podobně, když 
se jim tak podařilo odvrátit obvinění z vraždy, a tím i hrozbu absolutního trestu. 
Takto je ovšem bylo možné obvinit například z podílu na rozkladu nedávno zalo-
ženého družstva, uvrhnout do vězení a propadnutý majetek do družstva vložit.

Autor systematicky dekonstruuje schematismus vyšetřování à la thèse a stejně 
pečlivě postupuje i při odkrývání příběhu, jenž vedl k objasnění ratajské vraždy 
na základě výpovědi učiněné v roce 1957, po níž se vyšetřování teprve obrátilo 
správným směrem (a „odhalilo“ většinu předchozích obvinění jako nedůvodných). 
Ve snaze nalézt pokud možno objektivní spravedlnost pro všechny věnuje Tichý 
pozornost všem vyšetřovacím i justičním postupům od zjištění vraždy až do zatím 
posledního podnětu k revizi případu, iniciovaného Úřadem dokumentace a vy-
šetřování zločinů komunismu v roce 2009, který ministerstvo spravedlnosti jako 
nedůvodný odložilo následujícího roku.

I v líčení samotného příběhu Ratajského lesa si Martin Tichý drží úspěšně odstup 
od nástrah ideologizovaného hodnocení motivů jeho aktérů. V osobě Anny Kvašové 
vykresluje obraz ženy loajální k režimu, který se rozhodla podporovat a kterému 
dala přednost před sounáležitostí se svými sousedy, neboť z jejich pospolitosti se 
zřejmě přijetím a výkonem funkcí vydělila; kvůli vznětlivé povaze a sklonu k (hy-
per) – kritičnosti ale nebyla příliš oblíbená ani v okresních orgánech. Poukazuje 
na to, že stranické dokumenty zpochybňují i hlavní symboliku její oběti, spojova-
nou s obrazem ženy-funkcionářky bojující za socializaci vesnice (neboť „ani ona 
[jako funkcionářka strany] neprosazuje v obci utváření JZD“ – s. 243). Ačkoli autor 
na základě archivního výzkumu přetváří její kanonický obraz v portrét běžného 
člověka s jeho zápory, vidí i její kladné stránky; obdobně postupuje i u pachatelů 
vraždy, odsouzených v roce 1958 a líčených obvyklými propagandistickými pro-
středky (veřejný soud v divadle, výstavka „doličných předmětů“, filmový týdeník, 
rezoluce pracovních kolektivů) jako „teroristé“, „kulaci“ a „šmelináři“.

I zvoleným názvem knihy odkazuje Martin Tichý na svou interpretaci dostupných 
dokumentů, jež je pro příběh klíčová, totiž že vražda Anny Kvašové byla podle vše-
ho neplánovaným a tragickým vyústěním původního záměru agilní funkcionářku 
zastrašit a potupit (svázáním a ostříháním vlasů). Objasnění, jímž se někteří odsou-
zení dokázali hájit od začátku do konce, však muselo ustoupit účelové konstrukci 
o úkladném spolčení za účelem fyzické likvidace propagátorky kolektivizace vesnice, 
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kterou se stvrzovala základní výkladová politická linie o třídním boji na vesnici. 
Tato linie mimo jiné umožnila vynést trest smrti i pro souseda Anny Kvašové, který 
osudnou noc v Ratajském lese nebyl. Ostatní aktéři totiž Kvašovou neznali – vět-
šina pocházela z okruhu pražských živnostníků, kteří se po únoru 1948 zapojili 
do obvyklých protirežimních aktivit (tisk a distribuce letáků, finanční sbírky pro 
perzekvované, organizování přechodů ohrožených osob za hranice). Spoluúčast 
na násilném vystoupení proti vesnické funkcionářce, jehož cílem měla být její rezig-
nace na veřejné působení, představovala osudné překročení této pomyslné hranice.

I když autor zjevně neopominul žádný možný pramen, stejně se nelze ubránit 
dojmu, že v popisovaném příběhu zůstávají otazníky. Proč se tři muži rozhodli 
vykonat odvetu za příkoří, které Kvašová svými aktivitami působila ve svém okolí, 
když ji osobně neznali a neměli ani silné vazby k těm, které její počínání ohrožovalo? 
A opravdu k „vybočení“ z původního plánu došlo až na místě, kde se zamýšlené 
skupinové zastrašení „zvrtlo“ v individuální exces psychicky nevyrovnaného jedin-
ce? Pochybnosti o konsekvenci událostí jsou možná ovlivněny i tím, že se autor 
při jejich osvětlení příliš soustřeďuje na konání vyšetřovatelů a částečně opomíjí 
vyšetřované. Například blíže nezvažuje možnost, že obvinění se hájili tak, jak jim 
to minimální manévrovací prostor dovolil, ani detailněji nepromýšlí v zásadě la-
pidární možné vysvětlení, že „plánu“ zkrátka jednotliví aktéři rozuměli po svém 
a podle toho pak (rozdílně) konali i později vypovídali.

Přetrvávající otázky nutně přivádějí k úvahám, jak popisované události zapadají 
do kontextu dalších případů takzvaně politických vražd z padesátých let. Autor 
v knize částečně koriguje pohled Petra Zídka, jenž kauzu z Ratajského lesa v po-
rovnání s jinými dobovými případy ozbrojeného protirežimního odporu považuje 
za „extrémní“, osudově poznamenanou „marginální a vyšinutou osobností“ vykona-
vatele vraždy. Martin Tichý oproti tomu klade důraz na motivace ostatních účast-
níků, kteří byli do plánu zastrašení Anny Kvašové zasvěceni, ve smyslu kontinuity 
s jejich předchozími protirežimními rezistenčními projevy (s. 267 n.). Ačkoli se 
k problému z různých perspektiv přibližuje, když například poukazuje na účelovost, 
s níž byla ratajská vražda ve veřejných projevech zmiňována v přímé návaznosti 
na vraždy v Babicích a později konotována s činností skupiny bratří Mašínů (jako 
nejexemplárnějšími a nejvíce zavrženíhodnými případy „třídního teroru“ z padesá-
tých let), vlastní pohled na to, jaké místo podle něj zaujímá mezi dalšími dobovými 
ozbrojenými akty namířenými proti komunistickým funkcionářům, čtenáři de facto 
nenabízí.

Soustředěnou pozornost autor věnuje i tématu propagandistického využití rataj-
ských událostí v dobové publicistice i v pozdějších zpracováních z období „normali-
zace“, kterému mimo jiné dominovalo líčení „soudu“ vykonaného pachateli v Rataj-
ském lese nad nešťastnou ženou. Ideologickou instrumentalizaci sleduje v širokém 
spektru od prvních novinových zpráv a vystoupení řečníků na pohřbu Anny Kvašové 
přes linii vedoucí k procesu s Pavlem Tigridem, Janem Benešem a Karlem Zámeční-
kem v roce 1967 až do současnosti, kdy po vydání Palánova románu a následných 
diskusích si pomník Kvašové z doby pozdní „normalizace“ přisvojil Klub českého 
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pohraničí.4 Zde by snad mohla zaznít dílčí výtka týkající se „vyvinění“ básníka Karla 
Šiktance z podílu na tendenčním zpracování příběhu, v němž spolu se spisovatelem 
Jiřím Šotolou vykreslil i obraz závěrečného „soudu“ nad Kvašovou („odsuzuje se jako 
bolševička“).5 Martin Tichý, patrně pod dojmem osobního setkání s dosud žijícím 
básníkem, článek neuvádí v příslušných pasážích studie, ale „ukrývá“ v příloze. Je to 
škoda, neboť jak reportážní série „Co stojí život“ Šiktance a Šotoly v časopise Kultura 
z roku 1960, zpracovávající i jiné případy násilí na komunistických funkcionářích,6 tak 
i okolnosti jejího vzniku, objasňované Šiktancem v rozhovoru z roku 2017 (s. 415 n.), 
jsou v tomto kontextu mimořádně zajímavé. Vracejí nás zpět k výše uvedenému: tedy 
že pokus o interpretaci ratajského případu s bližším přihlédnutím k fenoménu tak-
zvaně politických vražd z padesátých let na vesnici en bloc by pravděpodobně mohl 
přinést ještě hlubší porozumění tomuto tragickému příběhu a korunoval by celé dílo.

4 V tomto ohledu se podobnost s Babicemi ukazuje (srv. DEVÁTÁ, Markéta: Teror, selhání, 
odboj: Konfliktní paměť ozbrojených aktů protikomunistické rezistence. In: Soudobé dějiny, 
roč. 22, č. 3–4 (2015), s. 414–426).

5 ŠIKTANC, Karel – ŠOTOLA, Jiří: Co stojí život: Vražda v Ratajské oboře. In: Kultura, roč. 4, 
č. 10 a 11 (1960), s. 10 a 10.

6 TÍŽ: Co stojí život: Ulice Vladimíra Mandíka. In: Tamtéž, roč. 4, č. 16 a 17 (1960), s. 10 
a 10; TÍŽ: Co stojí život: Javorník není Amerika. In: Tamtéž, č. 28 a 29, s. 10 a 10. Reportáže 
rekonstruují vraždy Vladimíra Mandíka v Koubalově Lhotě na Příbramsku v únoru 1951 
a Jana Benady v Javorníku u Veselí nad Moravou v březnu 1949. Závěrečné zamyšlení Ji-
řího Šotoly (Odkud jsme přišli. In: Tamtéž, roč. 5, č. 17 (1961), s. 10), jež na reportážní 
sérii volně navazuje, pak tematizuje usmrcení Václava Burdy v Kamberku na Podblanicku 
v červnu 1951.



Recenze

Komunistická církevní politika 
na periferii a v centru

Michal Sklenář

KAFKA, Jan: V hodině velké zkoušky: Církevní politika státu v severovýchodních 
Čechách v letech 1948–1960. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2017, 399 stran, 
ISBN 978-80-7465-260-8.

Nakladatelství Pavel Mervart vydalo tiskem disertační práci archiváře a církev-
ního historika Jana Kafky, profesně působícího ve Státním oblastním archivu Zá-
mrsk – Státním okresním archivu Trutnov.1 Zkušený autor v ní přináší detailní 
pohled do lokálního měřítka na konci čtyřicátých a v padesátých letech minulého 
století, který propojuje s centrální perspektivou státní církevní politiky, ale také 
s dějinami královéhradecké diecéze. Publikace v pevné vazbě, čítající téměř čtyři 
sta stran, je vybavena černobílými fotografiemi a jmenným rejstříkem.

Obtížně uchopitelné označení „severovýchodní Čechy“ vymezuje Jan Kafka 
ze správního hlediska a sleduje severovýchodní část historického Hradeckého kraje. 

1 Autor svou disertaci s názvem Církevní politika KSČ a státu v severovýchodních Čechách v le-
tech 1948–1960 obhájil v roce 2016 v Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V disertaci navazoval na řadu svých dílčích příspěvků 
k dané problematice.
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S ohledem na náboženské a církevní dějiny rozděluje region, zahrnující devět okre-
sů, na tři oblasti – bývalé Sudety, v nichž se římskokatolická církev po vysídlení 
německého obyvatelstva prosazovala jen s obtížemi, okresy s výrazným podílem 
členů Církve československé (husitské) a konečně tradičně katolická území. Cíl pu-
blikace definuje autor následujícími slovy: „V práci se zaměříme na metody a formy, 
jakými byla církevní politika státu realizována v podmínkách regionu na periferii 
státu, stejně jako na instituce a jednotlivé aktéry, kteří byli na uskutečňování této 
politiky zainteresováni. Budeme sledovat, jak na státní politiku reagovaly jednotlivé 
církve. Na základě těchto zjištění pak posoudíme, které faktory nejčastěji ovlivňovaly 
výsledky a efektivitu církevní politiky.“ (s. 14)

Z výkladu o vztahu státu a římskokatolické církve po únoru 1948 je třeba vyzdvih-
nout analýzu fungování instituce církevních tajemníků. Vyplývá z ní zjištění (alespoň 
pro daný region) o velmi silné pozici krajského církevního tajemníka a poměrně 
slabé pozici církevních tajemníků okresních; ti byli někdy iniciativní, často však 
ve vztahu ke svěřené agendě odtažití, a autor je dokonce označuje za „slabé místo 
celého systému“ (s. 364). U některých funkcionářů okresních národních výborů 
připojuje Jan Kafka jejich sociální profil a dokládá, jak vysoké nároky na jejich 
práci vedly k velké fluktuaci. Autor se nevyhýbá roli Státní bezpečnosti a problému 
aktivní spolupráce kněží – k roku 1959 evidovala StB v Hradeckém kraji 1461 spo-
lupracovníka, z toho bylo pětadvacet nižších duchovních a tři úředníci konzistoře 
včetně pozdějšího kapitulního vikáře Karla Jonáše (s. 56). V pasážích věnovaných 
zneužívání církve pro legitimizaci komunistického panství sleduje tlak na to, aby 
duchovní správci vstupovali do veřejného prostoru s politickou agendou, kupříkla-
du měli nechat vyzvánět v den pohřbu Klementa Gottwalda nebo vyjadřovat svou 
podporu jednotným zemědělským družstvům. Pokud se požadavky státní správy 
a komunistické strany propojily s apelem královéhradeckého biskupa Mořice Píchy 
ve formě pastýřského listu nebo jiných zásahů, měly vyšší účinek nebo se setkávaly 
jen s minimálním odporem.

Značný přínos mají kapitoly věnované dějinám královéhradecké diecéze v le-
tech 1948 až 1960. Autor především velmi otevřeně až ostře hodnotí roli Mořice 
Píchy, který jako jediný český biskup zůstal v padesátých letech ve skutečném vý-
konu úřadu. Na základě archivního výzkumu vyvrací opakovaně uváděné tvrzení 
o biskupově dlouhodobé internaci a vůbec se k jeho vykreslování jako oběti staví 
odmítavě. „Navzdory všem pozdějším legendám s komunistickým režimem sku-
tečně spolupracoval, i když zřejmě ne s nadšením a z přesvědčení,“ resumuje své 
stanovisko (s. 147 n.). Jan Kafka představuje i vývoj postojů kapitulního vikáře 
Václava Javůrka, který byl u kněžstva velmi oblíbený, nebo osobu výrazně prore-
žimního, ve funkci zcela neschopného generálního vikáře Ladislava Hronka. Dále 
se zaměřuje na představitele katedrální kapituly a konzistoře, přičemž rozkrývá 
složitou síť vztahů mezi biskupem, duchovními, vládním zmocněncem a krajským 
církevním tajemníkem.

Kapitoly věnované diecéznímu duchovenstvu lze chápat jako sumář hlavních vlivů 
a intervencí státní církevní politiky do výkonu farní pastorace v českých zemích 
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po roce 1949.2 Píše se tu o překládání kněží 
s cílem omezit jejich vliv, o postupném úbytku 
kněží (v důsledku vysídlení Němců nastal již 
po válce) a nárůstu administrování excurrendo, 
o hrozbách odnětí státního souhlasu s výko-
nem kněžského povolání, nebo dokonce inter-
nace, o fungování Mírového hnutí katolického 
duchovenstva. Jan Kafka zde opět nezůstává 
na úrovni povšechného popisu, uvedené jevy 
vždy ilustruje konkrétními příklady, a to nejen 
z vymezeného regionu, ale z celé královéhra-
decké diecéze. Kupříkladu ukazuje, že reorga-
nizace vikariátů v roce 1951 byla uskutečněna 
se souhlasem biskupa, hranice vikariátů nově 
odpovídaly okresům a změna se stala „vhod-
nou příležitostí, jak se zbavit nepohodlných 
vikářů“ (s. 204). Při další změně v roce 1960 
„rozlehlé vikariáty velmi ztížily dohled vikářů 
nad farnostmi a vizitace se staly ještě více formálními než dosud“ (s. 208).

Stranou zájmu autora nezůstávají ani mužské a ženské řehole působící na úze-
mí diecéze a jejich domy – například klášter na Hoře Matky Boží u Králík sloužil 
jako centralizační místo řeholníků vůbec nejdéle, až do roku 1960. Ženské řehole 
sice nebyly v padesátých letech likvidovány jako mužské řády, došlo ale k jejich 
společenskému zatlačení a zeslábnutí. Po obrovském početním vzestupu v prv-
ní polovině dvacátého století nastal úbytek řeholnic již s vysídlením německých 
obyvatel a prohloubil se pozdějším zákazem přijímání novicek. Většina řeholnic 
byla po nástupu komunistického režimu tolerována a s omezeními mohla nadále 
působit v některých sociálních a zdravotnických zařízeních. Další byly internová-
ny a využívány pro práci v továrnách a zemědělství, která měla být jejich přípra-
vou na život po odchodu do civilu. Některé sestry byly uvězněny a jejich příběhy 
vstupují i do Kafkovy knihy. Autor ukazuje sociální prostředí, ve kterém řeholnice 
na různých místech severovýchodních Čech žily a působily, jejich postavení i rozdíly 
v postojích vůči oficiálním autoritám: „Zatímco řeholnice ze zdravotnických a soci-
álních institucí se podobně jako duchovní prorežimních aktivit většinou účastnily, 
internované sestry mnohdy odmítaly třeba i četbu Rudého práva nebo poslech 
rozhlasu.“ (s. 274) Řeholnice v centralizačních klášterech a internátech podle něj 
představovaly „jedinou významnou církevní skupinu“, která dokázala v té době 
zorganizovat účinný odpor (s. 277).

Bádání Jana Kafky zahrnuje i nekatolická církevní společenství, jejichž situaci zná 
taktéž velmi dobře. Katolický svět a světy nekatolické se mnohdy sledují odděleně, 

2 Pro slovenské prostředí přináší základní přehled publikace Pavla Jakubčina Pastieri v osíd-
lach moci: Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku v rokoch 1948–1968. Bratisla-
va, Ústav pamäti národa 2012.



566 Soudobé dějiny XXV / 3–4

zde je má čtenář možnost nahlédnout v jedné publikaci a v analogicky pojatém 
výkladu, byť mají části věnované protestantům menší rozsah. Autor píše o počá-
teční iluzi nekatolíků, že represivní církevní politika zasáhne pouze „konkurenci“, 
tedy katolíky, a že nesmiřitelné postoje „římanů“ ke komunismu vyplývají spíše 
z politických než ideových pozic. Zlom pak spatřuje v nástupu široké ateizace spo-
lečnosti po roce 1952, kdy se protestanté začali potýkat s obdobnými potížemi jako 
katolíci, včetně klesajícího počtu věřících a ztížené možnosti vyučovat náboženství 
či organizovat nedělní školy; alespoň duchovních však měli dostatek.

Samostatně autor pojednává o dvou nekatolických církevních společenstvích, 
Církvi československé a Českobratrské církvi evangelické. Jestliže byli čeští evan-
gelíci méně nadšení změnou režimu a zažili méně radikální proměny, než tomu 
bylo u „čechoslováků“, vysvětluje to Jan Kafka jednak jejich určitou uzavřeností 
a vnitřní soudržností komunit, jednak přítomností výrazného laického prvku, který 
neumožňoval ovládnutí celé struktury prostřednictvím několika klíčových pozic. 
Drobnější postřehy pak autor připojuje k několika dalším denominacím a pravo-
slavným křesťanům.

Jan Kafka ukazuje, že při realizaci státní církevní politiky na regionální a místní 
úrovni v severovýchodních Čechách se uplatňovaly – mnohdy nekoordinovaně – 
různé personální faktory: krajský církevní tajemník, okresní tajemníci a duchovní 
správci farností, královéhradecký biskup Mořic Pícha a jeho prorežimní postoje, 
početnost a postavení kléru a dalších duchovních. V závěru knihy pak srovnává 
jednotlivá církevní společenství v dané oblasti co do politické konformity, respek-
tive distance vůči vládnoucímu režimu. Za nejvstřícnější považuje Církev česko-
slovenskou, u evangelíků hovoří o určité míře zdrženlivosti, u římskokatolické 
církve pak vidí rozpor mezi konformním jednáním biskupa a různorodými, leckdy 
rezervovanými či odmítavými reakcemi dalších duchovních. Paletu postojů, do-
kládaných v textu konkrétními příklady, pak shrnuje kriticky: „Církevní struktury, 
od diecézních orgánů po farnosti, se tváří v tvář nepřátelské politice státu chovaly 
chaoticky, přemrštěnou odvahu střídala zbabělost, vychytralost se snoubila s nai-
vitou. Nejenže nedokázaly adekvátně reagovat na proticírkevní politiku KSČ, ale 
ještě zásahy státu usnadňovaly. Místo aby církve včas rozpoznaly nebezpečí a čelily 
mu společně, vyčerpávaly se dál v nesmyslných konfesních půtkách. O překonání 
rozporů se nesnažila ani katolická, ani nekatolická strana.“ (s. 369)

Autorova historická a archivářská erudice a praxe umožnily velmi přínosně pro-
pojit značné množství prostudovaných tištěných pramenů i materiálů z centrálních 
archivů, ze Státního oblastního archivu Zámrsk a z archivů okresních s bohatou 
sekundární literaturou. Objevné informace jsou obsaženy zvláště v kapitolách o dě-
jinách královéhradecké diecéze ve sledovaném období. Jan Kafka v nich mimo 
jiné doplňuje chybějící nebo nedostatečně zpracované části v syntéze Jany Croÿ,3 
vůči jejímuž pozitivnímu hodnocení biskupa Mořice Píchy se vymezuje. Detailní 

3 CROŸ, Jana: Královéhradečtí biskupové a jejich rezidence. Hradec Králové, Biskupství krá-
lovéhradecké – Garamon 2014, s. 255–277, zejména s. 269–277. Tato výpravná publikace 
vznikla u příležitosti 350. výročí založení biskupství v Hradci Králové.
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pohled na posuny v chování biskupa, kapitulního vikáře a zmocněnce, na dění 
v biskupství, konzistoři a v katedrální kapitule patří k tomu nejzajímavějšímu, co 
kniha přináší. Střední, diecézní úroveň české moderní církevní historie totiž stále 
náleží k badatelsky málo zpracovaným tématům a její poznání se mnohdy omezuje 
pouze na biografie biskupů. Autor pokročil nad rámec (rovněž potřebného) propo-
jení centrální roviny církevní politiky s děním v jednotlivých farnostech a odvážně 
zpracoval také dějiny diecéze jako složitého církevně-správního organismu. Pasáže 
detailně rozkrývající institucionální stránky problematiky neztrácejí čtivost díky 
důrazu autora na sociální praxi a její rozličné podoby.

Se zásadním přínosem monografie V hodině velké zkoušky se pojí také hlavní 
výtka, kterou k ní lze vztáhnout. Jan Kafka sice bez váhání předkládá závažná 
hodnocení, místy ale až příliš jednostranně vychází z písemností Státního úřadu 
pro věci církevní, kulturního odboru ministerstva školství a kultury a Archivu bez-
pečnostních složek. Čtenářům tak v souladu s podtitulem knihy nabízí především 
„církevní politiku státu“. V tomto ohledu by bylo do budoucna potřebné a zajíma-
vé výzkum doplnit o studium materiálů z Archivu Biskupství královéhradeckého 
a Státního oblastního archivu Zámrsk – Státního okresního archivu Hradec Králové. 
Takové rozšíření pramenné základny by mělo zejména dva pozitivní efekty. Jed-
nak by umožnilo od detailního popisu přikročit k důkladnější analýze, výhledově 
též v komparaci s ostatními českými a moravskými diecézemi, a také nepodléhat 
tolik vyznění a jazyku pramenů státní a bezpečnostní provenience. Kromě toho 
bychom mohli alespoň některé procesy a přijaté kompromisy podrobněji zkoumat 
z hlediska úřadu konzistoře a církevních představitelů hradecké diecéze, zejména 
Mořice Píchy a Václava Javůrka, a nemuseli bychom tak vždy přijímat výkladovou 
linii státní, tedy linii prosazování církevní (či spíše proticírkevní) politiky. Sledo-
vané jednání aktérů by tím získalo ještě větší plasticitu ax některé soudy bychom 
možná museli revidovat.

Autor se nevyhýbá etickým otázkám plynoucím z dobového postavení kněží a k ob-
vykle uváděným kategoriím kolaborantů, obětí (zde „rebelů“) a širokému „střednímu 
proudu“ doplňuje ještě kategorii „artistů“. Jejich postoje situuje do prostoru mezi 
středním proudem, hledajícím meze možného, a jednoznačnými kolaboranty: „Tito 
kněží totiž jako by neustále balancovali na tenké hranici mezi nezbytnými ústupky 
v zájmu církve a otevřenou kolaborací s režimem.“ (s. 217) Toto balancování ovšem 
podle mého soudu bylo typické právě pro velmi široký střední proud, takže nabízená 
nová kategorie nevyznívá příliš přesvědčivě. Úvaze Jana Kafky lze ovšem rozumět 
jako podnětu k diferencovanějšímu přístupu k diecéznímu kléru, v jehož rámci je 
třeba jinou optikou posuzovat vyšší kleriky (vikáře, kanovníky, úředníky kurie) 
a nižší duchovenstvo ve farnostech. Vždyť sám autor potvrzuje, že církevní politika 
v jednotlivých okresech nabývala značně rozmanitých podob, a zmíněné „artisty“ 
opatrně propojuje s vyšším klérem a konzistoří. S tím také souvisí správné chápání 
úrovní církevní politiky (jak ji popisuje i Jan Kafka): střední, diecézní úroveň je 
reprezentována krajským církevním tajemníkem, vládním zmocněncem, biskupem či 
kapitulním vikářem a jeho úřadem. Na místní úrovni ale nebyl primárním a přímým 
soupeřem kněze okresní církevní tajemník, nýbrž představitelé místní samosprávy.
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Ke zvážení lze připojit ještě několik podnětů. Určité otazníky vzbuzuje titul pub-
likace, v němž je užit název proslulého pastýřského listu arcibiskupa Josefa Berana 
a tím pomocí podtitulu vztažen k lokálnímu kontextu. Ve sledovaném regionu však 
i podle textu knihy docházelo v souvislosti s distribucí a četbou listu k analogickým 
situacím jako v ostatních diecézích. Autor volbu hlavního názvu nevysvětluje a ni-
jak s ním průběžně nepracuje. V částech věnovaných struktuře duchovenstva Jan 
Kafka připomíná zásadní vlivy na její výkyvy v první polovině dvacátého století, 
nezmiňuje přitom ovšem konsolidaci a nárůst počtu seminaristů od druhé poloviny 
třicátých let. U příslušníků světského kněžstva by též zasluhovala větší pozornost 
jejich formace, jakož i úloha a postavení diecézního semináře; Rudolf Rykýř, se-
kretář biskupa Mořice Píchy, který měl vliv na jeho počáteční pevný postoj vůči 
komunistům, i jeden z často uváděných „rebelů“ Jan Honců absolvovali studium 
v Římě a formaci v tamní koleji Nepomucenum a již od dob studií patřili k diecéz-
ní elitě. Vzhledem k záběru publikace čtenář vedle jmenného rejstříku postrádá 
podobný seznam místní. Místy působí rušivě jazyková stránka – autor sice nikde 
nedefinuje modelového čtenáře své knihy, zejména v obecněji pojatých úvodech se 
ale snaží o jednoduchá sdělení, přičemž místy přechází do popularizačního tónu 
(mimo jiné opakovaně užívá vazbu „na okrese“), a u příslušníků diecézního kléru 
užívá nesprávnou zkratku P.

Snaha Jana Kafky „zaplnit jedno bílé místo na jinak velmi pestré mapě církevních 
dějin severovýchodních Čech“ (s. 369) je vítaná a přínosná. Autor úspěšně pro-
pojil centrální církevní politiku státu s diecézní i lokální úrovní a ukázal mnohost 
reakcí na její uplatňování v rámci římskokatolické církve, jejích jednotlivých stavů 
a komunit, ale i v prostředí nekatolických společenství. Čtivě a s řadou dokla-
dů vztahuje tlak státních orgánů k sociální praxi v kurii a konzistoři v biskupství 
v Hradci Králové, ve vybraných farnostech i u některých jednotlivců. Přes uvedené 
výtky a výzvy k diskusi představuje Kafkova monografie hodnotný vklad do bádání 
o českých církevních dějinách ve dvacátém století, jenž poskytuje dalším autorům 
nejen uspořádané informace, ale i metodické podněty pro zkoumání lokálního 
kontextu ve vztahu ke střední i centrální úrovni.



Recenze

V nucené vojenské službě třetí říše

Zdenko Maršálek

STROH, Frédéric – QUADFLIEG, Peter M. (ed.): L’incorporation de force dans les 
territoires annexés par le IIIe Reich 1939–1945 / Die Zwangsrekrutierung in den vom 
Dritten Reich annektierten Gebieten. Strasbourg, Presses universitaires de Stras-
bourg 2016, 228 stran, ISBN 978-2-86820-536-0.

Při komparaci národních příběhů o době druhé světové války, jak vznikly a utvá-
řely se v rámci kolektivní paměti národů jednotlivých evropských zemí, které se 
ocitly pod německou okupací, lze nalézt mnohé shodné nebo velmi podobné prv-
ky. Motivy „všenárodního boje“ za osvobození a obnovení nezávislosti najdeme 
v takřka identické podobě ve Francii, Belgii, Nizozemsku, Norsku, Polsku i u nás. 
Proces vzniku, formování a rozvíjení obrazu odboje v kolektivní paměti měl po-
dobné rysy v různých zemích na obou stranách tehdejší železné opony, bez ohledu 
na geografické, vojenskohistorické a politické okolnosti. Tak jak propaganda již 
za války zdůrazňovala a zveličovala úspěchy vlastní strany a skutečnou hodnotu 
odbojového hnutí v okupované vlasti i v rámci exilových formací, rozvíjela i motiv 
zapojení drtivé většiny příslušníků daného národa do odboje všude tam, kde se 
k tomu naskytla příležitost. Propagandistické metody plynule přešly i do mírových 
let a měly podstatný vliv na utváření kolektivní paměti ve všech dotyčných zemích. 
Součástí obrazu, jakýmsi druhým pólem připomínání, nadhodnocování a mytizace 
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vlastních odbojových aktivit, se stala i kolektivní amnézie (řečeno definicí Maurice 
Halbwachse), která zamlčovala, popřípadě alespoň marginalizovala jevy, jež byly 
s utvořeným obrazem v rozporu nebo se do něj nějakým způsobem „nehodily“. 

Mezi taková témata bezesporu patří i služba občanů okupovaných zemí v ně-
meckém vojsku. Po ohromných teritoriálních ziscích, dobytých během vítězných 
tažení v prvních letech války, Německo v řadě případů přistoupilo k významným 
hraničním korekturám, kdy přímo do říšských hranic inkorporovalo různá menší 
či větší území. Dělo se tak pod heslem revize diktátu Versailleské smlouvy, stejně 
jako „nápravy křivd“ dřívějších. Kromě navrácení území, která byla součástí němec-
kého císařství před rokem 1914, se jednalo i o další teritoria, kde žilo obyvatelstvo 
německého původu nebo obyvatelstvo, které se podle nacistických ideologů hodilo 
k „opětovnému“ poněmčení. Kombinací historických a národnostních práv nacisté 
zdůvodňovali anexi území, která ve svém celku měla značnou rozlohu. Samostatným 
problémem se ovšem stala otázka státní příslušnosti dotčených obyvatel. Podstatné 
rozdíly v přístupu nacistických orgánů v této otázce vyplývaly jak z historických, 
národnostních a rasových aspektů, tak i z rozdílů geografických, přičemž nejčastěji 
šlo o kombinaci více faktorů. Jedním ze společných rysů se ale stala snaha využít 
takto oktrojovaně získané přírůstky obyvatel také k vojenským účelům. Právní úpra-
vy, na jejichž základě vybraní obyvatelé přičleněných území začali podléhat branné 
povinnosti, se různily, podstata ale zůstávala stejná. Po těžkých ztrátách německé 
branné moci byli muži ze zmíněných území povoláváni k vojenské službě, přičemž 
případné odmítnutí nebo snaha vyvléknout se z této povinnosti, například deklarací 
jiné národnosti, měly zpravidla velmi vážné následky, od ruinujících ekonomických 
postihů přes uvěznění a internaci v koncentračním táboře až po tresty nejvyšší. 
Počty takto odvedených vojáků byly v celkovém součtu dosti vysoké. Recenzovaná 
publikace Nucené odvody na územích anektovaných třetí říší uvádí, že do německého 
vojska nastoupilo 127 500 Alsasanů, 39 000 Slovinců, přes 9000 Lucemburčanů 
a 8000 Belgičanů. Skutečně masový ráz měly odvody na polských územích, kde se 
jednalo o půl až tři čtvrtě milionu mužů (s. 17).

Vztah samotných obyvatel těchto území k hitlerovskému Německu obecně, a k vo-
jenské službě ve wehrmachtu zvlášť, byl jistě různý. Velká část populace přičlenění 
k Německé říši vítala, mnozí naopak jen s krajní nechutí podléhali zvůli okupantů. 
Desetitisíce mužů nastupovaly do vojska i k formacím SS zcela dobrovolně a nadše-
ně, další se naopak uchylovali k dezercím a aktivnímu odboji. Nejpočetnější masa 
ovšem oscilovala mezi těmito dvěma krajními póly: řada mužů odevzdaně plnila 
povinnost určenou „vrchností“, jiní nastupovali s nechutí a s více či méně skrývanou 
nevolí. Mnozí povolanci si vysloužili sérii vyznamenání za statečnost a obětavost, 
jiní naopak přebíhali do zajetí k armádám protifašistické koalice, a tisíce jich do-
konce oblékly stejnokroj některé ze spojeneckých armád, ať již dobrovolně přeběhli, 
nebo se nechali naverbovat ve spojeneckých zajateckých táborech. Především pro 
exilová československá a polská vojska se dokonce tito přeběhlíci a bývalí zajatci 
na konci války stali nejdůležitějším zdrojem nových přírůstků.

S výše zmíněným mýtem hrdinného celonárodního odporu se neslučovala před-
stava, že jistá část obyvatel navlékla nepřátelskou uniformu a sloužila ve vojsku 
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okupanta a ujařmitele vlastního národa. Pokud 
se jednalo o příslušníky německé menšiny, pak 
samozřejmě jejich případný vstup do němec-
kého vojska jen podpořil tezi o nesmiřitelném 
nepřátelství a „páté koloně“, kterou údajně ji-
nonárodní menšiny ve vlastním národním státě 
představovaly. Ovšem služba ve wehrmachtu 
se týkala i velkého počtu mužů, kteří byli po-
važováni za součást toho či onoho „vlastního“ 
národa, a zde již z hlediska odbojového mýtu 
nastával problém, jak se k ožehavé otázce 
postavit.

Zúžit tuto problematiku na prosté odsou-
zení boje se zbraní v ruce na straně okupanta 
by však bylo přílišným zjednodušením. Jisté 
množství ochotných kolaborantů sice vstoupi-
lo do německých služeb dobrovolně, na mnoha 
obsazených územích ale docházelo i k nuceným 
mobilizacím místního obyvatelstva. Počty takto mobilizovaných mužů z krajů, které 
Německo jednostrannými akty připojilo, „vrátilo“ či jinak zahrnulo do hranic říše, 
byly značné, ať již šlo o Lucembursko, Alsasko a Lotrinsko, belgické Eupen a Mal-
médy, Horní Kraňsko či Slezsko, Pomoří nebo Velkopolsko. Muži (a často i chlapci) 
se dostávali pod existenční tlak, neboť vyhýbání se odvodní povinnosti hrozilo již 
uvedenými tvrdými následky. Přesto ale skutečnost, že tisíce, desítky či dokonce 
stovky tisíc občanů nastoupily službu v nepřátelské armádě, neodpovídala mýtu 
sugerujícímu nesmiřitelný odpor celého národa bez ohledu na vlastní oběti. Osudy 
těchto povolanců se proto po válce nedostaly do ústředních národních příběhů, 
naopak byly v jejich rámci potlačovány, a to jak cíleně státními autoritami, tak i ži-
velně uvnitř společnosti, a dokonce i působením autocenzury samotných nositelů 
této paměti. Teprve postupně, zprvu ovšem v regionech, se téma znovu dostávalo 
z rodinných kruhů více „na světlo“; a trvalo dlouho, než proniklo do povědomí 
širší veřejnosti v celostátních měřítkách a než se mu dostalo pozornosti i ze strany 
centrálních vlád, jako například v roce 2012, kdy se na východě Francie za účasti 
vládní delegace konaly oficiální připomínky sedmdesátého výročí zavedení branné 
povinnosti pro obyvatelstvo Alsaska a Lotrinska.

Téma bylo dlouho na okraji zájmu také u odborné historické obce. Postupně se 
situace zlepšovala, nicméně pozornost historiků většinou nepřekračovala rámce 
vlastních národních dějin. Ovšem právě mezinárodní přesah má pro danou proble-
matiku zásadní význam. Metody komparativní historie, nebo i jen prosté srovnání 
poměrů v jednotlivých zemích, dlouho zůstávaly v této souvislosti nepovšimnuty.

Recenzovaná publikace je jedním z nejnovějších výsledků, který využívá právě 
možností mezinárodní komparace, či dokonce optiky transnacionální. Editovaná 
kolektivní práce, na níž se podíleli odborníci z několika zemí, má svoji dlouhou a za-
jímavou historii. V říjnu již zmíněného výročního roku 2012 proběhla dvě významná 
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setkání historiků zabývajících se tímto tématem, a sice seminář v Meziuniverzitním 
domě věd ve Štrasburku a konference v Muzeu soudobých dějin v Lublani. Zatímco 
štrasburský seminář prohloubil v té době již poměrně rozvinutou spolupráci mezi 
německými a francouzskými (respektive francouzskými, belgickými a lucemburský-
mi) odborníky, lublaňská konference přinesla metodologicky zcela nové pohledy, 
když se jí v širším počtu zúčastnili badatelé ze zemí ležících na opačné straně 
od tehdejšího Německa – České republiky, Polska a Slovinska. V případě lublaňské 
konference se bohužel nepodařilo dovést chystaný publikační projekt do zdárného 
konce, nicméně propojením účastníků obou akcí a zapojením dalších odborníků se 
podařilo sestavit tým, který nakonec připravil recenzovanou publikaci.

Práce zahrnuje hutnou úvodní stať a dále je rozčleněna na dvě hlavy po šesti 
příspěvcích. Je pojata jako dvojjazyčná – sedm příspěvků je otištěno v němčině, šest 
(včetně úvodu) francouzsky. Tým celkem jedenácti autorů má opravdu mezinárodní 
složení: tři autoři pocházejí z Německa a Polska, dva z Francie a Slovinska, jeden 
z Belgie. Čtyři autoři (Damijan Guštin, Ryszard Kaczmarek, Monika Kokalj-Kočeva-
rová a Frédéric Stroh) přitom patřili k účastníkům zmíněné konference v Lublani. 
Jistě nepřekvapí, že k tématu publikace často měly teritoriálně blízko i instituce, 
v nichž dotyční odborníci působí (či působili): všichni tři autoři z Polska například 
pracují v Katovicích, byť v různých institucích (archiv, univerzita, odbočka Institutu 
národní paměti), Eva Maria Klosová byla doktorandkou na univerzitě v Lucemburku, 
Frédéric Stroh zase na univerzitě ve Štrasburku.

Zdá se, že právě Frédéric Stroh byl nejdůležitější spiritus agens při vzniku knihy. 
Kromě zmíněného obsáhlého úvodu je autorem samostatné studie a spoluautorem 
studie další, což dohromady činí asi čtvrtinu textu celého svazku, nehledě na jeho 
roli (spolu)editora a překladatele (přeložil mimo jiné jednu studii z angličtiny 
do francouzštiny). Vklad každého dalšího autora je však také navýsost přínosný, 
neměřitelný počtem popsaných stran. Týmu se především povedlo nabídnout srov-
nání situace na různých, leckdy značně odlehlých teritoriích, a posunout tak chápání 
problematiky na skutečně mezinárodní, respektive nadnárodní úroveň. 

Již v názvu samotného úvodu (Historie společná, avšak rozmanitá) Frédéric 
Stroh jasně charakterizuje podstatu řešeného problému: nucená služba v němec-
kém vojsku byla společná pro řadu území, její okolnosti a projevy však ani zdaleka 
nebyly identické. Název evokuje i další fakt, totiž že výzkum tématu dosud probíhal 
převážně roztříštěně, pouze v rámci a ve vztahu k jednotlivým národním dějinám.

První hlava (Prosazení branné povinnosti na územích anektovaných Německem) 
je věnována především faktografii. Kapitoly jsou zde poskládány do jakýchsi dvojic, 
kdy první stať mapuje okolnosti zavedení branné povinnosti na konkrétních územích 
(západní pohraničí Německé říše, bývalá polská území a části dnešního Slovinska), 
zatímco druhá vždy popisuje projevy odporu v nejširším smyslu: nespokojenost, 
pasivní či aktivní odpor proti povinným odvodům, rezistenční aktivity samotných 
povolanců během služby v německém vojsku a vztah odboje k celé problematice 
nucených odvodů. Zajímavým momentem je viditelný pokus o jisté zobecnění, kdy 
anektované oblasti na západě Německa jsou popsány jako celek (Eupen-Malmé-
dy, Lucembursko, Alsasko a Lotrinsko). To umožňuje porovnávat situaci na těchto 
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třech územních celcích, navzájem od sebe vzdálených a s mnoha zcela odlišnými 
determinantami.

Druhá hlava nese název „Paměť na nucené odvody v Evropě po roce 1945“ a teri-
toriální záběr jednotlivých kapitol je zde již podrobnější. Postupně autoři rozebírají, 
jak se situace vyvíjela ve východní Francii, v Lucembursku, na belgických územích, 
v Polsku a Slovinsku. Závěrečná kapitola pak líčí, jak se po válce měnilo vnímání 
nucené vojenské služby pro třetí říši v samotném Německu, což poskytuje navýsost 
inspirativní náhled.

Kniha je doplněna šesti užitečnými schematickými mapkami a krátkými medailon-
ky jednotlivých autorů. Přínosný je i jmenný rejstřík, uživatel však výrazně postrádá 
další aparát, zvláště pak seznam pramenů a literatury, který by u podobných titulů 
měl být pravidlem a jehož absence výrazně ztěžuje práci s textem.

Publikace vyšla na štrasburské univerzitě jako 18. svazek edice „Les Mondes Ger-
maniques“, vycházející s nepravidelnou intenzitou již od roku 1994. Nepochybně 
představuje významný počin ve výzkumu dosud jen velmi málo frekventovaného 
tématu, a to jak díky zapojení širokého autorského kolektivu, tak především svým 
komparativním přístupem. Problematika, jež byla dosud vnímaná převážně pouze 
prizmatem jednotlivých národních dějin, nabízí díky širšímu srovnání i širší per-
spektivy. Lze hledat společné, konstantní prvky, ale naopak i aspekty, které byly 
na jednotlivých územích odlišné či zcela jedinečné. Jako vynikající začátek se pak 
jeví zvláště srovnávání vývoje paměti na nucenou vojenskou službu pro hitlerovské 
Německo v jednotlivých zemích a v jejich společnostech. Škoda jen, že publikace 
nezachytila také problematiku nucené vojenské služby na československém území, 
jako se to povedlo na zmíněné konferenci v Lublani. Nezbývá než z české strany 
aktivitu obnovit a zapojit se do zajímavě nastartovaného výzkumu.



Recenze

Unikátní český výzkum severoafrické 
migrace

Karel Černý

HYÁNKOVÁ, Tereza: Z Alžírska do budoucnosti: Kabylská migrace do České republiky. 
Pardubice, Univerzita Pardubice 2015, 257 stran, ISBN 978-80-7395-950-0.

Česká antropoložka Tereza Hyánková, působící na Univerzitě Pardubice, v knize 
Z Alžírska do budoucnosti nabízí porozumění fenoménu migrace z Kabýlie. Jde 
o informačně bohatou a hutnou, leč mimořádně čtivou knihu, založenou na te-
rénním výzkumu v Alžírsku, Francii a Česku, nadstandardní jazykové kompetenci 
(kabylština, arabština, francouzština) a výborném přehledu akademické literatury. 
Jakkoliv se jedná o případovou studii specifické etnické skupiny, jde o relevantní 
příspěvek do současné obecnější debaty o migraci z Blízkého východu. Kniha vyšla 
česky, navíc v nakladatelství regionální univerzity bez silné distribuce, neměla by 
ale pro své kvality „zapadnout“. Také proto jí věnuji poněkud obšírnější recenzi. 
Dílo totiž i přes dílčí nedostatky vybočuje z akademické produkce o blízkovýchod-
ní migraci. Kromě toho jde o první českou publikaci věnovanou Berberům, kteří 
podobně jako Kurdové i přes emancipační hnutí nedisponují vlastním státem.

Otázky, jež si Hyánková kladla v souvislosti s Kabyly žijícími v Alžírsku, zněly: 
jak různé skupiny populace vnímají emigraci; kdo si přeje emigrovat, jaké k tomu 
má důvody a jaké cíle chce v emigraci sledovat; jak si Kabylové představují život 
v emigraci a co tyto představy formuje; jak touha emigrovat ovlivňuje každodenní 
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život v Alžírsku; jaké strategie se uplatňují pro 
realizaci migrace; jak jsou emigranti vnímá-
ni těmi, kdo zůstávají; jak fenomén emigrace 
ovlivňuje život (vztahy, konzum, ekonomiku) 
v Kabýlii. Druhá sada otázek, cílených na ka-
bylské migranty v České republice, zněla: jaké 
jsou důvody pro migraci do Česka; jaké měli 
migranti představy o Česku a jak se proměňo-
valy; jaké mají migranti aspirace; jak chápou 
své místo v Česku v souvislosti s kabylskou 
etnickou identitou; jaké mají vztahy s Čechy, 
s ostatními Kabyly v Čechách a s krajany ži-
jícími v rámci transnacionálních sítí na Zá-
padě (s. 13). Na obecnější úrovni si autorka 
kladla za cíl rozklíčovat, jaký je vztah mezi 
vnímáním a prožíváním kabylské identity 
a migrací. Základní teze knihy pak říká, že 
způsob konstrukce kabylské etnické identity 
ovlivňuje důvody, způsob a průběh migrace a poté i život v emigraci (s. 15). Te-
oretický rámec pak Hyánkové obstarávají koncepty transnacionalismu, kultury 
emigrace a habitu migranta. 

První a velmi hutná kapitola „Kolonialismus, kabylský mýtus a proces utvá-
ření kabylské identity“ (s. 18–35) poskytuje historický kontext pro pochopení 
migrace z Alžírska. Kombinaci kolonialismu a kapitalismu vydává za univerzální 
příčinu migrace z třetího světa do Evropy. Specifikem Alžírska je doba kolonialis-
mu (1830–1962) a rozsah násilí, rozrušení tradičních struktur a vyvlastnění půdy 
domorodců ve prospěch francouzských kolónů. Alžířané tak dle Hyánkové ztratili 
ekonomickou nezávislost, stal se z nich proletariát nucený pracovat za mzdu 
na farmách kolónů, půdu si od nich najímat (takzvaní khames odevzdávali čtyři 
pětiny úrody) nebo migrovat do měst či Francie. Čelili tak nestabilitě vnuceného 
kapitalismu. Zranitelnost plynula z výkyvů tržních cen obilí: část Alžířanů pracova-
la za mzdu u kolónů a obávala se růstu cen, část živořila na pronajaté půdě a bála 
se jejich poklesu. Všichni se ale kvůli výkyvům cen zadlužovali (lichváři půjčovali 
na pětasedmdesátiprocentní úrok, banky na padesátiprocentní), aby měli na jídlo. 
Vykořeňování a zbídačování Alžířanů pak akcelerovalo během války za nezávis-
lost (1954–1962), kdy Francouzi deportovali tři miliony venkovanů do táborů 
a vesnice ničili, aby neposkytovaly zázemí povstalcům. Obecný koloniální vzorec 
nicméně vypadal takto: v nejúrodnějších regionech, které zažily nejintenzivnější 
kolonizaci a zábory půdy, zavládla nejvyšší bída a proletarizace. Naopak horská 
Kabýlie na severovýchodě země byla hustě zalidněná, ale neúrodná. Kolonizace, 
proletarizace a rozpad tradičních struktur proto postupovaly pomaleji.

Kolonialismus dle Hyánkové do Kabýlie přinesl dosud vlivný kabylský mýtus. 
Jím formovaná kabylská etnická identita přitom ovlivňuje podobu migrace. Mý-
tus pracuje s umělým kontrastem nadřazené berberofonní a podřadné arabofonní 
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populace. Alžířany měl podle logiky „rozděl a panuj“ odcizit a Francouzům údajně 
bližší Berbery „zcivilizovat“, rozuměj kulturně asimilovat. Francouzský stereotyp 
se proměnil v berberský autostereotyp, jakkoliv se Berbeři v osvobozenecké válce 
postavili proti Francouzům spolu s ostatními. Berbery tento mýtus líčí jako usedlé, 
pracovité a zodpovědné, s citem pro soukromé vlastnictví. Naopak Arabové jsou 
prý líní nomádi bez zodpovědnosti k majetku. Berbeři jsou v druhém sledu vydá-
váni za demokraty, sekularisty a rovnostáře. Jakkoliv znají kmenovou solidaritu, 
základní jednotkou organizace a sebeidentifikace je jim opevněná a samosprávná 
vesnice. Několik vesnic pak tvoří kmen, několik kmenů svaz; tyto identity se však 
aktivizují zřídkakdy (za války). Vesnická samospráva (djemâa) je shromážděním 
všech dospělých mužů, kde může každý říci názor a hlasovat o řešení sporů, orga-
nizaci slavností, pomoci potřebným nebo aplikaci práva kombinujícího islámskou 
šaríu a zvykové právo lqanum. Naopak Arabové prý tíhnou k despocii či anarchii, 
neumějí si vládnout. 

Třetím kontrastem v tomto schématu má být náboženská vlažnost berberů a fa-
natismus Arabů. Berbeři preferují zvykové právo před šaríou, navíc byli údajně 
Římany christianizováni, a proto prý tíhnou k „návratu“ ke křesťanství. Kabylové 
se skutečně vymezují proti takzvanému araboislámu, nepodporují trendy spjaté 
s islámskou obrodou, jako je zahalování žen, a důsledně nepraktikují víru, přičemž 
Fronta islámské spásy v Kabýlii ve svobodných volbách v roce 1991 dopadla ze všech 
alžírských regionů nejhůře. Avšak Kabylové mívali silný vztah k marabutům. Šlo 
o uctívanou nekabylskou endogamní skupinu, z níž se rekrutovali vzdělaní a moudří 
„svatí“, zběhlí v islámu, léčitelství (baraka) a mediaci sporů. Čtvrtý kontrast vydává 
Arabky za utlačované, Kabylky za emancipované: nenosí šátek, proti Francouzům 
bojovaly po boku mužů, nestrpí mnohoženství. Hyánková ale připomíná, že většinu 
času tráví v domácnosti, po sňatku žijí v nejnižším postavení v domě rodičů muže, 
nemohou na djemâa a na rozdíl od Arabek dle zvykového práva nedědí a musí 
k segregovaným kašnám. 

Pátý kontrast se týká původu: berberofonní Alžířané mají být autentickým pů-
vodním obyvatelstvem, ti arabofonní cizí a nepůvodní „náplavou“. Podle Hyán-
kové ale nájezdníků z Arábie přišlo málo, řádově tisíce. Navíc jazykové a kulturní 
ovlivňování působilo obousměrně, včetně smíšených sňatků. Místní snáze přijímali 
náboženství dobyvatelů, arabštinu obtížněji. Berbeři jsou tedy ti vůči arabštině re-
zistentní. Potomky těch, kdo arabštinu přijali, mýtus označuje jako Araby, jakkoliv 
je původ obou skupin stejný. Nicméně v představách Francouzů jsou Berbeři oproti 
Arabům světlejší, ovlivnění společnou středomořskou kulturou a díky Vandalům 
snad i germánskými geny, ježto mezi nimi žijí modroocí a zrzaví jedinci.

Také druhá kapitola „Migrace do Francie: Rasismus, segregace, touha po inklu-
zi“ (s. 36–67) hodně čerpá z prací Neila MacMastera, především z jeho knihy o al-
žírských migrantech ve Francii,1 a také zde občas není jasné, kdy Hyánková hovoří 
obecně o alžírských Berberech, či dokonce Alžířanech, a kdy o Kabylech. Poskytuje 

1 MacMASTER, Neil: Colonial Migrants and Rasism: Algerians in France, 1900–62. London – 
New York, Palgrave MacMillan 1997.
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však brilantní přehled historie alžírské migrace. Migrace Kabylů v předkoloniální 
éře byla vzhledem k neúrodné půdě a hustotě obyvatelstva vždy nutností: kabylští 
muži mimo zemědělskou sezonu odcházeli za prací a směnou do měst, prosadi-
li se jako žoldnéři (pro tureckého deje, později Francouze). Mezníkem se stalo 
francouzské potlačení kabylského povstání v roce 1871. Trestná daň a vyvlastnění 
lepší půdy zbořilo křehkou rovnováhu, Kabylové se nadále tradičním zeměděl-
stvím neuživili. Emigrovali do Tuniska a od Francouzů se nechávali zaměstnávat 
v přístavech, dolech, na farmách, vinicích a stavbě silnic. Šlo zároveň o „rok nula“ 
emigrace do Francie. Právě z Kabýlie se emigruje nejvíce, zbytek Alžírska se přidal 
později. První migranti pocházeli z vesnic, kde Francouzi provozovali školy. Znali 
proto francouzštinu a měli o Francii povědomí. Druhým faktorem byla soudržnost 
kabylských vesnic a rodin v kombinaci s tím, že Kabýlie nezchudla tak jako zby-
tek Alžírska. V nejvíce kolonizovaných regionech se totiž komunity a velkorodiny 
rozpadaly, přicházely o půdu a chudly razantněji. Hyánková ukazuje, jakkoliv to 
takto neformuluje, že na migraci do Francie neměly dostatečný kulturní, sociální 
a ekonomický kapitál. Naopak v Kabýlii si velkorodiny pomohly, vybraly úspory 
na migraci svého „vyslance“ a ten byl poté motivován, aby komunitu nezklamal, 
pracoval a uskromnil se, aby minimalizoval náklady a maximalizoval výnosy, jež 
posílal domů. Loajalitu vůči komunitě posilovalo, že šlo o zralé ženaté muže střed-
ního věku, kteří se i přes vznikající vzorec řetězové migrace bratrů, bratranců a kra-
janů po několika letech vraceli v rámci mechanismu cirkulační migrace (bratranec 
se zprávami z domova přijede a v práci nahradí příbuzného, který se zprávami 
a úsporami odjede). Migrace byla chápána jako oběť s cílem udržet chod komunit 
doma, založených na zemědělství.

Ke kvantitativnímu skoku došlo po roce 1905, kdy Francie, hladová po manuální 
pracovní síle (doky, rafinerie, zemědělství) a unavená stávkami italských, španěl-
ských a polských hostujících dělníků, zrušila administrativní překážky pro Alžířa-
ny (platba kauce na repatriaci). K roku 1914 jich tak ve Francii pracovalo na třináct 
tisíc, vesměs Kabylů, a také proti nim vznikla první opozice. Stávkokazectví vyvolalo 
nevraživost dělníků a vážné byly i námitky kolónů, kteří se báli růstu mezd alžír-
ských dělníků kvůli odlivu pracovní síly, vykupování vyvlastněné půdy finančně 
zajištěnými migranty i politické emancipace a revolty z ní plynoucí (zatažení idejí 
socialismu, odborů či sebeurčení). Tento spor mezi Francouzi pokračoval až do vy-
hlášení nezávislosti Alžírska (s. 43). 

Masová emigrace do Francie začala spolu s první světovou válkou a vlastně dosud 
neskončila. Za války se totiž prohloubil nedostatek dělníků ve Francii, ta navíc Al-
žířany vedle průmyslu (78 tisíc) povolala do zbraně (175 tisíc mužů, což byl vedle 
Senegalců největší kontingent). Mezi válkami pak byli Alžířané již najímáni po de-
setitisících ročně, a to v týmech z jedné vesnice, na práci v chemičkách, ocelárnách, 
automobilkách a na stavbách, a to na nejhorších pozicích, o něž Francouzi nestáli. 
Po druhé světové válce trend pokračoval, roku 1947 přišlo do Francie 66 tisíc Alží-
řanů, roku 1955 již 194 tisíc. Kolóni byli stále proti této migraci a snažili se získat 
veřejnost. Ve Francii pomohli ke zrodu negativního stereotypu, silou srovnatelného 
s antisemitismem, jenž neměl nic společného s pozitivní optikou kabylského mýtu: 
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Alžířané byli údajně agresivní, primitivní a sexuálně nadržení kriminálníci, které je 
nutno chránit před svody svobody, na niž nejsou připraveni. Tak byli segregováni 
v armádě i továrnách, mělo se zamezit jejich kontaktu s francouzskými ženami, 
komunisty a alkoholem. Přesto se v alžírských kavárnách a ubytovnách etablovalo 
hnutí za nezávislost, jemuž šlapala na paty tajná policie, vytvořená za účelem do-
zoru a disciplinace Alžířanů. O integraci či asimilaci nemohla být řeč také proto, že 
dominovala cirkulační migrace a během ní se Alžířané sami segregovali a budovali 
si paralelní etnické struktury. Aby Kabylové ušetřili, bydleli v ubytovnách vedle to-
váren, kde se o postel dělili dva na směny pracující krajané. Scházeli se v alžírských 
kavárnách, přičemž do Francie přenesli instituci samospráv djemâa, jež například 
spravovaly fondy suplující pojištění. Kabylské komunity tak poskytovaly pomoc 
a solidaritu, ale též vykonávaly silnou sociální kontrolu, což platilo i o rodících se 
antikoloniálních organizacích.

Další růst migrace souvisí s osvobozeneckou válkou z let 1954 až 1962 a poté 
s alžírskou nezávislostí. Již v závěru meziválečného období přestali kolóni bránit 
emigraci, obávali se revolty mas a migraci chápali jako pojistný ventil upouštějící 
hromadící se napětí. Začala tak akcelerovat i emigrace nekabylských Alžířanů. Ti 
na rozdíl od Kabylů nemívali půdu a emigraci nechápali jako způsob udržení tra-
dičních komunit doma, ale jako cestu k nové existenci. Válka vedla k násilnému 
vysídlení poloviny venkova a zbídačování. Po porážce navíc odcházející kolóni, 
sympatizující s teroristickou Organizací tajné armády (Organisation armée secrè-
te – OAS), ničili infrastrukturu a mladá alžírská republika, postrádající jakoukoliv 
elitu schopnou administrovat stát a hospodářství, závisela na remitencích emigran-
tů. Její kondice se zlepšila až po znárodnění ropného sektoru, vlastněného Fran-
couzi, v roce 1971 a po industrializaci, jež vedla k takové poptávce po dělnících, že 
Alžírsko o dva roky později zastavilo emigraci. K témuž kroku se navíc pod tlakem 
recese vyvolané ropnou krizí a nálad namířených proti přistěhovalcům odhodlala 
i Francie (1974). Alžířany ve Francii vraždili xenofobové, nechvalně proslulým se 
stal již policejní masakr alžírských demonstrantů v Paříži roku 1961 pod taktovkou 
důstojníka Maurice Papona, který kdysi sloužil v Alžírsku. 

Autosegregaci a nedůvěru posílila právě válka za nezávislost, jež se přelila 
do Francie, když Fronta národního osvobození (Front de libération nationale – FLN) 
pronikla do emigrantských komunit a zaútočila na francouzskou policii i konku-
renční Alžírské národní hnutí (Mouvement national algérien – MNA). Nenávist proti 
imigrantům poté rozdmychávala Národní fronta (Front national), nikoliv náhodou 
založená roku 1972 důstojníkem Jean-Marie Le Penem, sloužícím v Alžírsku. Součas-
nou nedůvěru vůči alžírským emigrantům a jejich potomkům spíše než vzpomínky 
na válku generují nepokoje na předměstích: první se odehrály v Lyonu roku 1981, 
pravidlem se staly v devadesátých letech a roku 2005 propukly dosud největší bouře. 
Tereza Hyánková je interpretuje jako důsledek ghettoizace. Nejde o revoltu proti 
Francii, ale proti sociálnímu vyloučení, ponížení a pozici občanů druhé kategorie, 
a tedy o „vzpouru za asimilaci“. Jakkoliv jsou zvláště Kabylové nábožensky vlažní, 
hledaný pocit respektu, přijetí a důstojnosti mohou alternativně získat v řadách sa-
lafistických hnutí. Sice se nemusí chápat jako „muslimové“, takovouto náboženskou 
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stigmatizaci a nálepkování od majority ale mohou akceptovat a poté náboženskou 
identitu redefinovat jako něco pozitivního, ztotožnit se s ní a hrdě se tak k islámu 
přihlásit. Pointa kapitoly nicméně spočívá v závěru, že nezamýšleným důsledkem 
snah alžírské i francouzské strany zastavit migraci byl růst migrace: překážky, které 
se jí stavěly do cesty, přeťaly dosavadní cirkulace, předpokládající snadné překra-
čování hranic oběma směry. Migranti si tak museli vybrat, kde zůstanou. Vybrali 
si Francii a díky slučování rodin za nimi přišly manželky a děti. 

Autorka líčí alžírskou, potažmo kabylskou migraci mimořádně plasticky a jasně 
pojmenovává hlavní milníky. Avšak použitá periodizace, pracující se čtyřmi fáze-
mi a organizující celou kapitolu, působí formalisticky (migrace předkoloniální, 
po pacifikaci Kabýlie, od první světové války až po válku za nezávislost, během 
války a po vyhlášení nezávislosti). Samotný výklad totiž ukazuje, že zlomy, které 
proměňovaly migraci kvantitativně i kvalitativně, nebývaly totožné s předěly mezi 
uvedenými fázemi, ale vznikaly v jejich průběhu.

Třetí kapitola „Od stigmatizované oběti k prestižnímu dobrodružství“ (s. 68–82) 
je dvojčetem té předchozí a konceptuálně vychází z klasického textu Abdelmaleka 
Sayada o třech generacích či typech alžírské emigrace.2 Hyánková opět opisuje 
historický oblouk migrace do Francie, tentokrát však stopuje proměňující se vzorce 
migrace, a zejména kabylský postoj k ní. Migrace téže etnické skupiny totiž není 
homogenní, v jejím rámci se prosazují odlišné perspektivy a mechanismy.

V kapitole „Kultura emigrace a habitus emigrace“ (s. 83–97) autorka diskutuje 
způsob reprezentace ciziny a rozhodování o migraci, opět s citlivostí ke generačním 
a genderovým rozdílům, která je jí vlastní. Zatímco habitus kabylských dívek se točí 
kolem sňatku a zachování cti (hurma), habitus chlapců kolem seberealizace skrze 
emigraci. Ta je přitom atraktivní díky zavedeným způsobům reprezentace Evropy. 
Jestliže starší chápou Francii rozporuplně jako zemi hojnosti a bezpečí, ale také al-
koholu, zhroucených rodin a sexuální uvolněnosti, mladí si hýčkají sen o opulentním 
životě, individuální svobodě (absence sociální kontroly rodiny a komunity, volba 
partnera), životních šancích (práce, studium) a sňatku s Evropankou (světlá pleť 
je ideálem krásy, takový sňatek je znakem prestiže a vzestupu, přináší intelektuální 
potenciál připravit děti na život, znamená cestu k občanství). Emigranti si myslí, 
jak dobře Evropu znají. Díky kabylskému autostereotypu se na rozdíl od „Arabů“ 
chápou jako Evropanům bližší a adaptivnější. O to silnější pak bývá kulturní šok 
plynoucí ze samoty či rasismu. Důvěrný a pozitivní obraz Evropy přitom v Kabýlii 
konstruují a udržují stávající migranti při svých návštěvách, a podle Hyánkové tak 
ospravedlňují vlastní emigraci v očích svých i druhých. Jestliže však starší chápou 
Evropu a Francii jako synonyma a emigraci si spojují s odchodem do Francie, pro 
mladé Kabyly dnes Francie, plná alžírských imigrantů, reprezentuje to, před čím 
chtějí utéci: sociální kontrolu krajanských komunit, stigmatizaci občanů druhé ka-
tegorie, kontakt s arabofonními Alžířany. Přesycenost Francie krajany za kritickou 
mez autorčini respondenti komentují slovy „Francie je Alžírsko“ (s. 97). Trendem 

2 SAYAD, Abdelmalek: Les trois „âge“ de l’émigration algérienne. In: Acte de la recherche en 
sciences sociales, sv. 15 (červen 1977), s. 59–79.
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je proto migrace mimo Francii (do Anglie, Kanady i Česka), jen tak lze podle nich 
dosáhnout životní změny, kterou od migrace očekávají.

Avšak limity řetězové migrace Hyánková identifikuje i při rozhodování o migraci. 
Pro rodiče je dnes emigrace syna investicí nesoucí ekonomický i symbolický kapitál, 
zároveň se však obávají opuštění ve stáří. Dvojnásob obtížná je situace matek (jsou 
fixované na syny, od nichž se odvíjí prestiž i pomoc) a manželek (dvojnásob si musejí 
hlídat čest, a proto omezují cesty z domu více, než je obvyklé). Vůbec nejbolestnější 
je proto emigrace otců a synů zároveň. Synové emigrantů tak paradoxně migrují 
méně, protože nechtějí „opustit matku, jako to udělal otec“ (s. 94). Kromě toho 
je zrazují i otcové; nechtějí, aby syn a rodina prohlédli příběh „úspěchu“, a tím 
zpochybnili jeho autoritu. 

Kapitoly „Příběhy I“ (s. 98–126) a „Příběhy II“ (s. 197–237) tvoří výběr z přepisů 
rozhovorů s kabylskými respondenty a v kontextu knihy mimořádně čtivě ilustrují 
autorčiny teze. Zároveň však implikují nedotaženost výzkumu a nevytěženost boha-
tých dat, která se zde prezentují jen v hrubé a interpretačně neopracované podobě. 
Deskripce převažuje nad interpretací a vysvětlením, to je ponecháno na čtenáři. 
Jestliže se Hyánková – jak bývá v migračních studiích téměř normou – vymezuje proti 
klasické koncepci push a pull faktorů, kapitola „Unaveni touto zemí“ (s. 127–163) 
je organizována právě podle logiky tří tlaků odsouvajících Kabyly do emigrace ještě 
silněji než arabofonní Alžířany. První tlak vyvěrá z politiky (vylučující berberofonní 
a nábožensky vlažné Kabyly z procesu budování státu, založeného na arabizaci 
a islamizaci), druhý ze socioekonomických podmínek (ekonomicky periferní po-
stavení Kabýlie), třetí z kabylské kultury (podněcující vysokou sociální kontrolu, 
kterou již nová generace nechce akceptovat).

Vyvrcholením knihy je kapitola „Žít svůj život: cesta za pokojem, klidem a mí-
rem“ (s. 164–196), jež se týká kabylské migrace do Česka a v největší míře čerpá 
z výzkumu autorky. Ta stopuje její počátky do devadesátých let, kdy Alžířané utíkali 
před válkou a zrodil se trend jejich migrace mimo Francii. Odmítání francouzských 
víz nesou Alžířané nejhůře, protože Francie jim není úplnou cizinou a mají pocit 
historického nároku na vstup do země. Ve Francii se také hůře pracuje načerno a jsou 
tam vystaveni většímu protialžírskému rasismu, s kořeny v kolonialismu a stupňo-
vanému v reakci na rostoucí počty Alžířanů. Francouzky jsou tak méně ochotné 
ke vztahům a smíšeným manželstvím. Roste ale i nevraživost ve Francii usazených 
Alžířanů, kdy dokonce i příbuzní označují příchozí jako „necivilizované“, přičemž 
klesá solidarita krajanských sítí. Kabylští migranti se navíc chtějí vyhnut Arabům 
i kabylským komunitám, což je ve Francii, plné přistěhovalců, stále obtížnější.

Pro Kabyly tak v kontrastu s Francií podle Hyánkové může překvapivě vynik-
nout atraktivita donedávna neznámé země, jako je Česko (k roku 2013 zde žili 
celkem 683 Alžířané). V devadesátých letech nebylo obtížné získat česká turistická 
víza, pracovat po jejich vypršení načas načerno (turismus, pohostinství, řemesla), 
díky oboustranné přitažlivosti a absenci stigmatizace (Kabylové jsou nálepkováni 
jako „Italové“ či „jižané“) se seznámit s Češkami a naučit se jejich prostřednictvím 
jazyk, legalizovat svůj status, oženit se, usadit a založit živnost. Kabylové přicházejí, 
aby začali nový život, neposílají tak domů peníze a své příjmy reinvestují a utrácejí 
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v Česku. Islám nepraktikují ani v Kabýlii, z touhy po západním životním stylu nemají 
problém s alkoholem či vepřovým masem, pochvalují si absenci dozoru kabylských 
komunit a lehkost, s jakou se zde lze vyhnout arabofonním Alžířanům. 

Kabylové se u nás nesegregují, jakkoliv jim před migrací, během ní a bezprostředně 
po příchodu poskytují podporu především transnacionální sítě krajanů (informace, 
bydlení, práce, kontakt s úřady). Sami poté v rámci těchto sítí pomáhají dalším. 
Mechanismus řetězové migrace tak podle autorky pokračuje, paradoxně ale nejsil-
něji v zemích, kde Kabylové téměř nejsou. Druhou případnou formou sdružování 
je transnacionální politický aktivismus spjatý s bojem za práva Kabylů v Maghrebu, 
jakkoliv jde o téma kontroverzní a polarizující i Kabyly samotné. Zatímco hnutí 
za nezávislost Alžírska v polovině dvacátého století se formovalo v Evropě, dnes 
se odtud formuje hnutí za nezávislost Kabýlie. Hyánková z vlastní zkušenosti popi-
suje konference Hnutí za autonomii Kabýlie konané ve Francii, Německu, Švédsku 
i Česku. Kultura se zde prolíná s politikou, když se konají během oslav berber-
ského Nového roku. Prezentuje se kuchyně, hudba, ženské kroje, šperky, poezie, 
keramika a předislámská minulost. Rámování kabylským mýtem (předislámská 
minulost a autentičtí Maghrebané, sekularismus, demokracie a odmítání funda-
mentalismu) přitom může vzbudit sympatie Západu. Jako hosté jsou zváni prestižní 
intelektuálové (například alžírský spisovatel Boualem Sansal), hvězdy kabylského 
rocku (Ali Amran), a dokonce i kurdští aktivisté, zdůrazňující společný osud národa 
bez státnosti. Posun důrazu od autonomie k nezávislosti ukazuje výzva z proslovu 
z roku 2012, podle níž nadešel čas vybudovat samostatný kabylský stát. Roku 2010 
byla v exilu zformována Provizorní kabylská vláda (Anavad) a Kabylská informační 
agentura, přijata státní vlajka a hymna.

Tereza Hyánková ve své knize ukázala, jak povrchní je dělení migrace na ekono-
mickou a politickou. V centru jejího zájmu je kultura, avšak oproštěná od esenciali-
smu, implikujícího nemožnost její změny. Dokonce i v rámci jedné etnické skupiny 
totiž pozoruje rozdílné migrační vzorce, motivace i významy migraci připisované. 
U mladých Kabylů hraje roli způsob, jakým rekonstruují svou etnickou identitu. 
Sami sebe chápou v souladu s osvojeným kabylským mýtem jako západní, sekulární, 
moderní, civilizované, rovnostářské a svobodomyslné, a to v protikladu s alžírskou 
majoritou. Alžírsko tak není jejich domovem. Vytouženou pozitivní změnu lze re-
alizovat pouze na Západě, se kterým se identifikují. Individuální strategií etnické 
seberealizace je tedy migrace. Nad rámec autorčina výkladu pak můžeme konsta-
tovat, že alternativní kolektivní strategií by bylo dosažení autonomie, či dokonce 
nezávislosti Kabýlie. I přes jistou nevyváženost kapitol, kdy převažují ty založené 
na literatuře a zaměřené na minulost, přičemž ty založené na autorčiných datech 
a orientované na současnost navíc mohou působit interpretačně nedotaženě, jde 
o zdařilé a celospolečensky relevantní dílo. Podobný pohled po Hyánkové publikoval 
v roce 2017 Ali Mekki.3 Česká antropoložka tak může klidně soupeřit se světovou 
špičkou berberských studií, které se po jejich rušení v Alžírsku přesunuly do Francie.

3 MEKKI, Ali: De la vallée de la Soummam à la vallée de la Durance: Un siècle d’émigration et 
d’immigration kabyles 1915–2015. Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence 2017.



LöbL, Karel: Od omylů k nadějím: Čtrnáct 
kroků Federálního shromáždění k demokracii 
za účasti poslanců Československé strany soci-
alistické (listopad 1989 – květen 1990). Praha, 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2017, 
399 s., ISbN 978-80-87782-77-4.

Rozsáhlé paměti profesora ing. Karla Löb-
la, DrSc., akademika ČSAV (narozen 1925), 
které vydalo v roce 2012 nakladatelství 
Academia pod titulem Naděje a omyly: 
Vzpomínky na onu dobu (jejich recenzi 
jsem uveřejnil v Časopise Matice moravské, 
roč. 133, č. 1 (2014), s. 165–167), vzbudi-
ly zaslouženou pozornost české historické 
obce pro svou obsažnost i příjemný vyprá-
věcí styl. Provázejí čtenáře životní dráhou 
pamětníka od jeho narození po bouřlivé 
události listopadu 1989 a jsou specifické 
poněkud nezvyklou autorskou perspekti-
vou – na minulé děje totiž vzpomíná člen 
a funkcionář jedné z nekomunistických 
stran Národní fronty.

Karel Löbl se účastnil Pražského povstání 
v roce 1945, po únorovém převratu byl krát-
ce (do konce roku 1948) členem Šlechtova 
vedení Československé strany socialistické 
a po porážce pražského jara celých jedna-
dvacet let patřil ke Kučerovu vedení ČSS jako 

místopředseda strany. V letech 1969–1976 
byl ministrem výstavby a techniky ve vlá-
dě České socialistické republiky, poté až 
do roku 1989 v české vládě zaujímal post 
ministra bez portfeje. Löbl zastupoval stra-
nu také jako poslanec v České národní radě 
a Federálním shromáždění a rovněž v před-
sednictvu Ústředního výboru Národní fronty 
ČSR. V letech 1983–1990 vykonával funkci 
předsedy České rady Československé vě-
deckotechnické společnosti. Je uznávaným 
odborníkem v oboru žáruvzdorných a žáro-
pevných materiálů, držitelem více než třiceti 
odborných patentů a dlouhou dobu předná-
šel na Českém vysokém učení technickém 
v Praze i Vysokém učení technickém v brně.

Předložený svazek je obsahově podstat-
ným dovětkem ke zmíněným pamětem. 
Vydavatel poskytl autorovi poměrně velký 
prostor, a tak mohl Löbl podrobně sto-
povat vývoj ve Federálním shromáždění 
z perspektivy jeho člena a vlivného čini-
tele strany, která sice později nezvládla 
svou transformaci, ale v období od listo-
padu 1989 do voleb v červnu 1989 sehrála 
důležitou úlohu. Löblovy vzpomínky ma-
pují parlamentní zasedání, obsah jedná-
ní, a zvláště podrobně aktivitu poslanců 
za Českou stranu socialistickou. Začínají 

Anotace
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možná poněkud překvapivě už společným 
zasedáním sněmoven Federálního shro-
máždění ve dnech 14. a 15. listopadu 1989. 
Toho se sice Löbl nemohl zúčastnit (byl 
na zahraniční cestě), ale podílel se na pří-
pravě kritické zprávy federálního premiéra 
Ladislava Adamce. Tu považuje za „první 
přiznání vážných neúspěchů režimu – neza-
balené do frází o disproporcích růstu – před 
ústavodárným sborem v dosud nevídaném 
rozsahu a s jistou snahou pojmenovat jejich 
příčiny. byť prošlou terminologií.“ (s. 19)

Po 17. listopadu nabyl vývoj na dynamice. 
Karel Löbl popisuje okolnosti setkání La-
dislava Adamce a Václava Havla ve dnech 
26. a 28. listopadu 1989 a poté poměrně 
hektický vývoj legislativních a politických 
aktů federálního parlamentu. Všímá si pří-
pravy a průběhu volby Václava Havla pre-
zidentem republiky, vyšetřování událostí 
17. listopadu, zrušení ústavního článku 
o vedoucí úloze KSČ a nového zákonodár-
ství, které se týkalo postavení politických 
stran i církví a náboženských společností, 
práva sdružovacího, shromažďovacího, pe-
tičního a v neposlední řadě též rehabilitací 
obětí komunistického režimu. Registruje 
a vysvětluje personální změny ve vedení 
parlamentu a ve vrcholných soudních or-
gánech, přibližuje diskuse o plánovaném 
ukončení pobytu sovětských vojsk v zemi 
a o novém názvu státu. Hodnotí práci 
klubu poslanců socialistické strany (jako 
jediný „národněfrontovní“ klub ve Fede-
rálním shromáždění se personálně mezi 
listopadem 1989 a volbami v červnu 1990 
nezměnil – srv. s. 205) a právem soudí, že 
činnost strany v tomto období pro veřejnost 
personifikoval především její předseda bo-
huslav Kučera. O tehdejším významu ČSS 
svědčí i fakt, že ústřední sekretariát strany 
navštívil (jako jediný) 9. prosince 1989 Vác-
lav Havel. Šlo ovšem podle Löbla víceméně 

o „sondáž o eventualitách, které nenastaly“ 
(s. 215 n.).

O lidech, s nimiž se Karel Löbl potkával, 
mluví většinou jen střídmě. Na adresu Ladi-
slava Adamce, s nímž se znal od roku 1969, 
například poznamenal: „byl velmi ambici-
ózní. Naše vztahy se rozvíjely od netoleran-
ce a ignorace k vzájemnému nepřekážení 
a nakonec k dosti důvěrné spolupráci.“ 
(s. 20) Ve svých pamětech naznačí Löbl 
i vlastní „kádrový problém“ – rodina jeho se-
stry emigrovala do Norska (s. 210 n.) – kte-
rý musel opakovaně vysvětlovat nadřízeným 
v nomenklatuře…

Vzpomínky jsou doplněny několika pří-
lohami a dodatky, v nichž autor publikoval 
některé závažné dobové dokumenty a vrátil 
se rovněž k některým událostem své poli-
tické a akademické dráhy před rokem 1989 
a k osobnostem, s nimiž se setkával (samo-
statnou kapitolu například Löbl věnoval 
svému „prvnímu premiérovi“ Stanislavu 
Rázlovi). Cenné jsou postřehy mapující 
běžný život ministra v socialistickém Čes-
koslovensku (recepce, oslavy narozenin, 
udělování vyznamenání a další společenské 
příležitosti, bydlení, dovolené, péče o zdra-
ví, zásobování apod.). Kniha je vybavena 
jmenným rejstříkem, seznamem zkratek, 
kvalitní obrazovou přílohou, anglickým 
summary a ediční poznámkou Josefa To-
meše. Tento historik nadto v závěrečném 
textu představil autora memoárů. Vyzdvihl 
jejich věcnost, Löblovu snahu o faktogra-
fickou přesnost, takt při líčení osobností, 
s nimiž přišel do styku, i literární úroveň 
vzpomínek (s. 380 a 383). Po vzpomínkách 
Karla Löbla tak jistě rádi sáhnou historikové 
a politologové i další zájemci o naše nedáv-
né dějiny.

Jiří Křesťan
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ŠKRAbALOVÁ, Iveta: Jaroslav Šalda – por-
trét titána tisku. (Edice Studentské práce.) 
Praha, Academia 2016, 217 s., ISbN 978-
80-200-2531-9.

Jaroslav Šalda (1880–1965) náleží k osob-
nostem, jež se v obecném povědomí po-
nořily do téměř naprostého zapomnění. 
Za státního socialismu bylo pochopitelně 
málo důvodů, proč připomínat podnika-
tele v jakémkoli oboru. Noví kapitalisté 
po roce 1990 pak necítili potřebu vracet 
se ani ke vzdáleným předchůdcům, ani 
k etice českých podnikatelských elit ra-
kousko-uherské monarchie a Republiky 
československé. A přece Šaldův příběh se 
jeví jako přímo čítankový příklad vzestupu 
někdejšího nemanželského a nechtěného 
dítěte a jeho přeměny ve ctihodného a re-
spektovaného muže, o jehož názory se zají-
mali mocní tohoto světa. Jaroslavu Šaldovi 
se podařilo vybudovat z tiskových podniků 
národněsocialistické strany jeden z největ-
ších a nejmodernějších podniků toho druhu 
ve střední Evropě. V letech 1924–1945 stál 
na vrcholu kariéry jako vrchní ředitel akci-
ové společnosti Melantrich (psal se ovšem 
již rok 1905, když nastoupil jako účetní 
do Tiskárny národně sociálního dělnictva). 
Dokázal postupně k autorské spolupráci 
získat špičku tehdejších spisovatelů a no-
vinářů, řada z nich navíc působila přímo 
v melantrišských redakcích. Zajímavé je, 
jak efektivně využíval například potenci-
álu literátů, kteří v různých obdobích byli 
spojeni s komunistickou stranou.

Výklad se odvíjí po chronologické ose, je-
jíž mezníky tvoří události „velkých dějin“ 
(1918, 1939 a 1945). Autorka si všímá pře-
devším Šaldovy výsostné oblasti, tedy řídí-
cí a organizátorské činnosti v oblasti tisku, 
neopomíjí ale ani jeho osobní život. Opírá 
se přitom o studium dostupné literatury 
a memoárů, využívá archivních pramenů 

i internetových zdrojů a v neposlední řadě 
vedla i rozhovory s pamětníky. Povedlo se 
jí tak přinést k Šaldovu životopisu nové 
poznatky. Zaujme už drobná úvaha o jeho 
vztahu k náboženství a k existenciálním 
otázkám (s. 37–38), pozoruhodný a svým 
vyzněním aktuální je pracovní pokyn me-
lantrišským žurnalistům z doby první re-
publiky, který vypracoval Šalda s Jiřím 
benešem a Karlem Jíšem, kladoucí na práci 
novináře přísná etická kritéria (s. 61 n.), ob-
jevný je podrobný popis obvinění Jaroslava 
Šaldy z manipulace s válečnými dluhopisy 
v letech 1926–1927, kdy ředitel Melantri-
chu strávil dokonce nějaký čas ve vězení, 
nakonec byl ale osvobozen (s. 100–105). 
Výborné je prokreslení Šaldova vztahu 
k podřízeným – požadoval od nich více 
než stoprocentní výkon, dokázal si však 
povšimnout i toho, když potřebovali s ně-
čím pomoci (s. 78 n.).

Autorka dokazuje, jak těžkou zkouškou 
byla pro Šaldu léta protektorátu. Musel čelit 
nejen tlaku okupačních úřadů, ale i českých 
aktivistických novinářů působících v Me-
lantrichu. V knize nalezneme podrobný po-
pis Šaldova zatčení a věznění v roce 1941 
(s. 119–121). Autorka zaznamenává Šaldo-
vy kontakty s odbojáři a jeho podporu rodi-
nám vězněných, zmiňuje ale i aktivity, jež 
mohly být vnímány veřejností jako kolabo-
race. Mohla možná ještě popsat epizodu, jež 
pro Šaldu znamenala těžké dilema a evo-
kovala jeho pocit viny – v září 1940 poslal 
místo sebe na zájezd kulturních pracovníků 
a novinářů do Německé říše syna Jaroslava 
a další pracovníky Melantrichu. Způsobil 
jim tak nepříjemné problémy, účastníci zá-
jezdu byli po návratu nuceni psát články 
o svých zážitcích (mj. je v berlíně přijal mi-
nistr propagandy Joseph Goebbels), mluvit 
do rozhlasu… Kniha sleduje i Šaldův trudný 
osud po roce 1945. brzy po osvobození byl 
závodní radou Melantrichu zbaven funkce, 
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vzápětí čelil obvinění z nečestného chová-
ní za války. Po únorovém vítězství KSČ se 
stal obětí ústrků, mj. takzvané Akce b, kdy 
musel uvolnit byt a vystěhovat se mimo 
Prahu. Dožíval na statku ve Zdebuzevsi 
a nakonec v Karlových Varech. V příběhu 
Melantrichu bez Šaldy, který autorka v zá-
věru knihy načrtává, dominují pochmurné 
tóny. Naděje, již přinesl listopad 1989, se 
pro kdysi slavné nakladatelství ukázala jako 
lichá – v roce 1998 zaniklo.

Je nutno ocenit, že renomované nakla-
datelství Academia věnuje pozornost vy-
dávání studentských prací. Čtenář by si 
však zasloužil aspoň stručnou informaci 
o autorce. Jistě by také prospělo ediční 
řadě, která zpřístupňuje kvalifikační práce, 
kdyby tyto texty byly lektorovány. Pozorný 
posuzovatel by například autorku předlo-
žené knihy upozornil na to, že nejznámější 
českou operetu Polská krev nelze označit 
za „Nezvalovu“ (s. 116; autorem hudby byl 
Oskar Nedbal) nebo že není přesné ozna-
čovat Jiřího Stříbrného za „fašistu“ (s. 98), 
zvláště týká-li se charakteristika poloviny 
dvacátých let. Kniha záslužně přibližuje 
pozoruhodnou osobnost „titána“ českého 
tisku, v jehož charakteru se mísila tvrdost 
a usilovnost podnikatele se smyslem pro 
dobročinnost a mecenášství. Jeho vnitř-
nímu světu by se autorka více přiblížila, 
kdyby věnovala větší pozornost jeho soci-
álním vazbám. Respektovala jej řada pozo-
ruhodných osobností, jakými byli například 
Ferdinand Peroutka, Josef Šusta či Zdeněk 
Nejedlý, a ovlivnil mnoho dalších, které se 
také uplatnily v melantrišských podnicích, 
kupříkladu bedřicha Fučíka, Jiřího Hejdu 
či Josef Trägera. bylo by přínosné dohle-
dat Šaldovy dopisy v osobních fondech jeho 
přátel a spolupracovníků.

Publikace, jež je rozšířenou verzí baka-
lářské práce Ivety Škrabalové, osloví pře-
devším historiky a zájemce o dějiny tisku 

a médií. Přináší nové faktografické poznat-
ky a je na ní vidět zaujetí, s nímž autorka 
pracovala. Zároveň si uvědomuje nedoko-
nalost poznání, nemožnost úplně se vcítit 
do světa hrdiny: „Nejistota učí respektu 
a pokoře, vede k opatrnosti při formulo-
vání závěrů a zároveň aktivuje zvědavost 
vybízející k dalšímu bádání.“ (s. 178) To 
je sympatické konstatování. Kniha je vy-
bavena rejstříkem osob (v něm postrádám 
Šaldovy rodinné příslušníky, o nichž je 
v textu řeč), seznamem použitých prame-
nů a literatury, malou obrazovou přílohou, 
českým a anglickým resumé a také opisy 
smuteční řeči Josefa Trägera nad Šaldovou 
rakví a básně neznámého autora k nakla-
datelovým 75. narozeninám.

Jiří Křesťan

ŠTEMbERK, Jan: Pěšky, na lyžích, na kole, 
lodí, či autem: K dějinám československé tu-
ristiky v letech 1945–1968. Pelhřimov, Nová 
tiskárna Pelhřimov 2017, 281 s., ISbN 978-
80-7415-150-7.

Jan Štemberk předkládá obraz organizova-
né turistiky v poválečném čtvrtstoletí Čes-
koslovenska. Jeho záměrem nebylo zřejmě 
podat její komplexní dějiny, ale spíše narý-
sovat základní obrysy tématu, které bude 
možné napříště vyplnit podrobnějším obsa-
hem. Ke své práci přistoupil autor na zákla-
dě pečlivé heuristiky, která vedle stávající 
literatury obnáší velmi důkladný pramenný 
výzkum, především v českých a moravských 
archivech (viz seznam pramenů a literatu-
ry, s. 265–272). Je trochu škoda, že nesáhl 
ještě ke vzpomínkám pamětníků, když hned 
v úvodu konstatuje, že „využití metody orál-
ní historie se s ohledem na větší časový 
odstup neukazovalo perspektivní“ (s. 14). 
Nemohu s touto skepsí souhlasit, tím spíš, 
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že při dalším výzkumu bude tento odstup 
ještě větší a současní pamětníci už nemusí 
být mezi živými.

Na začátku knihy se autor okrajově vrací 
do období protektorátu. Mezi jiným zde za-
ujme výklad, jak tehdy turistické organiza-
ce – konkrétně před válkou velmi oblíbený 
Klub českých turistů a Československá obec 
turistická – činily ústupky okupačním or-
gánům, což po válce vedlo k tomu, že se 
vzájemně osočovaly z kolaborace. S odvo-
láním na diplomovou práci Vladimíra Stá-
ni Vývoj turistických spolků: Československá 
obec turistická, obhájenou na Vysoké škole 
obchodní roku 2009, přitom autor hodnotí 
takové jednání značně smířlivě. Například 
uveřejňování textů s nacistickou tematikou 
v časopisech, které tyto organizace vydá-
valy, nepovažuje za projev kolaborace, ale 
za podmínku jejich přežití (s. 17), což je 
poměrně diskutabilní.

Jan Štemberk odlišuje turistiku od čistě 
rekreačního trávení času ve volné přírodě 
a poukazuje na to, že se postupně začala 
pojímat jako sportovní odvětví svého dru-
hu. Přispělo k tomu i začlenění turistických 
organizací pod Československý svaz tělesné 
výchovy a sportu,  třebaže důvodem tohoto 
opatření byla v prvé řadě snaha komunistic-
kého vedení zajistit si organizačním sjedno-
cením ve všech oblastech života společnosti 
efektivní kontrolu a prosazování zájmů reži-
mu. Právě tato podstatná organizační změ-
na je mezníkem, který dělí knihu do dvou 
hlavních, chronologicky uspořádaných 
oddílů. Velkým přínosem pak je precizní 
rozkrytí organizační struktury turistických 
orgánů a popis jejich včlenění do celostátní 
koncepce rozvoje tělesné výchovy a sportu. 
V obou oddílech ale autor postupně zkoumá 
kromě správních a organizačních hledisek 
také další, praktičtější stránky turistiky: 
dopravní možnosti, kvalitu stravovacích 
a ubytovacích služeb, budování turistických 

tras a stezek, vydávání map a průvodců atd. 
Potvrzuje mj. fakt, který je myslím obecně 
známý, že československé turistické značení 
patřilo k nejlepším v Evropě, což se více-
méně daří uchovávat v obou následnických 
zemích. To se ale bohužel nedá říci během 
sledovaného období o turistickém zázemí 
v podobě možností noclehu a nasycení 
poutníků. Nepříliš utěšený stav restaurací, 
hotelů či nocleháren se přece jen zlepšoval 
od počátku 60. let, kdy začala vznikat také 
nová tábořiště a posléze autokempinky.

Štemberk prozrazuje o turistických zá-
kladnách v Československu před pade-
sáti a více lety mnohé zajímavé údaje, 
např. ceny za ubytování v různých zaříze-
ních nebo počty jejich návštěvníků. Pozor-
nost věnuje turistickým oddílům mládeže 
a organizovaným akcím, jako bylo „sto jar-
ních kilometrů“, výstup mládeže na Rysy 
nebo udílení odznaků Turista ČSSR. Líčí 
také, jak už před polovinou šedesátých let 
začaly pronikat do organizovaných turistic-
kých aktivit dětí a mládeže prvky někdej-
šího skautského hnutí, dříve systematicky 
potlačovaného a pronásledovaného. Dru-
hou stránkou věci je, že mnozí vedoucí 
dětských oddílů měli v padesátých letech 
za sebou skautskou minulost, jen se o tom 
nemluvilo.

Současného čtenáře jistě zaujmou pasá-
že o nedokonalosti turistických map, které 
se z důvodu utajení (před nepřítelem) po-
dobaly spíše schematickým plánům a ori-
entace podle nich byla mnohdy víc než 
problematická. Mapy také nesměly vychá-
zet v příliš podrobném měřítku. Větší pro-
stor Štemberk asi nemohl věnovat tištěným 
turistickým průvodcům, které byly v dané 
době specifickým literárním útvarem. Kro-
mě prostého popisu cest tyto knížky v omy-
vatelných deskách, vycházející od roku 
1960, obsahovaly i údaje o krajinných, his-
torických a stavebních pozoruhodnostech. 
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Nenašli bychom v nich sice třeba patrocinia 
kostelů, zato bychom se dověděli, ve které 
továrně pracuje hrdina socialistické práce. 
Jak vím z vyprávění pamětníků, stále se ale 
nejvíce cenily průvodce vydávané za první 
republiky Klubem českých turistů.

Autorova chvályhodná snaha předat 
čtenáři co nejvíce poznatků vede místy 
bohužel k tomu, že text trpí roztříštěností 
a nepřehledností. Chápu ale, že je obtížné 
na necelých třech stech tiskových stranách 
pojednat zároveň o turistice pěší, vodní, 
cyklistické, mototuristice i výletech na ly-
žích v celé republice během pětadvaceti let. 
Kniha se bohužel nepříliš dobře čte ještě 
z jiného důvodu. Možná Jan Štemberk po-
kládá nadužívání trpných vazeb za žádoucí 
znak vědeckého slohu, ale text tím ztrácí 
švih i sdílnost. Možná by dílu prospěla spo-
lupráce s odborným redaktorem, který by 
odstranil i jiné jazykové neobratnosti. V ti-
ráži ale nikdo takový uveden není…

Navzdory těmto výtkám věřím, že pub-
likace si cestu ke čtenářům najde a že se 
dočkáme i pokračování, jak sám autor na-
značuje v závěru. Vždyť turistika ve všech 
možných formách patřila a stále patří k ob-
líbenému způsobu trávení volného času, 
a zejména ve své neorganizované podobě 
byla i v časech, o nichž Štemberk píše, pro-
storem k volnému vydechnutí.

Alžběta Kratinová

ŠTVERÁK, František: Schematismus k dě-
jinám Komunistické strany Československa 
(1921–1992): Základní informace o ústřed-
ních orgánech a biografické údaje o vedoucích 
představitelích strany. Praha, Národní ar-
chiv 2018, 697 s., ISbN 978-80-7469-060-0.

Dějiny Komunistické strany Českosloven-
ska nelze komplexně zkoumat bez znalos-

ti vývoje personálního obsazení klíčových 
stranických orgánů a grémií. Danou pro-
blematikou se dlouhodobě zabývá archivář 
František Štverák. Pracovník 4. oddělení 
Národního archivu vydal již v roce 2010 
přehlednou příručku Schematismus k dě-
jinám Komunistické strany Československa 
(1921–1992) (se stejným podtitulem a vy-
davatelem), v níž badatelům zabývajícím 
se československým komunismem poskytl 
základní informace o ústředních grémiích 
a vedoucích představitelích KSČ. V násle-
dujících sedmi letech Štverák ve svém vý-
zkumu pokračoval. Výsledkem je aktuální, 
druhé a rozšířené vydání této publikace.

Připomeňme, že první vydání Schemati-
smu přineslo přehled vrcholných předsta-
vitelů KSČ, šéfredaktorů stranického tisku 
a vedoucích činovníků vybraných, na stra-
nu navázaných institucí. Dále obsahovalo 
soupis sjezdů i celostátních konferencí 
KSČ – včetně jejich delegátů a zvolených 
funkcionářů – a zasedání nejvyšších stra-
nických grémií. Obdobné informace, byť 
méně podrobné, poskytla práce o struktu-
rách a funkcionářském sboru Komunistické 
strany Slovenska (KSS). Důležitou část kni-
hy tvořil abecední seznam komunistických 
funkcionářů, kteří zasedali ve volených 
stranických orgánech. Krom výčtu funkcí 
a časového rozmezí, kdy je jednotlivé osoby 
zastávaly, obsahoval i údaje o datech a mís-
tech jejich narození a úmrtí.

Štverákova práce byla mimořádně cenná. 
Vycházela z podrobné znalosti stranických 
fondů Národního archivu, především fondu 
KSČ – Ústřední výbor a příslušných podfondů, 
ale též osobního fondu Klementa Gottwalda 
či fondů pražského policejního ředitelství. 
Navzdory svému enormnímu přínosu 
ovšem kniha obsahovala dílčí nepřesnosti. 
Ty neodrážely ani tak pochybení autora jako 
spíše chybovost použitých pramenů, kterou 
odhalil až následný hlubší výzkum.
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Druhé vydání knihy se neliší pouze opra-
vou některých chyb. Především je doplněno 
o nové, důležité segmenty. V první řadě jsou 
to kapitoly mapující vývoj stálých i dočas-
ných komisí jednotlivých volených orgánů 
KSČ a jejich personální obsazení. Zapra-
cován byl i přehled jednotlivých oddělení 
Ústředního výboru KSČ (naneštěstí bez 
výčtu jmen jejich vedoucích). Práce se také 
zabývá legislativními a exekutivními orgá-
ny. Přináší seznam poslanců a senátorů zvo-
lených na kandidátních listinách KSČ, resp. 
sociální demokracie v roce 1920 a Levého 
bloku v letech 1990 a 1992. Stejně tak obsa-
huje soupis členů československých, českých 
a slovenských vlád v letech 1945–1990 a slo-
venského sboru pověřenců, které nomino-
vala KSČ či KSS. Částečně byl doplněn též 
segment věnovaný vývoji KSS. Jak ovšem 
Štverák přiznává, nestalo se tak na základě 
archivního výzkumu (příslušné materiály 
se nacházejí ve Slovenském národním ar-
chivu), ale čerpá pouze z dobového tisku 
a dosavadních poznatků odborné literatury. 

Záběr příručky se rozšířil o vedoucí před-
stavitele některých, v prvním vydání opo-
menutých organizací a institucí napojených 

na KSČ, jako byla například Komunistická 
studentská frakce, Komunistický svaz mla-
dé generace, Československá komunistická 
kancelář, Federace komunistických pra-
covníků v Československu, Liga pro lidská 
práva v Československu či Svaz domkařů 
a malorolníků. Uvedeni jsou rovněž ředi-
telé nakladatelství Svoboda a Panorama, 
stejně jako členové delegací KSČ vyslaných 
na jednotlivé sjezdy Komunistické strany 
Sovětského svazu. Výrazného rozšíření se 
dočkala i obrazová část publikace. Nově 
nezachycuje pouze jednotlivé komunistické 
politiky, ale přináší mnohdy unikátní foto-
grafie ze stranických, případné veřejných 
akcí sledovaného období.

Druhé, opravené a rozšířené vydání Štve- 
rákovy příručky je vítanou zprávou pro 
všechny historiky zabývající se dějinami KSČ 
a vývojem jejího funkcionářského sboru. 
Oproti verzi z roku 2010 zajisté představuje 
pozitivní posun. Dílo se nepochybně stane 
nedocenitelnou pomůckou při dalším výzku-
mu československého komunismu.

Matěj Bílý
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