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V předminulém roce vyšly téměř současně dvě kolektivní monografie zkoumající 
jeden z  klíčových trendů soudobých československých dějin. Ten se v  hledáčku 
historiků a historiček sice objevoval již řadu let, na své systematičtější zpracování 
však teprve čekal. Publikace Řídit stát jako firmu a Architekti dlouhé změny jsou 
dílem dvou autorských týmů pod vedením Vítězslava Sommera a Michala Kopeč-
ka a věnují se expertům, expertní formě vládnutí, technokratismu či společenské 
roli odborníků v  Československu z  perspektivy dlouhodobé změny.1 Přestože 
druhý titul cílevědomě přesahuje do období restaurace kapitalismu po roce 1989, 
těžiště obou publikací spočívá v době socialistické diktatury. Ač by si obě knihy 
i  jejich jednotlivé kapitoly zasloužily detailní kritické posouzení, v následujících 
odstavcích se zaměřím především na  to, co je vzájemně spojuje, čím přispíva-
jí  (nejen) historické obci, jaké otázky otevírají i kde jsou jejich limity.

Obě kolektivní monografie upírají pozornost na  „expertní“ a  vědecký roz-
měr systému státního socialismu, respektive i rané fáze návratu ke kapitalismu. 
Projekt Vítězslava Sommera a jeho kolegů se soustředí na kořeny víry ve vědecký 
pokrok, expertní řízení hospodářství, státu a  společnosti a  svůj výzkum situuje 

1  KOPEČEK, Michal (ed.): Architekti dlouhé změny: Expertní kořeny postsocialismu 
v  Československu. Praha, Argo – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, v. v. i., 2019, 374 strany, ISBN 978-80-257-2808-6, 978-80-7308-914-6 a 978-80-
7285-224-6; SOMMER, Vítězslav a kol.: Řídit socialismus jako firmu: Technokratické vládnutí 
v Československu, 1956–1989. Praha, Nakladatelství Lidové noviny – Ústav pro soudobé ději-
ny AV ČR, v. v. i., 2019, 293 strany + ilustrace, ISBN 978-80-7422-674-8 a  978-80-7285-225-3. 
Editor Architektů dlouhé změny Michal Kopeček přispěl do  publikace třemi studiemi či ka-
pitolami, o  další se rovným dílem podělili Tomáš Vilímek, Václav Rameš, Adéla Gjuričová, 
Matěj Spurný a Petr Roubal. Publikace Řídit socialismus jako firmu je více prezentována jako 
společné kolektivní dílo, s Vítězslavem Sommerem na ní spolupracovali Matěj Spurný a Jaromír 
Mrňka.
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do období poststalinismu a takzvané normalizace, kdy se expertní přístupy díky 
politickým změnám postupně mohly začít ve  větší míře uplatňovat. Autorský 
tým analyzuje obrat po  roce 1956, díky němuž byl důraz na  heroický okamžitý 
výkon mobilizovaných mas nahrazen orientací na vědecké pojetí výstavby soci-
alismu. Zkoumá, jak technokratické vize plánování, prognózování budoucnosti 
či víra v  pokrok tvořily v  šedesátých letech součást utopické vize, která slibo-
vala  osvobození člověka od  zbytečné a  namáhavé práce, materiální blahobyt 
a  větší politickou participaci širokých vrstev obyvatel. A  jak se pak také mohly 
reformněkomunistické vize budoucnosti v  období normalizace stát podkladem 
pro technickou autoritářskou správu státu. V druhé části knihy docházejí autoři 
k  závěru, že se původně legitimizační pilíř normalizačního režimu mohl stát 
základem pro expertní kritiku nefunkčních mechanismů státního socialismu, 
která přispěla k  jeho pádu.

Zatímco Vítězslav Sommer se svými spolupracovníky komplexněji zachycuje 
vývoj trendů souvisejících s expertním vládnutím a vědecko-technickou revolucí, 
autorský tým kolem Michala Kopečka provedl několik sond do  konkrétních ex-
pertních disciplín (právo, management, psychoterapie, sociologie, ekologie, urba-
nismus) v době normalizace a raných devadesátých letech. Jejich základní otázka 
zní, proč se „neoliberální vládnutí“ stalo tak jednoduše realitou postsocialistického 
Československa, jehož elity měly původ v  prostředí demokratické antikomunis-
tické opozice, která zdůrazňovala autonomii občanské společnosti a  společen-
skou sebeorganizaci. Celou publikaci prostupuje teze, že řada klíčových aspektů 
postsocialistického vládnutí měla kořeny v  politickém a  ekonomickém myšlení, 
mentálních vzorcích i kulturních a společenských praktikách osmdesátých let.

V první řadě je třeba ocenit časový záběr obou publikací, který přispívá k po-
chopení relativní stability čtyřicetiletého období československých dějin, v němž 
vládla komunistická strana. Dříve široce sdílená představa, že státní socialismus 
v  Československu „držel pohromadě“ hlavně díky jeho represivním mechanis-
mům, již řadu let neurčuje hlavní směr současného historického výzkumu. Oba 
autorské týmy od represivní povahy bývalého režimu obracejí pozornost na další 
jeho klíčový rozměr, který byl pro jeho stabilitu snad ještě důležitější. Zároveň 
však upozorňují na  jeho ambivalentní působení: technokratická podstata a  zdů-
razňování technické vyspělosti socialismu mohly mít v určitých fázích stabilizující 
efekt (třeba když v reakci na „chaos“ stalinismu se začala zdůrazňovat racionální 
a vědecky založená správa nebo když se díky takto uplatňované politice podařilo 
alespoň částečně vyřešit řadu krizových momentů v rané fázi normalizace) i de-
stabilizační účinek (třeba když se nenaplňovaly optimistické politické deklarace 
v šedesátých letech nebo když takto pojatá argumentace posloužila pro expertní 
kritiku dysfunkcí v období takzvané přestavby).
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Zajímavé jsou i  úvahy v  monografii Řídit socialismus jako firmu o  podstatě 
a významu technokracie. Autorská trojice upozorňuje, a na konkrétním výzkumu 
i dokládá, že technokracie či „expertní činnost není demokratická, či nedemokra-
tická, není automaticky ani zdrojem útlaku, ani pramenem svobody, vždy záleží 
na  konkrétní politice expertizy, jež přenáší vědecké poznatky do  každodenního 
vládnutí“ (s. 16). Autorský kolektiv Architektů dlouhé změny na  druhou stranu 
poukazuje na  specifické postavení expertů v  období státního socialismu, když 
většinou nebyli přímo příslušníky vládnoucí stranické nomenklatury, respektive 
rozhodujících mocenských orgánů, ale zároveň se na  vládě podíleli, ať už jako 
ústavní právníci, průmysloví manažeři, či organizátoři průzkumů veřejného míně-
ní, kteří sloužili straně k řízení a ovládání společnosti. Odborníkům se přitom často 
dostávalo jisté míry nezávislosti, díky které se kupříkladu mohli napojit na  disi-
dentské kruhy či vytvářet specifická společenství, jež jim umožňovala studovat 
zahraniční literaturu, sledovat aktuální mezinárodní vědecké trendy či budovat 
základy oficiálně odmítaných subdisciplín, jako byla psychoterapie.

Dalším výrazným pozitivem obou monografií je důraz na takzvanou dlouhou 
změnu či historickou kontinuitu. Autorské týmy totiž umožňují sledovat trendy, 
které překračovaly významné politické zlomy. Vítězslav Sommer se svými kolegy 
tak hledá kořeny expertních přístupů již v  meziválečném období. Klíčovým po-
znatkem je tu však skutečnost, že normalizace do  značné míry neodmítla řadu 
aspektů reformního myšlení šedesátých let, naopak velkou část z  nich převzala, 
avšak s odlišným politickým znaménkem či bez původního emancipačního náboje. 
Stejně tak pro pět autorů a jednu autorku Architektů dlouhé změny není rok 1989 
historickým bodem nula. Upozorňují, že mnoho z postkomunistického expertního 
myšlení mělo své kořeny již v předchozím období a rozvíjelo se během přestavby 
a rané fáze restaurace kapitalismu, mimo jiné i díky personální kontinuitě.

Vyzvednout si zaslouží i transnacionální rozměr výzkumu obou týmů a ukot-
vení československých dějin do mezinárodního vývoje. V monografii Řídit socia-
lismus jako firmu se pracuje s pojmem organizované modernity, která byla v celé 
Evropě reakcí na rozpad liberálního politického a hospodářského řádu ve třicátých 
letech. Měla nahradit „starý individualistický řád“ kolektivističtějším uspořádáním: 
společností a státem, které by byly lépe vědecky poznatelné a založené na třídně, 
etnicky nebo kulturně definovaných kolektivech, kde by se konflikty daly nejen 
řešit, ale bylo by možné jim také předcházet. Socialismus ve  východní Evropě 
tak autoři neberou jako čtyřicetiletou historickou anomálii, ale jako specifickou 
podobu organizované modernity (vedle například amerického „Nového údělu“, 
poválečných evropských demokracií, fašismu). Organizovaná modernita zažila 
svůj vrchol v šedesátých letech a v dalších dvou desetiletích prošla v odlišné dy-
namice jednotlivých regionů proměnou ústící do  deregulace a  privatizovaného 
fungování společnosti neboli v neoliberalismus. Kořeny neoliberálního (nebo spíš 
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postsocialistického) vládnutí v devadesátých letech ohledává tým Architektů dlouhé 
změny, který v podobné logice nevidí v neoliberalismu ideologii a na ní založený 
systém, jež byly Východu násilně vnuceny Západem, ale fenomén, jenž vyrůstal 
již z podhoubí předchozího období.

Oba výzkumy nabourávají i představu o nepropustnosti hranic státního socia- 
lismu. Zřetelně ukazují, že po  celé sledované období docházelo k  významnému 
kulturnímu transferu, a  to nejen směrem ze Západu na  Východ, ale i  opačně. 
Ukázkovým případem je vliv expertního týmu Radovana Richty, jehož pojetí 
vědecko-technické revoluce, ztělesněné v  publikaci Civilizace na  rozcestí, bylo 
významně recipováno i  na  Západě. Tato výměna ale pokračovala i  za  normali-
zace (nebo slovy Michala Kopečka „brežněvismu“) a týkala se řady mezinárodně 
uznávaných odborníků, například právníka Viktora Knappa.

Slabinou publikace Architekti dlouhé změny je pro mě absence společného 
závěru. Michal Kopeček se v úvodu vyrovnává s hypotézou o „neoliberálním za-
jetí“ postsocialistických států. Zjednodušené modely o  importu „neoliberálního 
vládnutí“ autorský tým nahrazuje jemnější historickou analýzou, ze které vyplývá 
již zmíněná teze, že kořeny postsocialistického vládnutí lze sledovat již v předcho-
zím období. Přestože oceňuji snahu o nešablonovitý výklad, uvítal bych společný, 
jasněji konturovaný příběh vztahu expertů a  „(neo)liberálního konsenzu“ deva-
desátých let. Rozumím sice hypotéze, že neexistuje jediný neoliberalismus, přes 
všechny kontinuity i diskontinuity však je zřejmé, že Československo se v té době 
hospodářsky i způsobem vládnutí podobalo více Západu než státnímu socialismu 
osmdesátých let. Nabízí se tak řada otázek, z  nichž zmíním aspoň jednu, která 
mě při čtení Architektů často napadala: Je spíš pravdou, že se experti podíleli 
na  utváření a  etablování neoliberalismu, nebo že díky předchozímu vývoji byli 
schopni se na  něj jednodušeji adaptovat? Pravděpodobně můžeme říci, že platí 
obojí, a částečně to vyplývá i z jednotlivých sond; přesto by bylo namístě pokusit 
se nakonec o zobecnění získaných poznatků a  jejich souhrnnou interpretaci.

Obě publikace tematizují důležitý trend státněsocialistického i  postsocialis-
tického Československa. Završují provedené výzkumy, zároveň ale otevírají cestu 
k  řadě budoucích studií. Mimo jejich výseč například zůstává, jakým způsobem 
recipovaly víru ve vědu, pokrok a odbornost neexpertní vrstvy společnosti. Nabízí 
se otázka, jak na  reformní snahy o  expertní řízení podniků reagovaly například 
dělnické vrstvy, pro které to mohlo znamenat ohrožení kýžené samosprávy na pra-
covištích. Nebo jaký vliv měly expertní vize na  vysokoškolské studenty jakožto 
sociální skupinu, ze které se budoucí inteligence či expertní vrstva měla rodit. 
Možnosti výzkumu vědecko-technické revoluce či technokracie „zdola“ tak zdaleka 
nejsou vyčerpány. Jsem přesvědčen, že oba recenzované tituly budou v  příštích 
letech plnit poznámkové aparáty většiny studií, které se zaměří na období socia-
listické diktatury i postsocialistické transformace v Československu.
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A b s t r ac t

The review compares two collective monographs published simultaneously, which 
examine one of the key trends in Czechoslovakia’s history since the mid-1950s: expert 
thinking, management and ruling, technocracy, and the social role of experts from 
various segments of the society. The publication Architekti dlouhé změny: Expertní 
kořeny postsocialismu v Československu [Architects of the Long Change: Expert 
Roots of Post-Socialism in Czechoslovakia] (Prague: Argo, Filozofická fakulta Uni-
verzity Karlovy, and Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019) was written by 
a team of authors under the leadership of the book’s editor Michal Kopeček, the book 
Řídit socialismus jako firmu: Technokratické vládnutí v Československu, 1956–1989 
[Running Socialism Like a Company: Technocratic Governance in Czechoslovakia, 
1956–1989] (Prague: Nakladatelství Lidové noviny and Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, v. v. i., 2019) is a product of trio of authors led by Vítězslav Sommer. While 
Sommer’s project captures, in a comprehensive manner, the evolution of expert ap-
proaches in relation to the management of the economy, society, and state and to the 
scientific-technological revolution at the time of Post-Stalinism and the so-called nor-
malization in Czechoslovakia, Michal Kopeček and his collaborators made several 
probes into specific fields of expertise (law, management, psychotherapy, sociology, 
ecology, urbanism) during the period of normalization and in the early 1990s. The 
entire publication is permeated by a proposition claiming that a number of essential 
aspects of the post-socialist rule in the country had their roots in the political and 
economic thinking, mental patterns, and social and cultural practices of the 1980s, 
and thus were not just imports of Western neo-liberalism. In the reviewer’s opinion, 
both monographs help understand the relative stability of the state socialism in 
Czechoslovakia by showing how much efforts aimed at scientific management of 
the society were contributing to it; at the same time, however, they also identify the 
subversive potential of these efforts, as expert criticism of the system’s dysfunctions 
at the time of the so-called perestroika (přestavba) was undermining the system’s 
legitimacy. The reviewer also appreciates that both publications emphasize long-
term historical continuity, have a trans-national dimension, and dispute the alleged 
impermeability of state socialism. 

Ke y w ord s /  K l íč o v á s lo v a :

Czechoslovakia; experts; expert thinking; management; governance; 
technocracy; State Socialism; Post-Stalinism; Czechoslovak normalization; 
Post-Socialism; historical continuity
Československo; experti; expertní myšlení; řízení; vládnutí; technokracie; 
státní socialismus; poststalinismus; normalizace; postsocialismus; historická 
kontinuita
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Publikácie Řídit socialismus jako firmu od  Vítězslava Sommera a  spoluautorov 
a Architekti dlouhé změny autorského teamu pod vedením Michala Kopečka možno 
bez väčšieho preháňania označiť za historiografické počiny roku 2019, predovšetkým 
z hľadiska metodologického.1 Obe kolektívne monografie majú mnoho spoločného, 
ale súčasne sa odlišujú v tom, aký dôraz kladú na ukotvenie subjektu v kontinuite 
dejinných trendov. Práve analýza ich styčných plôch a presahov, ako aj divergencií, 
bude predmetom môjho príspevku.

K on t i nu i t a  a k o  nó v u m

Kontinuita je v  prípade oboch publikácií kľúčovým pojmom. Dalo by sa povedať, 
že pomocou kontinuity sa oba autorské kolektívy snažia svoje diela legitimizovať. 
Z tohto hľadiska znamenajú útok na tradične vnímanú periodizáciu socialistických 
a  postsocialistických dejín Československa v  stredoeurópskom, respektíve výcho-
doeurópskom kontexte. Roky 1956, 1968 či 1989 nie sú designované len ako chro-
nologické pomôcky stredoškolského dejepisu. Predstavujú skôr politické medzníky, 
ktorých úlohou je poukázať na rozmanité prúdy kontinuít objavujúcich sa napriek, 
a zároveň na pozadí, či dokonca vďaka politickým cezúram. Expertná kultúra, tento 

1 SOMMER, Vítězslav a  kol.: Řídit socialismus jako firmu: Technokratické vládnutí 
v Československu, 1956–1989. Praha, Nakladatelství Lidové noviny – Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, v. v. i., 2019, 293 s. + ilustrace, ISBN 978-80-7422-674-8 a 978-80-7285-225-3; KOPEČEK, 
Michal (ed.): Architekti dlouhé změny: Expertní kořeny postsocialismu v Československu. Praha, 
Argo – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019, 
374 s., ISBN 978-80-257-2808-6, 978-80-7308-914-6 a 978-80-7285-224-6.
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technokratický ansámbel, ktorý obe monografie historizujú a  dynamizujú, však 
nevystupuje primárne ako sociologický faktor, tak ako ho problematizuje americ-
ký sociológ Gil Eyal v  úvode svojej práce Pôvod postkomunistických elít.2 Experti 
predstavujú subjekt historickej kontinuity v  neustálom konštitutívnom konflikte 
s politickou mocou, pričom intenzita tohto konfliktu je symbolicky rámcovaná pro-
stredníctvom spomínaných politických cezúr. S istou dávkou generalizácie môžeme 
túto tézu aplikovať na obe monografie, nakoľko význam politických zmien, napriek 
ich diametrálne odlišným výsledkom, tu pôsobí ako faktor polemiky, akýsi zamýš-
ľaný spor s doposiaľ prevažujúcim prúdom česko-slovenskej historiografie.

Autorské teamy oboch publikácií síce venujú pomerne značný priestor úvodu 
do  fenoménu technokratizácie spoločnosti, no robia tak najmä z  dôvodu objas-
nenia volatility tohto pojmu v  jeho diskurzívnej rovine, ako aj na  úrovni spolo-
čensky pretrvávajúcej transformácie, aby následne mohli obe roviny historizovať 
a  definitívne tak zbaviť dejiny neskorého socializmu, respektíve „rozvinutého 
socializmu“,3 jeho statickosti. V tomto bode sa však obe publikácie začínajú roz-
chádzať. Nejde len o rámec skúmaných období, keď Vítězslav Sommer a jeho dvaja 
spolupracovníci (Matej Spurný a Jaromír Mrňka) symbolicky „končia“ rokom 1989, 
zatiaľ čo Michal Kopeček s kolegami (Tomášom Vilímkom, Václavom Ramešom, 
Matejom Spurným a Petrom Roubalom) a kolegyňou (Adélou Gjuričovou) prekra-
čujú hranicu takzvanej nežnej revolúcie do deväťdesiatych rokov. Chronologické 
limity v tomto prípade nepredstavujú podstatnejší rozdiel per se. Je to však práve 
tento moment, ktorý núti tvorcov monografie Architekti dlouhé změny pracovať 
s  postavením subjektu transformácie, jeho prejavmi a  diskurzívnym ukotve-
ním v  polohe akéhosi nihilistického konštitutívneho pôsobenia. Inými slovami, 
rok  1989 sa môže javiť ako diskontinuitný moment, ktorý by však „dobre roz-
behnutá“ technokratická kontinuita, tak ako je analyzovaná v knihe Řídit socia-
lismus jako firmu, mala prekonať. To, čo formuje nový subjekt transformácie, nie 
je výlučne zmena režimu, ale v  prípade expertnej kultúry je to epistemologické 
prázdno, absencia referenčného rámca – nielen politické vákuum, ktoré táto zme-
na vytvára – v súčinnosti so schopnosťou, respektíve neschopnosťou toto prázdno 
vyplniť. Rozdiel medzi oboma publikáciami spočíva najmä v tom, že – jednoducho 
povedané – analyzujú úplne odlišné formy tohto prázdna.

Ústredným motívom knihy Řídit socialismus jako firmu je archeológia moci 
ako vzájomného vzťahu technokratických elít a  straníckej, respektíve politickej 
nomenklatúry bývalého režimu. Vítězslav Sommer a  jeho kolegovia ponúkajú 

2  EYAL, Gil: The Origins of PostCommunist Elites: From Prague Spring to the Breakup of 
Czechoslovakia. Minneapolis – London, University of Minnesota Press 2000.
3  Pozri KOLÁŘ, Pavel: Soudruzi a jejich svět: Sociálně myšlenková tvářnost komunismu. Praha, 
Nakladatelství Lidové noviny – Ústav pro studium totalitních režimů 2019.
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ucelený pohľad na  viaceré odvetvia riadenia spoločnosti, v  ktorých sa akoby 
ideologický rozmer režimu vytrácal, aby „prenechal opraty“ expertom, nezaťa-
ženým nánosmi stalinizmu. Môžeme tak sledovať nástup expertného riadenia 
v Československu koncom päťdesiatych rokov ako odpoveď na spoločensko-ekono-
mickú krízu post-stalinského obdobia, ktorý možno interpretovať aj v intenciách 
„triedneho boja“ ako dramatický návrat elít do  robotníckym pátosom ovenče-
ného diskurzu štyridsiatych a  päťdesiatych rokov. Ak spolu s  autormi chápeme 
reformné šesťdesiate roky ako obdobie, kedy expertíza a politická moc najinten-
zívnejšie korelovali, potom pokusy o otvorenie verejnej diskusie o demokratizácii 
spoločnosti, ktoré boli plodom tejto korelácie, nezohrávali významnejšiu než len 
legitimizačnú úlohu, pomocou ktorej sa podarilo vtedajším predstaviteľom režimu 
zachrániť socialistické zriadenie. Odhodenie reformného naratívu v  politickej 
dimenzii po roku 1968 znamenalo voľnú cestu pre tú časť technokratov, ktorí boli 
ochotní viac alebo menej participovať na riadení spoločnosti bez prítomného po-
litického konfliktu ako vitálneho aspektu akéhokoľvek demokratického zriadenia.

Neboli to teda len sovietske tanky a perzekúcie, ktoré prispievali k legitimizácii 
režimu počas takzvanej normalizácie, ale aj rezíduá technokratického diskurzu, 
ktorý pred rokom 1968 priam organicky dopĺňal reformné politické a ekonomic-
ké prejavy „Pražskej jari“. Na  to, aby sme pochopili, do  akej miery mohla táto 
kontinuita prispievať k  udržaniu legitimity normalizačnej moci, musíme tézy 
predstavené v  publikácii Řídit socialismus jako firmu chápať komplementárne 
s tézami o legitimite založenej na symbolickom poriadku vyjadrenom v jazykoch 
režimu.4 Ich štúdium má význam nielen z hľadiska oficiálnych diskurzov moci, 
ktoré Sommer a jeho kolegovia dôsledne analyzujú predovšetkým pri dynamike 
definovania životného prostredia, urbanizmu, podnikového manažmentu, ale 
najmä preto, že umožňujú pochopiť nuansy jazykov opozície voči režimu. Svojim 
spôsobom, schopnosť aktuálne formulovať legitimitu mocenského diskurzu pred-
stavuje taktiež formu expertízy, ktorá sa najmä v súčasnosti javí ako neobíditeľná.

Z hľadiska vyššie uvedenej otázky kniha Řídit socialismus jako firmu predsta-
vuje štúdium kontinuity spravovania spoločnosti. Takýto prístup prináša výsledok 
hneď na  dvoch úrovniach. Po  prvé, reflektuje personálne kontinuity v  konkrét-
nych oblastiach, pričom siaha až do tridsiatych rokov, kedy sa technokracia vyná-
ra v československom prostredí ako vplyvný hráč s ambíciou ponúkať odpovede, 
ktoré politika otrasená krízou nebola vždy schopná formulovať. Autori následne 
sledujú túto líniu, respektíve jej schopnosť pretrvať politické zmeny v takzvanom 
východnom bloku, až do roku 1989. Po druhé, Sommer so Spurným a Mrňkom to-
uto dynamizáciou globalizujú priestor Československa, nakoľko dôraz na expertné 

4  Pozri JURČAK, Alexej: Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo: Poslední sovětská generace. 
Praha, Karolinum 2018, s. 39–50; podobne KOLÁŘ, P.: Soudruzi a jejich svět, s. 181–188.
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kruhy im umožňuje hľadať paralely s vývojom v kapitalistických krajinách, ktoré 
si prechádzali vlastnou genézou vzťahov medzi politikou a technokraciou, akce-
lerovanou rokom 1968. Autorom sa tak darí rozvinúť zdanlivo skrytú kontinuitu 
v úplne odlišných ekonomických a politických režimoch. Toto – možno ešte stále 
trochu kontroverzné – porovnávanie akoby oba svety približovalo. Zároveň ale 
táto interpretácia akoby oslabovala argumenty v  prospech štátneho socializmu 
ako emancipačného projektu, keď ukazuje, ako jeho „výdobytky“ podväzovalo 
pnutie medzi technokratickými elitami a doménou politiky. Nič na tom nemení, 
že ekvivalenty takého pnutia prirodzene nachádzame aj vo vtedajších kapita-
listických spoločnostiach, hoci v  odlišných formách, ovplyvňovaných politicky 
a ekonomicky konkurenčným prostredím.

K on t i nu i t a  a  s u bj e k t

Zatiaľ čo práca Řídit socialismus jako firmu skúma otázky technokratického vládnu-
tia ako výkladovo a metodologicky ucelené dielo, Architekti dlouhé změny zahŕňajú 
súbor štúdií o separátnych oblastiach s rovnakým zámerom – posunúť kontinuitu 
za hranice roku 1989. Vítězslav Sommer a jeho spolupracovníci identifikujú a rozo-
berajú primárny, politicky konštitutívny mocenský konflikt medzi expertízou a politi-
kou, oproti tomu Michal Kopeček so svojím teamom hľadajú miesto subjektu-aktéra 
v  tomto konflikte, pričom tento subjekt sa síce pohybuje v  doméne expertného 
prostredia, avšak akoby mimo oblasti explicitného záujmu riadenia hospodárstva 
a  spoločnosti. Pätica autorov a  jedna autorka „objavujú“ z hľadiska svojej témy aj 
sociológiu, psychoterapiu, právnu vedu či urbanizmus, tieto zdanlivo marginálne 
sféry technokratickej expertízy, ktorých materiálny význam pre kontinuitu dejín sa 
umocňuje s ich upadajúcou formálne deklaratórnou prítomnosťou v oficiálnom ja-
zyku režimu, a rovnako aj so spoločensko-ekonomickou krízou osemdesiatych rokov.

Architekti dlouhé změny primárne nie sú architektmi pretrvávajúcej zmeny. Ich 
význam spočíval v  aktívnej schopnosti nachádzať v  zákutiach a  póroch režimu 
možnosti artikulovať jazyky substantívnej zmeny, ktorá – ako sa ukázalo až v sú-
vislosti s demokratickou revolúciou – umožnila radikálny prechod spoločenského 
elitného diskurzu k takzvanému liberálnemu konsenzu. Tento termín, presadzo-
vaný bulharským politológom Ivanom Krastevom, sa v prepojení s jednotlivými 
oblasťami publikácie o expertných koreňoch postsocializmu javí ako kľúčový pre 
pochopenie nielen kontinuity niektorých sociálnych fenoménov v Československu 
po  roku 1989, ale predovšetkým pre nastolenie platformy výskumu ekonomic-
kej transformácie, ponovembrových identít či občianskej spoločnosti, respek-
tíve jej ambivalentného etablovania. Používanie pojmu „liberálny konsenzus“ 
namiesto „neoliberálnej transformácie“ nám v  skutočnosti umožňuje poukázať 
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na dvojznačnosť „úspechu“ prechodu na kapitalizmus, a to aj v kontexte strednej 
Európy. Odbúraním negatívnych konotácií, ktoré so sebou pojem „neoliberaliz-
mus“ v súčasnom diskurze prináša, dokážeme upriamiť pozornosť na autentické 
aspekty, nástroje, inštitúcie, jazyky a subjekty (nositeľov) tejto transformácie – bez 
toho, aby sme sa uspokojili s  čírym konštatovaním o  všemocnosti takzvaného 
Washingtonského konsenzu či s jeho „obsesiou“ strednou a východnou Európou.

Samozrejme, význam externých tlakov, ale najmä dynamiky konkurencie 
medzi štátmi bývalého východného bloku nemožno zanedbávať. V tomto duchu 
priniesol mimoriadne významné interpretácie najmä nemecký historik Philipp 
Ther vo svojej práci Európa od  roku 1989.5 Avšak, pojem „liberálny konsenzus“ 
nás upozorňuje na nepripravenosť expertov na fungovanie v rámcoch vtedajšieho 
chápania liberálnej demokracie. Napriek tomu, alebo možno práve v  dôsledku 
tejto nepripravenosti, boli to práve experti a manažéri, ktorí transformáciu zvládli, 
a dokonca privítali. Ak však konštatujeme, že na ňu neboli pripravení, respektíve 
neboli pripravení na  jej politickú a  inštitucionálnu podobu, ktorú reprezento-
val vtedajší liberálny konsenzus, musíme pripustiť existenciu príbuzných alebo 
čiastkových foriem takéhoto usporiadania spoločnosti už v  období neskorého 
socializmu.

O d  s u bj e k t u  k   ja z y k om  t r a n s f or m á c i e

Washingtonský konsenzus, teda deregulácia, privatizácia a  flexibilita pracovných 
zákonníkov v jednom balíku zamýšľaných politík, nefungoval ako solitér. Je nutné 
k  nemu pripočítať aj tri ďalšie aspekty. Politickú a  ekonomickú silu jednotného 
európskeho trhu, jeho potvrdenie či dokonca umocnenie Maastrichtskou zmluvou, 
zakladajúcou Európsku úniu, a v neposlednom rade diskurz „návratu do Európy“.6 
Spolu s  Krastevom potom môžeme konštatovať, že táto „absolútna dominancia 
liberalizmu“, vo fukuyamovskom zmysle, eliminovala potrebu politického zápa-
su a  prenechala pôdu, aspoň na  obdobie akútnej transformácie, partikulárnym 
expertom, zatiaľ čo  politický spektákel zostal kultúrnym liberálom z  disentu. Aké 
jazyky však používali experti a technokrati, a ako je možné, že dokázali bez väčších 
problémov prejsť transformáciou do diametrálne odlišného režimu?

V tejto otázke Kopečkov team v Architektoch dlouhé změny argumentuje kon-
tinuitou, podobne ako to v iných prípadoch robí publikácia Sommerovho teamu. 

5  THER, Philipp: Europe since 1989. Princeton – Oxford, Princeton University Press 2011.
6  Pozri MARK, James – BOGDAN, C. Iacob – RUPPRECHT, Tobias – SPASKOVSKA, Ljubica: 
1989: A  Global History of Eastern Europe. Cambridge, Cambridge University Press 2019, 
s. 132–136.
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Okrem oblastí podnikového manažmentu, urbanizmu a  životného prostredia, 
na  ktoré sa zameriavajú obe publikácie, predstavuje tento autorský kolektív aj 
ďalšie odvetvia, ktoré zásadným spôsobom prispeli ku konštituovaniu liberálneho 
subjektu po  roku 1989. Michal Kopeček tak v  štúdii „Vládnout právem: Česká 
právní věda od ‚represivní legality‘ k právnímu státu, 1969–1994“ (s. 41–101) pred-
kladá tézu takzvaného socialistického právneho štátu. V jeho interpretácii nejde 
o  žiaden oxymoron, ale o  pokus socialistických režimov (intenzívnejší v  Poľsku 
a v Maďarsku než v Československu) inštitucionalizovať istú podobu „právneho 
štátu“, v  ktorej by jeho formálna stránka bola čoraz menej závislá od  politickej 
intervencie. Inými slovami, išlo o  akúsi technokratizáciu práva, ktorej nesko-
rý príchod, spôsobený najmä citlivosťou voči akýmkoľvek snahám formalizovať 
právne inštitúty potenciálne smerujúce k  emancipácii spoločenskej praxe, sa 
podľa Kopečka významne podieľal na  pripravenosti právnej vedy „absorbovať“ 
aj iné ideologické diskurzy. Provokatívnosť označenia „socialistický právny štát“ 
oprávnene vyvoláva ostražitosť. Avšak, je nepochybné, že tento pojem nesmeruje 
k žiadnej legitimizácii vtedajšieho režimu, a dokonca ani len nenaznačuje libera-
lizáciu práva. Dôraz na formálnu abstrakciu práva znamenal predovšetkým prvé 
kroky smerom k jeho depolitizácii, ktorá sa práve po roku 1989 stala leitmotívom 
voľno-trhového diskurzu. Štúdia by si zaslúžila premostenie k  inštitucionálnej 
analýze, čím by autor mohol výstižnejšie demonštrovať absenciu skutočného 
liberálneho diskurzu, respektíve prítomnosť jeho redukovaného kultúrneho cha-
rakteru, v Československu pred rokom 1989.

Adéla Gjuričová v  štúdii „Proměna socialistického člověka v  liberální in-
dividuum? Psychoterapie v  Československu po  roce 1968“ (s. 185–215) urobila 
z  inštitucionálnej štruktúry, respektíve jej absencie, v  prípade psychoterapie jej 
základnú devízu pri plynulosti transformácie po roku 1989. Neukotvenosť a ne-
záujem mocenských špičiek o tento inštitucionálne roztrúsený odbor umožňovali 
jeho protagonistom a protagonistkám pod povrchom oficiálneho jazyka rozvíjať 
problematiku postavenia jednotlivca vo svete, čím do značnej miery pripravovali 
objekty a subjekty svojho výskumu a terapie na postsocialistický individualizova-
ný diskurz. Bolo by príliš odvážne tvrdiť, že psychoterapia ako vedný odbor mala 
potenciál zasiahnuť širšie vrstvy obyvateľstva, ale ako sféra expertízy sa dokázala 
prispôsobiť potrebám nového režimu. Na  to, aby sme však dokázali podniknúť 
podobný experiment v  masovom meradle, bolo by treba skúmať jazyky kolek-
tívnych identít. Niektorým diskurzom, ktoré formovali obyvateľstvo v  otázkach 
intimity, sexuality či rodinného života, sa však vďaka nezáujmu politických elít 
podarilo prežiť aj „normalizačné“ obdobie. Sem patrila napríklad rubrika „Dopis 
pro Sally“ v časopise Mladý svět, ktorého náklad dokázal osloviť obrovské množ-
stvo ľudí, čo z technického hľadiska už možno zaradiť medzi kolektívne diskurzy.
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Presah, ktorý publikácia Řídit socialismus jako firmu iba naznačuje a Architekti 
dlouhé změny „doťahujú“ za  obzor Novembra 1989, možno trochu vágne pozo-
rovať pri sfére „vzťahu človeka a  spoločnosti k  prostrediu“. Kontinuita v  envi-
ronmentálnych otázkach a v urbanizme a mestskom plánovaní priniesla značne 
ambivalentné dedičstvo. Málo kde si uvedomujeme prítomnosť minulého režimu 
a  jeho prepojenosť so súčasnosťou tak intenzívne ako v  uvedených oblastiach. 
Matěj Spurný a  Petr Roubal v  svojich kapitolách podrobne analyzujú rozklad 
socialistickej modernity, v  šesťdesiatych rokoch úzko prepojenej s  politickým 
diskurzom demokratizácie, ktorý vyústil až do  rýdzo depolitizovaného jazyka 
investorov rozhodujúcich o povahe miest, a rovnako o „biologizovanej ekológii“, 
ktorá po roku 1989 nebola schopná formulovať spoločenskú kritiku vzťahu človeka 
a  prírody inak než vo forme variácií na  „filozofiu“ new age. Zatiaľ čo v  prípade 
urbanizmu pomohlo postupné odbúravanie modernistických myšlienok, hoci 
spočiatku dobre mienené, nástupu postmodernej relativizácie a  eventuálne aj 
zanevretiu na urbanistické plánovanie ako politicky relevantnú expertízu, osud 
ekologickej expertízy sa ešte na prelome režimov javil ako úspešný prípad trans-
formácie politickej opozície do štátotvornej idey. Paradoxne, bol to práve protire-
žimový politický charakter a relatívna viditeľnosť aktivizmu, ktoré konfrontáciu 
ekologického hnutia s  novou ekonomickou realitou, a  v  konečnom dôsledku aj 
s ostatnými zložkami jazykov technokratických elít (najmä ekonomickými), pre-
menili na nostalgiu za verejným charakterom politiky.

Monografie Řídit socialismus jako firmu a Architekti dlouhé změny sú viac deji-
nami súčasnosti ako dejinami minulého režimu. Ostatne, historiografia vo svojej 
aktuálnej podobe by mala vždy reflektovať diskurz, v  ktorom je produkovaná. 
Mala by ho formulovať, problematizovať, kritizovať alebo posúvať jeho interpre-
tačné limity. Z  tohto hľadiska sú obe publikácie aj dejinami formovania kapita-
lizmu v strednej Európe, s dôrazom na Československo. Súčasne sú aj dejinami 
formujúcich sa jazykov jeho kritiky. Autori ju naštartovali zásadnou historizáciou 
zdanlivo nespojitých diskurzívnych zlomov, ktoré máme tendenciu vnímať cez 
prizmu veľkých medzníkov, akými boli roky 1956, 1968 či 1989. Za najväčší prínos 
tohto komplementárneho počinu, akokoľvek autenticky a samostatne obe knihy 
oslovujú historickú obec i laické publikum, možno považovať práve tento rozmer.

Abstract

The review analyzes contact areas and divergences of two publications with a simi-
lar topic: Řídit socialismus jako firmu: Technokratické vládnutí v Československu, 
1956–1989 [Running Socialism Like a Company: Technocratic Governance in 
Czechoslovakia, 1956–1989] (Prague: Nakladatelství Lidové noviny and Ústav 
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pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019) by  Vítězslav Sommer and his two 
co-authors, and Architekti dlouhé změny: Expertní kořeny postsocialismu 
v Československu [Architects of the Long Change: Expert Roots of Post-Socialism 
in Czechoslovakia] (Prague: Argo, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, and Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019) by a team of six authors led by Michal 
Kopeček, who is also the book’s editor. The reviewer sees both collective monographs 
as the Czech historiographic feats of 2019, particularly from a methodological 
viewpoint. In his opinion, their key common feature is an emphasis on histori-
cal continuity, whereby they question the traditionally perceived periodization of 
Czechoslovakia’s socialist and post-socialist history in the Central European context 
and also show how it was contributing to maintaining the power’s legitimacy. 
Sommer’s project also uses the continuity as a tool of comparison of different (social-
ist and capitalist) political regimes from the viewpoint of governance expertization, 
while Kopeček’s project permits advancing beyond the historical milestone of 1989 
and finding sources of acceptance of the “liberal consensus” after the restoration 
of capitalism in the previous period of Czechoslovakia’s existence. The reviewer 
illustrates the above approach using selected studies from the latter publication, 
which deal with different spheres in which experts were active: legal science (with 
Kopeček’s provocative proposition of a “socialist legal state” – socialistický právní 
stát), psychotherapy, urbanism and ecology. He opines that both publications deal 
with contemporary history and the formation of capitalist systems in Czechoslovakia 
and Central Eastern Europe rather than the history of the previous regime. At the 
same time, they also present the history of the formation of languages of criticism 
of the restored capitalism, which the reviewer sees as their greatest contribution.
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Vládnout s expertním nadhledem

Martin Franc
Masarykův ústav – Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.

Psát recenze na výbornou knihu je vždy složitý úkol. Recenzent se nemůže blýsk-
nout žádnou ostrou, sžíravě ironickou polemikou a  oslavné pajány vždy v  sobě 
nesou nepříjemnou pachuť trapného pochlebování, které zejména v našich krajích 
vede ke  konspirativním úvahám o  vzájemné podpoře přinášející nezasloužené 
výhody jak autorovi či editorovi knihy, tak člověku, jenž publikaci v  odborném či 
jiném tisku opěvuje. A  psát najednou o  dvou skvělých knihách se jeví touto opti-
kou jako hotová recenzentská sebevražda, zejména když obě mají do  určité míry 
podobné téma, které však každá z nich pojímá trochu odlišným způsobem.1 Zdá se 
pak zhola nemožné, aby oba přístupy nalezly společně milost u alespoň částečně 
nezávislého kritika. Nebo se za tím skrývá cosi podivného či podezřelého. Zkrátka 
nemám nijak záviděníhodnou pozici. Ale přesto to musím přiznat  –  obě knihy 
považuji za mimořádně kvalitní, přínosné a zároveň velice podnětné.

Doufám, že po prvním odstavci neztratil čtenář zájem, i když si uvědomuji, že 
pozitivní recenze je něco v podstatě krajně nudného. Znám jistého profesora, kte-
rý si zakládá na své pověsti skvělého řečníka a diskutéra. Té dosáhl jednoduchým 
trikem – na  každé konferenci si vybere nějakého začínajícího historika, nejlépe 
ještě studenta nebo čerstvého doktoranda, a  jeho příspěvek totálně znectí  (bez 
ohledu na  jeho skutečnou kvalitu). To však ani u  jedné knihy udělat nemohu, 
protože jsem tam i  při upřímné snaze žádný výrazněji slabší kus nenašel. Co 
si tedy počnu, když se mi nepodařilo ani objevit pár omylů, nad nimiž bych 
vítězně zaržál? A  není to nakonec moje chyba, důkaz mého stárnutí a  měknutí 

1 SOMMER, Vítězslav a  kol.: Řídit socialismus jako firmu: Technokratické vládnutí 
v Československu, 1956–1989. Praha, Nakladatelství Lidové noviny – Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, v. v. i., 2019, 293 s. + ilustrace, ISBN 978-80-7422-674-8 a 978-80-7285-225-3; KOPEČEK, 
Michal (ed.): Architekti dlouhé změny: Expertní kořeny postsocialismu v Československu. Praha, 
Argo – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019, 
374 s., ISBN 978-80-257-2808-6, 978-80-7308-914-6 a 978-80-7285-224-6.
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mého mozku, že se mi nic nepodařilo nalézt? Nebo se jedná o projev mé lenosti, 
posílené covidovou pandemií, jež znesnadňuje ověřování různých údajů, pokud 
nejsou k dispozici na  internetu? 

Leč nechme chmurných myšlenek a slovní ekvilibristiky a věnujme se raději 
solidní analýze obou publikací a  jejich vzájemné komparaci. Pokud bych měl 
mezi oběma texty nějak volit, čistě subjektivně bych se rozhodl pro publikaci 
Řídit socialismus jako firmu, a  to hned z  několika důvodů. Vzhledem k  výraz-
ně užšímu autorskému týmu, který spolu s  Vítězslavem Sommerem tvoří Matěj 
Spurný a  Jaromír Mrňka, působí kompaktněji, trochu překvapivě mi připadala 
o  stupínek čtivější, a  zejména více odpovídá mému spíše asi již tradičnějšímu 
pojetí historické práce, což souvisí i  s  tím, že její těžiště leží ve  starším období, 
než je tomu v případě knihy Architekti dlouhé změny. Možná i z  tohoto hlediska 
vysoce oceňuji snahu alespoň načrtnout návaznost technokratického myšlení 
od  druhé poloviny padesátých let na  pozoruhodné a  zatím jen málo probáda-
né technokratické úvahy z  dob první republiky. Snad bych k  nim jen dodal, že 
ještě na  konci padesátých let byl nejvýznamnější prvorepublikový představitel 
technokratismu, národohospodář Václav Verunáč vytipován jako možný autor 
podvratného revizionistického textu „Člověk a  politika“, jenž byl zaslán třem 
nejmenovaným vysokoškolským profesorům v Praze.2 

Éra chruščovismu u nás mě dlouhodobě fascinuje právě kvůli jejím kreativním 
a zároveň opojně optimistickým vizím spojeným ještě s takřka naivně bezmeznou 
důvěrou v  možnosti a schopnosti vědy. Autoři se však nevěnovali jen mimořád-
ně atraktivnímu tématu zrodu socialistické futurologie, již alespoň v  náznaku 
zasadili do  určitého mezinárodního kontextu. Nemenší pozornost soustředili 
na  konstituování a  pozdější rozvoj oboru teorie řízení, který se v  mnohém in-
spiroval na  Západě a  zejména v  druhé polovině šedesátých let prožil obrovský 
boom. V  teorii řízení se přitom kloubila kybernetika s  obnovenou psychologií 
a  také sociologií. Škoda jen, že se autoři koncentrovali hlavně na  zmíněné dva 
aspekty technokratického myšlení v  šedesátých letech a  prakticky ignorují teh-
dejší výzkumy v  oblasti samotné teorie vědy, v  jejichž rámci se rovněž formo-
valy představy o superiorní pozici vědy v řízení společnosti. Tyto vize pak měly 
i  praktické vyústění ve  snahách o  reformulaci role Československé akademie 
věd v  celém politickém a  hospodářském systému. Tyto snahy se dokonce odra-
zily v  některých oficiálních stranických dokumentech včetně Akčního progra-
mu KSČ z  dubna  1968, nakonec se však rozplynuly. Domnívám se, že příběh 
o  technokratických prvcích v  Československu v  letech 1956 až 1989 by neměl 

2  Archiv bezpečnostních složek (Praha), fond II. správa Ministerstva vnitra, karton 490, inventár-
ní číslo 2977/B, Týdenní svodka č. 5 z 6. 2. 1965. V roce 1965 se Státní bezpečnost snažila rozkrýt 
autora podobně podvratného textu, což však Verunáč být nemohl, protože zemřel v roce 1960. 
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opomíjet jména, jako byl biolog Ivan Málek, a  zejména chemik František Šorm, 
přestože se jednalo o  proud, který neměl ono pozoruhodné pokračování v  éře 
normalizace, takže jeho osud tolik nepodporuje základní výchozí tezi celé knihy 
o kontinuitě technokratických tendencí v sedmdesátých letech.

Jinak však kniha Řídit socialismus jako firmu velmi přesvědčivě ukazuje, že ob-
dobí normalizace nelze chápat jako éru, kdy došlo k zavržení celého oboru teorie 
řízení a  obecně technokratických plánů na  celkové expertní řízení společnosti, 
a  naopak dokládá, že se značná část představitelů „manažerské vědy“ úspěšně 
přeorientovala na  takzvané sociální plánování, které se jevilo jako nadějný ná-
stroj úspěšného ovládání depolitizované společnosti. Sedmdesátá léta vnímají 
autoři přímo jako éru, v  níž se prosadil technokratický socialismus. Ten přitom 
pragmaticky navazoval na  některé složky přítomné v  reformním proudu druhé 
poloviny šedesátých let. Zároveň se zcela distancoval od jakéhokoliv politického 
a ideologického étosu, a naopak kladl důraz na maximální racionalizaci se snahou 
dosáhnout nejvyšší možné efektivity v  řízení. To pochopitelně vyhovovalo nové 
politické reprezentaci, která se přes nabubřelou rétoriku již neopírala o nějaké ide-
ologické vize, ale soustředila se pragmaticky jen na udržení vlastních mocenských 
pozic. Kontinuita myšlenek technokratického socialismu je jen dalším prvkem 
ukazujícím, že normalizace navazovala na dění v druhé polovině šedesátých let 
mnohem silněji, než se dosud předpokládalo. Krizový vývoj od  druhé poloviny 
sedmdesátých let výrazně otřásl vírou ve schopnosti technokratického socialismu 
řešit hromadící se problémy dosavadními přístupy. Protagonisté manažerské vědy 
jako východisko nabízeli renesanci konceptu „socialistického podnikání“, ale 
zároveň někteří z nich se již poohlíželi po důkladnější transformaci společnosti. 
Oni sami byli přitom připraveni celý proces organizovat a jako vždy udávat hlavní 
směr, nebo tuto roli alespoň úspěšně předstírat, což se jim v  mnoha případech 
také dařilo. Ale to už více ukazuje druhá recenzovaná kniha, k níž dojdu posléze. 

Na rozdíl od mozaiky jednotlivých sond v knize Architekti dlouhé změny nabízí 
práce Řídit socialismus jako firmu jen dva exkurzy, zato ale pojaté trochu širším 
způsobem. Jestliže mé pochvalné úvodní odstavce vyznívají v  tom smyslu, že 
všechny texty v  obou knihách jsou bezchybně skvělé, nyní musím toto tvrzení 
přece jen trochu oslabit – kapitola věnovaná technokratickým tendencím na ves-
nici a v zemědělství od Jaromíra Mrňky mě přece jen trochu zklamala a některé 
argumenty se mi zdály ne úplně přesvědčivé. Nutno ovšem zdůraznit, že můj 
nesouhlas se netýká hlavních myšlenkových linií spojených s  ústředním téma-
tem knihy, ale spíše některých specializovaných problémů nějakým způsobem 
spojených s  mým oblíbeným tématem, tedy výživou obyvatelstva a  potravinář-
skou výrobou. Jako příklad bych uvedl tvrzení ze strany 130: „Vleklé těžkosti při 
zajišťování krmiv omezovaly zásobování obyvatelstva hodnotnějším hovězím 
masem, takže jídelníčkům dominovalo spíše tučné maso vepřové. Žalostná situace 
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přetrvávala také v  zásobování kvalitní zeleninou, a  především ovocem. Spolu 
s rostoucí spotřebou alkoholu a živočišných tuků nedostatky v zemědělství dokon-
ce dlouhodobě nepříznivě ovlivňovaly zdraví obyvatel.“ Autor se u tohoto citátu 
odvolává na  moji knihu, která se ale zabývá předcházejícím obdobím.3 Navíc 
i  v  ní se mohl dočíst, že i  v  padesátých a  šedesátých letech byla výrazně vyšší 
poptávka po  vepřovém mase, což souviselo se stravovacími zvyklostmi. Důraz 
na  zvýšení produkce vepřového masa vůbec nesouvisel s  postoji odborníků  (ti 
by určitě dali přednost hovězímu), ale byl naopak výrazem populistické ochoty 
vyjít vstříc požadavkům spotřebitelů. Navíc samozřejmě hrála nemalou úlohu 
větší rentabilita produkce vepřového masa, ovšem hlavně toho tučného. Hovězí 
dobytek se navíc choval především kvůli mléku a z něj vycházejícím produktům, 
jejichž spotřeba se zvyšovala mimo jiné i s ohledem na silnou generaci narozenou 
v  první polovině sedmdesátých let. Aby však nevznikl nějaký omyl, i  v  sedm-
desátých letech spotřeba hovězího rostla – z  26,2 kg na  osobu a  rok v  roce  1970 
na  29,2 kg o  deset let později (pak stagnovala a  po  roce 1990 prudce klesla až 
na  8,1 kg v  roce 2012).4 Ani další údaje z  výše zmíněného citátu úplně neobstojí 
ve světle spotřebních statistik, ale podrobná polemika zde nemá význam, protože 
se týká hlavního tématu knihy jen nepřímo.

Druhá sonda se zaměřuje naopak na  problematiku plánování měst, což je 
o  to zajímavější, že i  druhá recenzovaná kniha nabízí kapitolu věnovanou po-
dobnému  (byť ne úplně totožnému) tématu, takže je možné srovnávat. Text 
Matěje Spurného v  knize Řídit socialismus jako firmu má podstatně širší záběr 
jak chronologicky, tak i  regionálně, ale dospívá v  mnohém ke  stejným závěrům 
jako Petr Roubal v Architektech dlouhé změny – především se shodují na krizi tech-
nokratických expertních přístupů již před listopadem 1989. Mimořádně zajímavá 
je Spurného poznámka, že vrchol modernistického pojetí, značně necitlivého 
k historickým tradicím a památkám, je možno spatřovat již v šedesátých letech, 
tedy v  éře, která na  druhé straně přinesla nejoceňovanější městskou výstavbu, 
jako například ďáblické sídliště v Praze. Doposud se vrchol tohoto trendu spojoval 
spíše s následujícím desetiletím, kdy se jeho manifestací stal například arogantní 
seriál Jaroslava Dietla Muž na radnici.

V závěru knihy Řídit socialismus jako firmu její autoři zdůrazňují, že se nechtějí 
pouštět do  nepodložených aktualizací, ale již samotný název jisté propojení se 
současností naznačuje. Obecně se autoři vymezují proti technokratismu přede-
vším z  pozic ochrany demokracie, kterou se technokraté snaží přinejmenším 

3  FRANC, Martin: Řasy, nebo knedlíky? Postoje odborníků na  výživu k  inovacím a  tradicím 
v  české stravě v  50. a  60. letech 20. století. Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy – 
Scriptorium 2003.
4  Spotřeba potravin 1948–2012. Praha, Český statistický úřad 2013, s. 22–24.
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omezit, ne-li zcela suspendovat. V  průhledu k  současné situaci pak varují před 
dvěma základními technokratickými trendy. První je snaha vyloučit z  diskuse, 
například o hospodářských otázkách, širší veřejnost s odůvodněním, že znalost-
mi potřebnými pro přijímání správných řešení disponuje jen velmi úzký okruh 
expertů. Ještě aktuálnější je však v poslední době autory uváděný takzvaný tech-
nokratický populismus, který vyzdvihuje zejména úspěšné podnikatele jako ex-
perty, kteří mnohem lépe než demokratičtí politici dokážou spravovat věci veřejné. 
Jak však i z celé publikace jasně vysvítá – určité technokratické tendence prostě 
do veřejného prostoru patří, problém nastává, když začnou příliš dominovat.

Práce Architekti dlouhé změny se na  rozdíl od  titulu Řídit socialismus jako 
firmu nesoustředí na  technokratismus, ale spíše na  experty. Ti ale jsou zároveň 
základním článkem technokratického vládnutí, takže se obě díla v mnohém po-
tkávají. Zatímco se však Sommerův tým zaměřuje spíše na průkopníky technokra-
tismu obecně, na experty na vládnutí, Michal Kopeček se svými spolupracovníky 
se soustředí na  dílčí uskupení expertů na  určitá témata – zkoumá pod tímto 
zorným úhlem situaci v právní vědě, podnikovém managementu, psychoterapii, 
sociologii, ekologii (příslušnou kapitolu napsal Matěj Spurný, jeden ze spoluau-
torů knihy Řídit socialismus jako firmu), urbanismu. Zároveň ale jednu kapitolu 
věnoval i proměně teorie řízení na manažerskou vědu, kterou studoval Sommer 
s  kolegy  (a  využil k  tomu i  stejného rešeršistu – Václava Rameše). Kniha se liší 
i  svým časovým záběrem, neboť Kopečka a  jeho spolupracovníky mimořádně 
zajímá přechod mezi předlistopadovým obdobím a devadesátými léty. Nevyhýbají 
se ani úvahám o  zásadní proměně expertního prostředí, kterou obvykle autoři 
jednotlivých kapitol datují již do  první poloviny této dekády. Některé kapitoly 
se vypořádávají i  s  různými mýty expertních skupin, jež se snaží své prostředí 
prezentovat značně jednostranně jako niku pro činnost zásadních odpůrců bý-
valého režimu. Různé expertní skupiny v  sedmdesátých a  osmdesátých letech 
nepochybně byly v  různém postavení vůči vládnoucí politické moci, což však – 
jak jednotliví autoři a  autorka přesvědčivě dokazují – neznamená, že by nebyly 
ve  větší či menší míře financované a  podporované státem a  nedostávaly přes 
veškerý dohled prostor k  experimentování a  prosazování různých inovačních 
prvků. Musely přitom však respektovat základní politický rámec. Samozřejmě 
podoby a razantnost inovací se skupinu od skupiny významně lišily.

Kniha Architekti dlouhé změny je dílem podstatně rozsáhlejšího autorského 
kolektivu, z  nějž každý zde většinou prezentuje výsledky svých dlouhodobých 
výzkumů. To samozřejmě v  sobě skrývalo nebezpečí, že zde jen zopakují své 
dřívější závěry, zejména když dvě ze sedmi sond jsou upravenou verzí dříve 
vydaných studií (což autoři zcela korektně uvádějí). Ale teprve  jejich soustře-
dění na  jednom místě umožňuje sledovat téma expertizace v  různých fasetách 
a ukazovat na pozoruhodné paralely a neméně zajímavé rozdíly. Oceňuji přitom, 
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jak se ve většině případů podařilo vymezit skupinu expertů pro daný obor a také 
načrtnout často dost napjatý a dynamicky se proměňující vztah expertů k akade-
mickému establishmentu a  institucím základního výzkumu v  daných oborech. 
Pochopitelně svá výrazná specifika má relativně málo kompaktní uskupení pod-
nikových manažerů, ale přesto je správné, že ani ono nebylo v knize ignorováno. 

Tvůrci publikace Architekti dlouhé změny se pouštějí na ještě méně probádané 
pole, než jakému se věnuje kniha Řídit socialismus jako firmu, a  vzhledem 
k  chronologickému záběru ve  větší míře využívají i  orálněhistorickou metodu. 
Skutečnost, že většina z nich se snaží postihnout fungování profesních komunit, 
je také vede k  většímu zájmu o  materiály Státní bezpečnosti, která dění v  ex-
pertních kruzích většinou pečlivě monitorovala. Aspekty mezilidských vztahů 
se nejlépe podařilo podle mého názoru vylíčit Adéle Gjuričové, zatímco někteří 
další autoři včetně Michala Kopečka s  touto – pro ně ne zcela obvyklou – ba-
datelskou výzvou poněkud zápasí, i  když víceméně s  úspěchem. Pokud bych 
měl nějak hodnotit svůj bezprostřední čtenářský zážitek, nejvíce mě těšily texty 
od Adély Gjuričové (psychoterapeuti), Matěje Spurného (ekologové) a také Petra 
Roubala  (urbanisté), především kvůli skvělému vylíčení proměn v  příslušné ex-
pertní komunitě po roce 1989. Snad nejvíce mě fascinoval příběh ekologů, kteří 
po  krátké triumfalistické epizodě zažili výraznou marginalizaci, jež víceméně 
trvá dodnes. Sám autor nedokáže prudkost změny společenské atmosféry plně 
vysvětlit, ale to jí na pozoruhodnosti spíše přidává. S mimořádným napětím jsem 
četl také kapitolu Michala Kopečka zaměřenou na  vývoj pozice sociologie. Její 
postřehy považuji za velmi podnětné, především snahu zasadit příběh sociologie 
alespoň v  základních obrysech do  kontextu proměn situace sociologie v  jiných 
zemích. Autorovi se tak podařilo úspěšně narušit některé mýty spojené s českou 
sociologií, zejména v první polovině devadesátých let.

Obě knihy přinesly množství důležitých impulzů pro diskusi, zejména o roli 
společenských věd v druhé polovině dvacátého století, ale obecně i o vztahu mezi 
vědou a  odborností na  straně jedné a  politickou mocí na  straně druhé, stejně 
jako o napětí mezi základním výzkumem a expertními skupinami. Určitě bude 
nesmírně zajímavé sledovat, jak publikace zarezonují právě v odborném prostředí 
těchto oborů, zejména když nabourávají spoustu útěšných mýtů a  iluzí. Snad 
jen lze litovat, že se Michalu Kopečkovi nepodařilo zařadit i  speciální kapitolu 
k  ekonomické expertíze, ale chápu, že jde o  velmi specifické a  nesmírně široké 
téma, k  němuž navíc vzniklo několik detailních prací. Určitě bych také přivítal, 
kdyby zasazení celé problematiky technokratického vládnutí nebo expertních 
skupin do mezinárodního kontextu bylo v nějaké následující práci ještě výraznější 
a  důslednější. Obě knihy pro tuto další úroveň nabízejí více než solidní výcho-
disko. Zároveň jsou i vynikajícím svědectvím, jak česká historiografie věnující se 
soudobým dějinám dokáže vytvořit díla skutečně excelentní úrovně.
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Ale málem bych zapomněl na  alespoň droboučké rýpnutí – přestože tituly 
vydali různí nakladatelé, oba se přiklonili k  řazení poznámek na  závěr knihy, 
nebo dokonce umístili zvlášť poznámky za  každou kapitolu. Nemohu si pomo-
ci, ale čtenářsky to považuji za  dosti nekomfortní, zejména ten druhý uvedený 
způsob. Jinak ale redakční práce byla na velmi slušné úrovni, což bohužel dnes 
není úplně vždy pravidlem i u  jinak kvalitních nakladatelství.

A b s t r ac t

The third reflection of two collective monographs dealing with similar topics – Řídit 
socialismus jako firmu: Technokratické vládnutí v  Československu, 1956–1989 
[Running Socialism Like a Company: Technocratic Governance in Czechoslovakia, 
1956–1989] (Prague: Nakladatelství Lidové noviny and Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, v. v.  i., 2019) by Vítězslav Sommer and his two co-authors, and Architekti 
dlouhé změny: Expertní kořeny postsocialismu v  Československu [Architects of 
the Long Change: Expert Roots of Post-Socialism in Czechoslovakia] (Prague: 
Argo, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, and Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, v. v. i., 2019) written by a team of authors under the leadership of the book’s 
editor, Michal Kopeček – starts with the reviewer’s sigh reflecting his difficult task, as 
he has no other option but to praise both books, which do not contain any factual 
errors. In his opinion, the publication Running Socialism Like a Company, which 
focuses mainly on the evolution of technocracy in socialist Czechoslovakia is more 
compact and somewhat more gripping. He highly appreciates the authors’ effort 
to link technocratic thinking of the second half of the 1950s to remarkable and not 
much explored technocratic reflections dating back to the pre-war republic, as well 
as their convincing interpretations of the transformation of visions of expert man-
agement of the 1960s to practical applications of so-called social planning, a tool to 
rule the depoliticized society, and concepts of “socialist enterprise” in the next two 
decades of the normalization. The authors’ warning against technocratic populism, 
which highlights successful businessmen as experts who can manage public matters 
better than democratic politicians is very topical in today’s context. The Architects 
of the Long Change team is probing an even less explored field, pursuing the topic 
of experts in selected areas of their social activities during the transition from the 
Czechoslovak normalization period to the 1990s. The reviewer was particularly 
captured by case histories from specific fields of expertise, such as psychotherapy, 
sociology, urbanism, and ecology. In the reviewer’s opinion, both books are excellent 
proof positive that the Czech historiography of contemporary history can produce 
superb works bearing international comparison.
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Autorská dvojice Adéla Gjuričová a Tomáš Zahradníček připravila vítanou studii 
významné, avšak překvapivě přehlížené instituce. Během revolučního období, 
které začalo v  Československu 17. listopadu 1989, stálo Federální shromáždění 
často v  centru zájmu veřejnosti a  bylo po  zásluze klíčovým aktérem. Navzdory 
významu této instituce jí však čeští a  slovenští historici věnovali doposud jen 
velmi málo pozornosti – v  kontrastu ke  srovnatelné  východoněmecké Lidové 
sněmovně (Die Volkskammer).1 Gjuričová a  Zahradníček jsou tak prvními věd-
ci, kteří prostudovali množství archivních dokumentů, jež po  sobě Federální 

1  Inspirativní je zejména práce Bettiny Tüffersové Die 10. Volkskammer der DDR, ein 
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shromáždění zanechalo. Tuto bohatou základnu zdrojů pak ambiciózně doplnili 
cestami po  následnických státech, aby zaznamenali orální svědectví bývalých 
poslanců shromáždění. Za  pomoci novátorských analytických metod „nového 
institucionalismu“, ke  kterému dal podnět kulturní obrat v  historiografii, do-
káží citlivě reflektovat proměny povahy této instituce ve  své době. Výsledkem 
je poutavá historická monografie s  živým literárním stylem – a  s  pozoruhodně 
výstižným obrazovým materiálem – která nám umožňuje revoluční období jasněji 
pochopit. Poskytuje také základ pro argumentaci možná ještě odvážnější, než je 
ta, již autorská dvojice sama formuluje. 

Gjuričová se Zahradníčkem budují své vyprávění kolem čtyř parlamentů, které 
po  sobě následovaly v  době od  listopadu 1989 do  prosince 1992: „socialistický“ 
parlament, zvolený v  roce 1986; „revoluční“ parlament, který vznikl „kooptace-
mi“ v lednu 1990; „ústavodárný“ parlament, zvolený v červnu 1990; „likvidační“ 
parlament, který vzešel z voleb v červnu 1992. Ve vazbě na tuto chronologii au-
torská dvojice rozlišuje čtyři simultánní procesy: 1) sebeparlamentarizaci, tedy 
emancipaci parlamentu vůči politickým stranám a federální vládě; 2) profesiona-
lizaci, kdy se členství v parlamentu stává profesí; 3) medializaci, kdy aktéři mimo 
parlament využívají masová média k vytvoření negativního obrazu shromáždění; 
4) federalizaci, tedy aplikaci federativních principů z  roku 1968 na  nové pod-
mínky. „Na  čtveřici,“ píší autoři, „ukážeme federální parlament jako dějiště … 
transformací tehdejší československé politiky...“ (s. 76) Jsou však příliš skromní. 
Tyto parlamenty zřetelně ukazují, jak skutečně revoluční časy to byly, a to nejen 
v  letech 1989 a 1990, ale po celé období až do „likvidace“ posledního z nich.

V úloze zákonodárného tělesa Federální shromáždění vstoupilo do roku 1989 
v podstatě jako pouhý stvrzovatel pokynů Komunistické strany Československa. 
Navzdory přáním Koordinačního centra Občanského fóra zachovat si shromáž-
dění jako „hlasovací stroj“ pro své vlastní iniciativy poslanci „socialistického“ 
parlamentu začali koncem listopadu vystupovat autonomně. Tento proces však 
narušily rozsáhlé kooptace z ledna a března 1990. Výsledný parlament sice schvá-
lil do června 1990 rekordní množství zákonů, necítil se však být plně legitimním 
sborem a  svým hlasováním často pouze stvrzoval rozhodnutí již dříve učiněná 
u  „kulatých stolů“, ve  federální vládě nebo na  Hradě. Parlament, který vzešel 
z voleb v  roce 1990, však odmítl dohody politických stran a hnutí ohledně způ-
sobu svého fungování a  přistoupil k  přípravě vlastních norem, i  když schválit 
nový jednací řád se mu podařilo až v lednu 1991. Pravidlem v tomto období bylo 
spíše vytváření ad hoc koalic než stranická disciplína. Shromáždění tak nezávisle 
na  silách, které ho dříve ovládaly, dokázalo přijmout důležité zákony, jako byl 
lustrační zákon nebo zákon určující „naturální“ způsob restitucí. Souběžně s touto 
emancipací probíhala i profesionalizace poslanců. „Socialistický“ parlament byl 
shromážděním amatérů spíše než profesionálních politiků a étos listopadu 1989 
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zajistil, že to samé platilo i pro „revoluční“ parlament. To zpočátku platilo dokon-
ce i pro „ústavodárný“ parlament, neboť tři čtvrtiny jeho členů byli nováčci; ti se 
ale rychle naučili parlamentním postupům a přišli s inovativními metodami, jak 
nesmírné pracovní vytížení zvládat. I  přes odmítavou reakci veřejnosti poprvé 
schválili – z  dnešního pohledu skromný – plat poslanců parlamentu. Ačkoliv 
platy poslancům zůstaly, s přechodem k „likvidačnímu“ shromáždění v roce 1992 
se vytratila nezávislost parlamentu. V  důsledku aplikace nové zásady stranické 
disciplíny tento nový parlament opět prakticky jen  formálně stvrzoval pokyny 
politických stran. 

K  nespokojenosti veřejnosti s  platy v  parlamentu přispívala, kromě přetrvá-
vajícího „socialistického“ smýšlení, i média, jež poslance důsledně vyobrazovala 
jako lidi, kteří nepracují. Tento mediální obraz se začal tvořit již v roce 1989, kdy 
byl parlament ještě „socialistický“, ale zasáhl i jeho nástupnické sbory. Přítomnost 
televizních kamer na půdě shromáždění, původně zamýšlená jako způsob veřejné 
kontroly nad zvolenými zástupci, se stala prostředkem k diskreditaci, odvrácení 
pozornosti a  manipulaci, čehož ctižádostiví politici v  parlamentu i  vnější poli-
tické síly žárlící na jeho vliv neváhali využít ve svůj prospěch. Do jednání shro-
máždění nezřídka vstupovali ministři federální vlády a  prezident Václav Havel, 
protože to byl nejjednodušší způsob, jak se objevit na  televizních obrazovkách; 
v nepřítomnosti televizních kamer shromáždění pracovalo mnohem efektivněji. 
Počínaje „pomlčkovou válkou“ se federace samotná stala bitevním polem mimo-
parlamentních soupeřů o moc, což se nutně dotýkalo i Federálního shromáždění 
jako hlavního institucionálního ztělesnění federace. Kompetenční zákon z  pro-
since 1990 výrazně omezil pravomoci shromáždění a de facto potvrdil jeho status 
pouhého přihlížejícího v  procesu přípravy nové ústavy, která měla být nejdůle-
žitějším dílem „ústavodárného“ parlamentu. Absence silné federální politické 
strany se pak ukázala být rozhodující po  volbách v  červnu 1992, kdy se vítězné 
politické strany a hnutí se základnami v obou národních republikách spojily, aby 
Federální shromáždění – s  tichým souhlasem prezidenta Havla – zbavily moci. 

Čtyři procesy, které Adéla Gjuričová a  Tomáš Zahradníček rozlišují, jim po-
máhají sledovat historii uvedených čtyř parlamentů s větším vhledem, než se to 
podařilo komukoli před nimi. Úrodnost jejich přístupu však umožňuje formulovat 
i další postřehy. Čtenář obeznámený s komparativní historií revolučních procesů 
si nemůže nevšimnout, že dějiny Federálního shromáždění po  roce 1989 byly 
dějinami čistek. Autorský tandem píše o  třech „personálních zemětřeseních“ – 
kooptacích a dvojích volbách – která vymezují čtyři stadia existence federálního 
parlamentu; nicméně s ohledem nejen na jeho složení, ale i na jeho moc vidíme, 
že lidské působení přetvářelo tuto instituci způsoby zásadnějšími, než naznačuje 
zmíněná přírodovědecká metafora. Jasným příkladem je mimořádná reorganizace 
parlamentu prostřednictvím kooptačního procesu mezi lednem a březnem 1990, 
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odehrávající se podle pravidel dohodnutých u kulatého stolu, kterou provázely pa-
ralelní čistky na všech úrovních zastupitelských sborů.2 Jak upozorňují Gjuričová 
se Zahradníčkem, výsledný „revoluční“ parlament již nereprezentoval společnost 
v tom smyslu, že by ji zrcadlil (například jen čtyři procenta poslanců tvořily ženy, 
oproti dřívějším třiceti procentům), nýbrž reprezentoval „rozhodující politické 
síly,“ které revoluce vytvořila. Hysterie ohledně spolupráce s tajnou policií, ať už 
skutečné, nebo jen údajné, umožnila pomalejší a  méně rozsáhlou čistku „ústa-
vodárného“ parlamentu, jež vyvrcholila přijetím lustračního zákona v říjnu 1991. 
Tato čistka se dotkla nejen poslanců, ale i  aparátu shromáždění – propuštěno 
bylo například všech pětadvacet zaměstnanců tiskového odboru – což odráželo 
snahy o politickou kontrolu nad úřady, které měly být apolitické. Největší čistka 
ze všech byla však zároveň i čistkou nejrafinovanější: Federální shromáždění zvo-
lené v roce 1992 zbavila moci, aniž by došlo k jeho rozpuštění. Shromáždění, již 
oslabené kompetenčním zákonem, zjistilo, že jeho schopnost fungovat, a dokonce 
se i svolat, je omezena vládními politickými stranami. Když v říjnu 1992 krátce, 
ale dramaticky selhal kontrolní mechanismus a díky hlasům Hnutí za demokra-
tické Slovensko prošel návrh Miloše Zemana na  vytvoření komise pro přípravu 
jakéhosi „vyrovnání“ mezi nástupnickými republikami (srovnatelného s rakous-
ko-uherským vyrovnáním v  roce 1867), Občanská demokratická strana spolu 
s Křesťanskou demokratickou stranou si vynutily rozpuštění zasedání. Komentáře 
předsedy KDS Václava Bendy ke zbytku parlamentu, poté co zástupci těchto dvou 
stran zasedání opustili, připomínaly Cromwellův výsměch poslancům eskortova-
ným z anglického sněmu v roce 1653. O konečné čistce pak lze mluvit (s trochou 
nadsázky) v souvislosti s událostí v červnu 1993, kdy české Ministerstvo financí 
nechalo budovu Federálního shromáždění násilím vyklidit. Na rozdíl od kooptací, 
které obešly volby, aby dosáhly reprezentativnějšího složení parlamentu, následné 
čistky se již tak snadno za demokratické označit nedají. 

Čistky šly ruku v  ruce s  centralizací moci, zprvu v  nových stranách vznik-
lých po roce 1989 a později v nových státech, jež tyto strany vytvořily. Federální 
shromáždění původně nahradilo Ústřední výbor KSČ jako nejsměrodatnější sbor 
v zemi (krátce tuto pozici zaujímal federální „kulatý stůl“), po volbách v roce 1992 
však již získaly absolutní kontrolu vítězné strany.3 Způsob, jakým po těchto vol-
bách přistupovaly centrály nových stran k  zákonodárným sborům, evokoval 

2  O kooptacích do národních výborů viz KRAPFL, James: Revolúcia s ľudskou tvárou: Politika, 
kultúra a  spoločenstvo v  Československu po  17. novembri 1989. Bratislava, Kalligram 2009, 
s. 217–218.
3  O  dočasné moci „kulatého stolu“ viz SUK, Jiří: Labyrintem revoluce: Aktéři, zápletky 
a  křižovatky jedné politické krize (od  listopadu 1989 do  června 1990). Praha, Prostor 2003, 
s. 214–215 a 273.
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způsob, jakým se k  nim chovalo komunistické vedení před listopadem 1989. 
Nové strany byly přitom v  mnoha ohledech ještě centralizovanější než samot-
ná KSČ. Tocquevillovu tezi o centralizaci, kterou zformuloval jako charakteristiku 
Francouzské revoluce v  roce 1789, tak lze považovat za  platnou i  pro revoluce 
roku 1989.4 Dokonce i  kooptační proces v  roce 1990, jehož účelem bylo ukončit 
komunistický monopol, měl v sobě aspekt, který k centralizaci směřoval, jelikož 
vzal rozhodovací pravomoc z rukou mobilizovaných občanů a svěřil ji do rukou 
výborů stran a hnutí. Zatímco při rozhodování, kdo bude kooptován, stejně jako 
při sestavování kandidátek pro volby v  roce 1990 se někdy přihlíželo k  veřejné-
mu mínění v  příslušných volebních obvodech, v  roce 1992 bylo rozhodování již 
zcela v rukou center politických stran.5 K tomuto procesu, jehož počátky spadají 
do  roku 1990, přispěl prezident Havel svým opakovaným znevažováním parla-
mentu, dovoláváním se veřejnosti proti němu a varováním před „partikulárními 
stranickými zájmy“, mařícími obecnou vůli, o níž byl přesvědčený, že ji zastupuje. 
Gjuričová a Zahradníček výstižně popisují, jak konflikt mezi prezidentem a par-
lamentem vyústil v  oslabení jich obou, a  naopak posílil postavení politických 
stran.6 Havlova rezignace v  roce 1992, kterou byl federální byrokratický aparát 
připraven o  svou hlavu, naplnila přání vládnoucích politických stran uchopit 
moc pro sebe. Centralizace možná sice je nevyhnutelnou součástí revolučních 
procesů, zde ji však nepochybně posílil volební zákon z  ledna 1990, navržený 
bez jakýchkoli veřejných konzultací federálním kulatým stolem, který nastavil 
volební systém poměrného zastoupení.7 Jak upozorňují Gjuričová a Zahradníček, 
zásada svrchovanosti politických stran odepřela federaci v roce 1992 občanského 
zmocnitele, ačkoliv většina občanů si ji přála zachovat. 

Ústavní krize v roce 1992 se rozvinula v radikalizovaném politickém prostředí, 
které připomínalo ústavní krizi roku 1792 ve  Francii. Četba tehdejších politic-
kých úvah, jako byla ta od  Marie Vaculíkové z  léta 1992, je fascinující: „Spojili 
se naši bolševici s  Hnutím za  demokratické Slovensko,“ psala v  jednom dopise 
výtvarníkovi Jiřímu Koláři do Paříže a v jiném vysvětlovala: „K potření komunistů 

4  Viz TOCQUEVILLE, Alexis de: Starý režim a Revoluce. Praha, Academia 2003.
5  O  rozhodovacím procesu v  roce 1990 viz KRAPFL, J.: Revolúcia s  ľudskou tvárou, s. 120, 
217–218 a 256. 
6  O postojích prezidenta Havla k Federálnímu shromáždění viz též SUK, Jiří: Konstituční, nebo 
existenciální revoluce? Václav Havel a Federální shromáždění 1989–1990. Studie a dokumenty. 
Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2014.
7  Viz KRAPFL, J.: Revolúcia s  ľudskou tvárou, s. 255–256; SUK, J.: Labyrintem revoluce, 
s. 269–272.
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je skutečně třeba kyvadlo vychýlit doprava.“ (s. 218).8 „Bolševiky“, které měla 
na mysli, byli zástupci České strany sociálnědemokratické a Levého bloku, kteří 
se v opozici k politice Klausovy ODS opravdu spojili s HZDS (hnutím, které bylo 
původně považováno za „pravicové“).9 Antikomunistické nálady zaměřené proti 
nekomunistům tři roky po skončení komunismu evokují protiaristokratické nálady 
zaměřené proti nearistokratům ve Francii tři roky po zrušení feudálního režimu. 
Podobné – dokonce i v terminologii – bylo odsouzení jakéhokoli „federalisty“ jako 
zrádce: „revoluce“ v  roce 1792, „polistopadových změn“ v  roce 1992. Rozlehlý 
prostor pro umírněnost, který po  letech 1789 a  1989 existoval, se do  roků 1792 
a 1992 fakticky uzavřel. Republiky nyní pohlížely na federaci jako na cizí mocnost, 
na níž vybojovaly nezávislost – tak jako Francouzi začali pohlížet na svého krále 
přesně o dvě stě let dříve. Novodobý Alexis de Tocqueville by z těchto zvláštních 
paralel mohl vyvodit dalekosáhlé historicko-sociologické závěry.

O  tom, že Návrat parlamentu představuje průkopnickou historickou práci, 
svědčí i skutečnost, že v nás vzbuzuje chuť na ní dále stavět. Doufejme, že historici 
nyní obrátí svou pozornost k  České a  Slovenské národní radě, národním výbo-
rům napříč federací či Federálnímu shromáždění v  době normalizace a  napíší 
dějiny institucí, které se zařadí po  bok těch, jejichž autory jsou Adéla Gjuričová 
a  Tomáš Zahradníček. Tito následovníci by udělali dobře, kdyby napodobili tři 
aspekty jejich přístupu, které jejich práci tolik obohacují. V první řadě je to vní-
mavost k různorodosti historických aktérů a jejich životních zkušeností. Historici 
zabývající se dějinami Československa se velmi často zaměřují jen na  jeden, či 
druhý z  národů, které tento stát tvořily. Gjuričová a  Zahradníček si uvědomili, 
že historici nemohou retrospektivně oddělovat Čechy a Slováky, aniž by to vedlo 
ke zkreslení dějin společného státu. Své sympatie ke slovenskému hledisku vyva-
žují uvědoměním si genderových rozdílů ve zkušenostech poslanců a poslankyň 
i rozkolu mezi Pražany a ostatními Čechy. Berou v potaz osobní problémy, kterým 
poslanci čelili, zátěž, jakou pro většinu z nich představovalo cestování, skutečnost, 
že mohli ve shromáždění usnout v důsledku legitimního vyčerpání, i příležitosti 
k  budování přátelství a  řešení politických problémů v  útulném hotelu Sandra. 
Mistrně též rozplétají zmatené pohnutky i  cíle doby, kdy si Češi a  Slováci třídili 
implikace Listopadu, jako byla například touha po silných vůdcích vedle trvání 
na demokracii nebo přání aktivistů Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí, aby 

8  Gjuričová se Zahradníčkem citují z  knihy Madly Vaculíkové Drahý pane Kolář… Praha, 
Arkýř – Mladá fronta 1994, s. 150 a 137. Dopisy jsou datovány 8. října a 6. srpna 1992.
9  Srv. KRAPFL, James: Czechoslovakia’s year of decision: From the socialist revolution of 
1989 to the “real” revolution of 1990. In: HOLUBEC, Stanislav – PUTTKAMER, Joachim von – 
BORODZIEJ, Włodzimierz (eds.): From revolution to uncertainty: The year 1990 in Central and 
Eastern Europe. London, Routledge 2019, s. 99–100.
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jejich hnutí jednala jako politické strany, aniž by politickými stranami opravdu 
byla. Historičtí aktéři rozhodně ne vždy věděli, co dělají! A konečně tam, kde to 
bylo vhodné, sahá autorská dvojice k mezinárodnímu srovnání. Poukazuje napří-
klad na to, že soupeření mezi prezidenty a parlamenty bylo pro postkomunistické 
státy typické; všude situace využily třetí subjekty – politické strany a jejich lídři. 
Dodejme jen, že stejné to bylo i u  jiných revolucí v minulosti. 

Lze samozřejmě vytknout maličkosti. Pravděpodobně proto, že o těchto otáz-
kách psali už jiní, se Gjuričová a  Zahradníček nezabývají prezidentskou volbou 
Václava Havla v prosinci 1989 ani nepopisují do detailu proces kooptací a to, jak 
na  ně dotyční reagovali.10 Začátek „pomlčkové války“ líčí jako důsledek rozpo-
rů mezi Čechy a  Slováky a  pomíjejí přitom tezi Milana Šútovce, podle níž byla 
částečně příčinou roztržka mezi osmašedesátníky, jako byl Alexander Dubček 
a  Zdeněk Jičínský, na  straně jedné a  Václavem Havlem a  jeho kotérii na  straně 
druhé – tezi, která posiluje tvrzení autorské dvojice o  rivalitě mezi Federálním 
shromážděním a  Hradem.11 Uvědomují si, že Češi mimo hlavní město pohlíželi 
na  federaci příznivěji než obyvatelé Prahy, jindy však až příliš rychle škatulku-
jí postoje jako české, nebo slovenské. Tvrzení, že „slovenská veřejnost se fixo-
vala na  pozici Alexandra Dubčeka v  čele parlamentu, ta česká zase na  Václava 
Havla“ (s. 62), je přílišným zjednodušením a stejně tak je pochybné, že ctižádostiví 
východoslovenští politici preferovali Slovenskou národní radu před Federálním 
shromážděním stejnou měrou jako jejich kolegové z Bratislavy. Bylo by zajímavé 
dozvědět se více o interakci poslanců s jejich voliči a rovněž je třeba se vyvarovat 
dojmu, že vinu za  špatnou pověst Federálního shromáždění nesla jen média. 
Dvouměsíční prázdniny v létě 1990, které následovaly těsně po dlouho očekáva-
ných volbách a v době, kdy toho bylo nutno tolik naléhavě vykonat, byly chybou, 
a nemělo by tudíž překvapit, že v září parlamentu důvěřovala již jen 51,3 procenta 
občanů (s. 143).12

Otázky a  výhrady náročného čtenáře jsou však jen drobnostmi ve  srovnání 
s pronikavými vhledy, které Adéla Gjuričová a Tomáš Zahradníček zformulovali, 
a s fascinujícím svědectvím, které předložili. Jejich práce je v mnohém přínosnější 
než politologická literatura na  téma „demokratizace“, která předpokládá telos 
vývoje a  na  parlamenty nahlíží jen tímto prizmatem. Gjuričová a  Zahradníček 

10  Viz SUK, J.: Labyrintem revoluce, s. 212–229; ROUBAL, Petr: Starý pes, nové kousky: 
Kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kultury. Praha, ÚSD 
AV ČR, v.v.i., 2013.
11  ŠÚTOVEC, Milan: Semióza ako politikum alebo „Pomlčková vojna“: Niektoré historické, 
politické a iné súvislosti jedného sporu, ktorý bol na začiatku zániku česko-slovenského štátu. 
Bratislava, Kalligram 1999, s. 166–170.
12  O těchto parlamentních prázdninách viz KRAPFL, J.: Revolúcia s ľudskou tvárou, s. 46–48 
a 256. 
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nabídli místo toho živý popis tragického, ale zároveň otevřeného procesu, kte-
rý provázela tváří v  tvář rychle se měnícím okolnostem osudová rozhodnutí, 
dramatické zvraty a  kreativní nápaditost. Jedná se o  nejinspirativnější knihu 
o československé revoluci, jakou jsem v posledních letech četl. Doufám, že bude 
povzbuzením pro mnoho dalších. 

Z angličtiny přeložila Blanka Medková

A b s t r ac t

In the reviewer’s opinion, Adéla Gjuričová and Tomáš Zahradníček, using innova-
tive analytical methods of the so-called new institutionalism, perceptively capture 
changes of the Federal Parliament in Czechoslovakia since the fall of the Communist 
regime until the division of the state into the Czech and the Slovak Republics in their 
monograph titled Návrat parlamentu: Češi a Slováci ve Federálním shromáždění 
1989–1992 [Return of the Parliament: Czechs and Slovaks in the Federal Assem-
bly 1989–1992] (Prague: Argo and Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v.  i., 2018). 
The result is an innovative and absorbing historical monograph possessing a vivid 
literary style, which permits a better understanding of the revolutionary period. 
The reviewer finds important watersheds and factors in the development of the 
Federal Assembly during the period in question, conjuring up parallels of some 
processes taking place at that time, such as personal purges in the ranks of deputies, 
initial emancipation of the legislative body, or subsequent centralization of poli-
tical decision-making in the hands of winning political parties, in older historical 
revolutions. In the reviewer’s opinion, the two authors offer, unlike most political 
science studies, a vivid description of an apparently inevitable, but also open po-
litical process accompanied by fateful decisions and dramatic turns. He argues 
that the book is the most inspiring publication about the Czechoslovak democratic 
revolution in recent years.

Ke y w ord s /  K l íč o v á s lo v a :

Czechoslovakia; Federal Assembly; democratic revolution; democratic 
transition; parliament democracy; disintegration of Czechoslovakia; federalism; 
new institutionalism
Československo; Federální shromáždění; demokratická revoluce; přechod 
k demokracii; parlamentní demokracie; rozdělení Československa; 
federalismus; nový institucionalismus



Co vypovídá samizdat o  české společnosti  
za  socialismu?

Kristina Andělová
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Publikace Český literární samizdat 1949–1989 představuje v  současnosti 
nejucelenější a nejsystematičtěji zpracovaný přehled (nejen) literárního samizdatu, 
jaký má česká odborná komunita i  veřejnost k  dispozici. Pod vedením Michala 
Přibáně odvedl devítičlenný kolektiv autorek a autorů (Eduard Burget, Marta Edith 
Holečková, Michal Jareš, Veronika Košnarová, Petra Loučová, Alena Přibáňová, 
Pavel Šidák, Andrea Vítová)1 z  oddělení lexikografie Ústavu pro českou literatu-
ru AV ČR poctivou a detailní práci, ze které budou badatelsky těžit nejen historičky 
a  historikové české literatury a  soudobých dějin, ale prakticky každý, kdo bude 
zkoumat nezávislou kulturu v  období komunismu. Český literární samizdat 
představuje další špičkovou publikaci z  produkce Ústavu pro českou literaturu, 

1  Za  pomoci dalších autorek a  autorů: Dominik Mačas, Eva Čapková, Gabriela Romanová, 
Ivo Harák, Iva Málková, Jana Petrová, Jaroslav Olša jr., Jiří Rambousek st., Karel Komárek, 
Lukáš Berný, Lenka Dostálová, Lenka Jungmannová, Martin Machovec, Pavlína Morganová, 
Petr Přikryl, Tomáš Vrba, Petr Náhlík, Zbyněk Fišer, Zuzana Gilarová, Zdeněk Rampas.

Přibáň, Michal a kol:

Český literární samizdat 1949–1989: Edice, 
časopisy, sborníky. 

Praha, Academia a Ústav pro českou literaturu  
AV ČR, v. v. i. 2018, 612 stran,  
iSbN 978-80-200-293-4 a 978-80-88069-69-0.
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který v poslední době ukazuje, že výsledky týmových grantových projektů nemusí 
představovat pouze kolektivní monografie sborníkového charakteru, mající často 
k  „týmové práci“ daleko. Připomeňme například knižní projekt Česká literární 
nakladatelství 1949–1989, realizovaný stejným autorským kolektivem,2 či publi-
kaci V obecném zájmu, která vznikla pod vedením Michaela Wögerbauera.3 Tyto 
práce by nemohly vzejít z výzkumu jednotlivce a určité upozadění individuálního 
charakteru autorské invence zde vede ke koherentnímu a promyšlenému celku.

Hesláři samizdatových publikací předchází obsáhlá úvodní studie, která pečli-
vě a strukturovaně představuje problém samizdatu v konceptuálním i historickém 
kontextu. Pojem „samizdat“ autoři neomezují pouze na  činnost „prvovydavate-
lů a  vydavatelů“, nýbrž do  něj zahrnují „veškerou nezávislou literaturu, jež se 
ve své době z jakýchkoli důvodů ocitla v rozporu se závaznou kulturní politikou 
totalitního státu, a proto byla navzdory nebezpečí represe šířena občanskou své-
pomocí“  (s. 16). Publikace se soustředí především na  samizdat a  takzvaný pro-
tosamizdat literární. Za  literární jsou zde považovány „takové knihy a časopisy, 
které zprostředkovávaly uměleckou literární tvorbu a  její reflexi“, autorský tým 
ovšem věnuje pozornost i oblastem jiných umění a věd o umění. Zároveň jsou zde 
zařazeny například i některé takzvané publikace s razítkem či vybraná „polosa-
mizdatová“ studentská produkce vycházející pod hlavičkou Socialistického svazu 
mládeže koncem osmdesátých let, kdy se cenzurní podmínky rozvolňovaly (s. 89). 

Mimo vymezení pojmu „samizdat“ mapuje vstupní text přehledně vývoj sa-
mizdatových periodik od  konce čtyřicátých let a  takzvaného protosamizdatu, 
který většinou vznikal (na  rozdíl od  pozdějšího, především normalizačního sa-
mizdatu) uvnitř nepříliš početných tvůrčích okruhů a často pouze pro „vlastní“ 
potřebu bez nároku na  šíření. Nejvýraznějším producentem protosamizdatu se 
v prvních letech po roce 1948 stal okruh surrealistických umělců kolem Vratislava 
Effenbergera. Šedesátá léta sice přinášejí návrat některých autorů do oficiální pro-
dukce, „o naprosté svobodě uměleckého projevu ovšem nemůže být řeč“ (s. 29). 
Vzhledem k  přetrvávající cenzuře končila díla mnoha literátů stále „v  šuplíku“, 
často se šířila jen v okruhu zainteresovaných. V této době vznikaly a kolovaly také 
strojopisné opisy některých politických projevů, překlady článků ze západního 
tisku a  doložené jsou například i  opisy děl některých českých beletristů žijících 
v  exilu (Jan Čep, Egon Hostovský). Na  pomezí oficiální a  neoficiální kulturní 
produkce se ocitla i  řada studentských časopisů; k  nejznámějším patřil napří-
klad Elixír, vydávaný na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a Buchar, 

2  PŘIBÁŇ, Michal a kol.: Česká literární nakladatelství 1948–1989. Praha, Academia 2014.
3  WÖGERBAUER, Michael – PÍŠA, Petr – ŠÁMAL, Petr – JANÁČEK, Pavel a kol.: V  obecném 
zájmu: Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014, sv. 1: 1749–1938; 
sv. 2: 1938–2014. Praha, Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2015.
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založený na Vysoké škole strojní Českého vysokého učení technického, jehož re-
daktor Jiří Müller byl za svou činnost vyloučen ze studia a později se stal jednou 
z vůdčích osobností brněnského samizdatu.

S  nástupem normalizace se obnovila tvrdá opatření proti svobodnějšímu 
vyjadřování v  oblasti kultury a  politiky. V  letech 1969 až 1971 byly zastaveny 
téměř všechny literární časopisy a  zásadní personální čistky postihly i  veške-
rá nakladatelství s  beletristickou, uměnovědnou a  společenskovědní produkcí. 
V první polovině sedmdesátých let se tak na jedné straně podařilo doslova zadusit 
svobodnou literární tvorbu a reflexi v oficiální produkci, na straně druhé se ale 
vytvořily předpoklady pro rozmach svobodomyslné a  nonkonformní činnosti 
v  „neoficiální“ sféře – nejen v  politicky aktivním disentu, ale v  mnohem širší 
skupině lidí, kteří cítili jak potřebu projevovat se nezávisle na  režimní kulturní 
politice, tak i touhu po alternativních zdrojích informací, které nespadaly do ša-
blonovitých tezí reprodukovaných oficiálními tiskovinami.

 Vedle stručného historického přehledu nejdůležitějších samizdatových po-
činů autorský tým v  úvodní části představuje i  několik témat, která dále his-
toricky ukotvují produkci samizdatu v  Československu. Vedle právního rámce 
cenzury a trestních represí proti nepohodlným autorům, vydavatelům a šiřitelům 
samizdatu jde také o  vhled do  způsobů výroby samizdatových publikací, tedy 
především o  přehled rozmanitých technologií, s  jejichž pomocí se samizdaty 
opisovaly a množily. Stranou nezůstaly ani formy samizdatové distribuce, která 
se odehrávala povětšinou řetězovými výpůjčkami či výměnami publikací, výji-
mečně i jejich prodejem. Do rozšiřování mnohých samizdatových textů se zapo-
jil i  československý exil – jak jejich publikováním ve  svém tisku (který se často 
pašoval do Československa, čímž se původní samizdat vracel v jiné podobě), tak 
i finanční podporou.

Úvodní studie vytyčuje terén, ve kterém je možné přemýšlet o samizdatu v šir-
ších souvislostech a  překročit pouhý výčet jednotlivých samizdatových počinů 
a jmen, podrobně zpracovaný v obsáhlém, abecedně uspořádaném hesláři. Nyní 
bych se ráda zamyslela nad výsledky a  implikacemi tohoto důkladného zma-
pování významné části české samizdatové produkce. Přestože kniha nesupluje 
dějiny českého literárního samizdatu a nenárokuje si ucelenou interpretaci sami-
zdatové produkce, je zřejmé, že z objemu shromážděných a zpracovaných dat se 
vynořují závažné otázky o fungování a povaze tehdejší společnosti. Některé jsou 
naznačeny v úvodní studii, jiné bude třeba ještě formulovat v diskusích s dalšími 
odborníky v oblasti soudobých dějin. Vzhledem k  tomu, že tuto reflexi píši jako 
historička do historického časopisu, pokusím se takovou diskusi otevřít a nastí-
nit význam Českého literárního samizdatu pro širší historický výzkum období 
komunismu, který přesahuje dějiny české literatury.
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Autorský tým v úvodu přiznává, že pokoušet se sestavit úplný heslář českého 
literárního samizdatu by bylo „projevem nesoudnosti“ (s. 89), neboť se mu jistě 
nepodařilo zachytit mnohé krátkodobě působící podniky, jejichž produkce může 
být zachována jen v soukromých sbírkách. Pochopitelným nedostatkem informací 
byl limitován i  výběr vydavatelských dílen, které sice nepřinášely samizdatové 
publikace v prvních vydáních, nicméně pro šíření nezávislé kultury měly zásadní 
význam. Navíc do  hesláře nebylo zařazeno mnoho publikací neperiodického 
charakteru či některé samizdaty, o jejichž existenci se ví z hodnověrných prame-
nů, je znám jejich původce, ovšem není možno dohledat ani jeden svazek (jako 
příklad je v knize uveden časopis Jiřího Koláře Magáč z počátku padesátých let či 
edice Klementa Lukeše z normalizačního období). V tomto ohledu představovalo 
bádání autorského kolektivu jistě téměř detektivní práci, neboť povaha pramenů 
byla mnohdy založena na  záměrné mystifikaci či snaze znemožnit identifikaci 
původců, nemluvě o časté likvidaci samizdatu z bezpečnostních důvodů. Proto 
lze předpokládat, že zde ještě velké množství pramenů uniká pozornosti a že je 
již možná nikdy historici a historičky nedohledají.

Přidáme-li k tomu neliterární typy samizdatu – náboženský, primárně politic-
ký, umělecký, hudební, filozofický a odborně zaměřené publikace, ale například 
i  bytové semináře, bytová divadla, reprodukci nepovolené hudby, šíření exilové 
produkce či nedostupných časopisů a publikací ze zahraničí, později i „chytání“ 
svobodného rádiového vysílání, vystupuje před námi zcela jiný obraz kulturního 
vědomí za normalizace než obvykle deklarovaná „kulturní šeď“; a ovšem i zcela 
jiný obraz nezávislé kultury, která je často spojována jen s úzkou skupinou disentu 
a undergroundu. Domnívám se, že právě zde by nemusel být autorský tým tolik 
skromný, když deklaruje jako určitý „nedostatek“ či limit publikace neschopnost 
zmapovat literární samizdat v jeho „úplnosti“. Za významný považuji již fakt, že 
heslář, čítající více než tři sta padesát publikací a  zhruba dva a  půl tisíce jmen 
lidí, kteří byli do samizdatové výroby a distribuce zapojeni, představuje jen část 
nezávislé literární produkce v období komunismu.

V  tomto ohledu je provedený výzkum významným příspěvkem k  právě pro-
bíhajícím historickým diskusím o  povaze normalizačního období a  charakteru 
komunistického režimu. Kniha totiž poskytuje velmi dobrý materiál k překoná-
ní zjednodušených tezí, ať už o  normalizaci jako o  období totalitního „bezča-
sí“ a  „Biafře ducha“ na  straně jedné, anebo o  „participaci“ a  konformitě české 
společnosti na straně druhé. Český literární samizdat jasně ukazuje, že i v čase, 
který nezávislé tvorbě nepřál, vznikala mohutná, vnitřně pluralitní a nejednotná 
alternativa, která pokrývala mnohem širší výsek společnosti než úzce vymezené 
kategorie disentu a  undergroundu. Tento poznatek jistě není žádným objevem, 
obzvláště pro pamětníky, a  intuitivně s  ním všichni pracujeme. Publikace o  sa-
mizdatu však přináší konkrétní pramenný materiál pro přesnější postižení, jak 
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fungovala takzvaná šedá zóna, případně pro „výkop“ do  diskuse o  novém poj-
movém uchopení a kategorizaci normalizační společnosti.

Český literární samizdat se tudíž dotýká i toho, jak se formovalo a jakých po-
dob nabývalo „společenské vědomí“ v  komunistickém Československo (a  tím 
zde nemyslím nutně jen kritické politické vědomí). Ukazuje se, že neoficiální 
způsob šíření informací (řetězové distribuce samizdatu) se dotýkal velmi širokého 
množství lidí a představoval rozvinutou informační síť, rozprostírající se napříč 
různými vrstvami obyvatel, jak vůči režimu kritických a  „nepohodlných“, tak 
i těch, kteří se takto veřejně neprojevovali a mohli se jevit jako konformní občané. 
Pro historický výzkum se tedy otevírá pole bádání v  oblasti již zmíněné nejed-
noznačně definované „šedé zóny“ a  jejího ideového profilu. Možná že výsledky 
takového bádání ukáží mnohem větší „propustnost“ mezi doposud oddělovaný-
mi analytickými kategoriemi, když si položí otázku nikoli po  tom, jaké skupiny 
lidí byly v  kontaktu s  určitou částí samizdatové produkce, nýbrž když se bude 
ptát, jak velká část obyvatelstva se nikdy se samizdatem nesetkala. Myslím, že 
i  to může přispět k  hlubšímu poznání způsobů, jakými se mohly utvářet kritic-
ké postoje lidí během normalizace. Nemusely mít otevřeně politický charakter 
jako u disentu, ale pocházely a ujasňovaly se z vědomí možné alternativy, kterou 
samizdat (v  politických i  nepolitických oblastech) představoval. Tuto badatel-
skou výzvu nastoluje Český literární samizdat právě díky tomu, že se nesoustředí 
pouze na úzký okruh nejproslulejší samizdatové produkce (Edice Petlice, Edice 
Expedice, Revolver Revue apod.), ale přibližuje a mnohdy i objevuje méně známé 
či takřka zapadlé nezávislé tvůrčí a vydavatelské iniciativy, za nimiž stály stovky 
až tisíce nadšenců, kteří žádné přímé spojení s disentem neměli.

Druhý diskusní podnět, který Český literární samizdat otevírá, se týká mno-
hem obecnějšího problému současných humanitních a  společenských věd. Je 
to otázka digitalizace a  využívání pokročilejších softwarových technologií při 
zpracovávání výsledků bádání. Zatímco běžný historický výzkum ještě na  poli 
digital humanities poněkud tápe, encyklopedická a  lexikální díla mohou do  to-
hoto terénu vstupovat mnohem sebevědoměji. Tím zde rozhodně nechci snižovat 
přínos a  významnost knižního vydání – domnívám se, že pouze elektronicky 
zpracovaná data mohou do  budoucnosti představovat určitý problém. Přes pr-
votřídní přehlednost se ovšem i  u  recenzovaného díla vyjevují limity jakékoli 
knižní publikace zpracovávající ohromné penzum informací. Nabízí se tak otázka, 
zda s takovým množstvím shromážděných dat nepokročit směrem k promyšlené 
digitální verzi encyklopedie, která by s pomocí nových technologických možností 
posunula výzkum na další rovinu systematizace.

Příkladem může být třeba projekt chorvatského virtuálního Muzea avantgar-
dy (www.avantgarde-museum.com) a zpracování sbírky Marinka Sudace. Tento 
digitální katalog vizuálně propojuje chorvatské avantgardní umělce ve dvacátém 
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století, jejich různé projekty, ale i biografické informace a chronologii. Domnívám 
se, že zpracovaný materiál při výzkumu českého literárního samizdatu by mohl 
jít obdobnou cestou – ukázat překrývání jednotlivých samizdatů, vytvářet různé 
typologie na základě věku, pohlaví či povolání autorů a lidí zapojených do vydá-
vání a  šíření samizdatu. Umožňoval by účelně třídit informace i  podle dalších 
kritérií, týkajících se konkrétních obsahů samizdatu a  jejich proměn nebo so-
ciologických a  technologických aspektů distribuce. Digitální platforma by také 
možná dovedla lépe představit vizuální stránku samizdatové produkce, která 
byla v její prezentaci zatím spíše upozaděná. I v tomto ohledu ovšem představuje 
Český literární samizdat velký přínos, neboť v  jednotlivých heslech nezapomíná 
na to, že podstatnou součástí samizdatu byla specifická (typo)grafická či umělecká 
podoba, často špičkové úrovně.

S  tím souvisí drobná výtka. Vnitřní grafické provedení obsahu knihy je pře-
hledné a  čtenářsky velmi přívětivé a  každé heslo je velmi dobře strukturované. 
Ovšem obálka s  Ludvíkem Vaculíkem působí v  kontextu různorodé a  mnoho-
tvárné samizdatové produkce poněkud konvenčně, a  především neodráží výše 
zmíněná sdělení knihy, jež významně překonávají dosavadní výzkum samizdatu 
spojený s  tradičně opakovanými jmény, edicemi a periodiky.

Kniha Český literární samizdat 1949–1989 představuje unikátní a vysoce kvalit-
ní počin, který přináší jak množství nových poznatků, tak i podněty k důležitým 
výzkumným otázkám. Její hodnota nespočívá jen ve  výborně prezentovaném 
materiálu nabízejícím systematicky a přehledně zpracované množství detailních 
informací. Především je totiž svědectvím o  potřebě nezávislé tvorby a  myšlení, 
které si i  přes hrozby existenčních postihů a  fyzických represí uhájily vlastní 
prostor a zanechaly literární i společenské dědictví, na něž má smysl navazovat.

A b s t r ac t :

The reviewer has a high opinion of the encyclopedic publication titled Český literární 
samizdat 1949–1989: Edice, časopisy, sborníky [Czech literary samizdat 1949–1989: 
Editions, periodicals, collections] (Prague: Academia and Ústav pro českou lite-
raturu AV ČR, v. v. i., 2018), a work of a  team of authoresses and authors of the 
Institute of Czech Literature of the Academy of Sciences of the Czech Republic under 
the leadership of Michal Přibáň. She appreciates they have amassed a huge amount 
of information on the Czech samizdat production during the Communist rule in 
Czechoslovakia, their systematic approach to the processing of the rich source ma-
terial, and a well-arranged list of more than 350 entries on Czech samizdat editi-
ons, periodicals, publishers and collections with at least some literary orientation. 
Although the publication does not aspire to providing an exhaustive account of 
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these independent literary initiatives, it has succeeded in mapping a vast area of 
not very well known or almost forgotten (often regional) publishers and titles and 
in describing the (literary) samizdat as a comprehensive phenomenon including 
authors’ creations, production, copying, distribution and reception of nonconfor-
mist texts under the rule of a repressive regime which was trying to suppress these 
manifestations of independent thinking. The reviewer also considers the stimuli the 
publication offers to historians studying the Czech society, particularly during the 
so-called normalization period, and to current ongoing discussions on the nature 
of the Communist regime, and speculates about the potential of similarly structured 
research results in the context of the developing field of digital humanities.

Ke y w ord s /  K l íč o v á s lo v a :

Czechoslovakia; samizdat; Czech literature; independent culture; Czech 
society; Czechoslovak normalization; digital humanities
Československo; samizdat; česká literatura; nezávislá kultura; česká společnost; 
československá normalizace; digital humanities



Tramping žije!

Marta Edith Holečková
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Kniha pětice autorů je výsledkem tříletého výzkumného projektu, který si klade 
za  cíl systematicky prozkoumat svébytný fenomén trampingu v  českých zemích.
Ihned v  úvodu se čtenář dozvídá, že tři z  autorů jsou volně tábořícími trampy, 
jeden má zkušenost se skautingem a  jen poslední je těmito aktivitami nedotčen. 
Jejich individuální perspektiva ale není v  textu patrná a  je možná škoda, že není 
hlouběji reflektována. Zrovna u tématu spojeného se subkulturou s dlouhou tradicí, 
výraznou estetikou i etickými hodnotami by bylo zajímavé nastínit v metodologické 
poznámce, zda tato skutečnost nějakým způsobem ovlivňovala debaty v autorském 
kolektivu a měla vliv na  formulování některých závěrů.1

Pokoušet se komplexně zpracovat dějiny československého, respektive českého 
trampingu je úkolem nelehkým, ne-li nemožným. Tramping je v české a slovenské 

1  Abych šla příkladem, prozradím na sebe, že jsem byla vychována ve skautském oddíle, do-
sud volně tábořím v přírodě, a proto jsem si vybrala tuto knihu k recenzování.

KRŠKO, Jan – MAREŠ, Jan – POHUNEK,  
Jan – RANDÁK, Jan – ŠPRINGL, Jan: 

Český tramping v časech formování a rozmachu. 

Praha, Academia 2019, 238 stran,  
ISBN 978-80-200-2897-6. 
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společnosti hluboce zakořeněný, dosud živý a  přitahoval již od  raného období 
pokusy o  reflexi či sebereflexi (ve  svých publikacích o  to usilovala především 
jedna z vůdčích postav hnutí Josef Peterka alias Bob Hurikán).2 Hlavní obtíží je 
jeho proměnlivost, neuchopitelnost a  živelnost, což brání spoutat tuto subkul-
turu do  přesně ohraničených analytických kategorií a  vnést řád a  chronologii 
do  rozmanitosti a  chaosu. Autoři si tuto skutečnost uvědomují, a  proto ve  své 
publikaci volí několik zásadních okruhů, které tematizují v šesti oddílech. Jejich 
nevysloveným záměrem je spíše popsat fenomén v  jeho šíři nežli se pokoušet 
o hlubší interpretaci vybraných témat. Publikace tak může sloužit jako základní 
a  stručné uvedení do  mnohovrstevnaté problematiky, dynamicky se proměňu-
jící v čase. V jednotlivých oddílech autoři postupně řeší definici této subkultury 
a její sebepojetí, topografii, způsoby trávení volného času mladých lidí, potýkání 
trampů se státní mocí a  politizaci některých trampských uskupení, zlidovění 
trampingu v populární kultuře a vztah trampů ke sportu.

Počátky trampingu je obtížné přesně určit, protože romantické okouzlení 
přírodou a  toulky v  ní inspirované americkým Divokým západem se datují již 
od konce 19. století. Za jakýsi symbolický počátek českého trampingu jako hnutí 
a  sociálního fenoménu je pokládán rok 1918, kdy byla založena osada Ztracená 
naděje. Nalézala se poblíž Svatojánských proudů nedaleko Prahy, oblíbeného vý-
letního místa, které bylo zatopeno při budování Štěchovické přehrady v roce 1944. 
Pro rozkvět trampingu bylo zásadní zkrácení pracovní doby na osm hodin po prv-
ní světové válce a dospívání nové generace, která si léčila válečná traumata a hle-
dala naplnění volného času novou kvalitou. Čím se lišil tramp od romantického 
výletníka putujícího v údolí Vltavy, Sázavy či jiné řeky ještě předtím, než se toto 
slovo stalo běžně používaným pojmenováním se srozumitelným obsahem? Rozdíl 
byl zřejmě v  sebepochopení – tramp si byl vědom své zvláštní identity, přijímal 
ji a  sám sebe takto označoval. Tato identita ovšem mohla být jen víkendová: 
během pracovního týdne nemusel být člověk identifikovatelný jako tramp, svou 
novou identitu přijal se specifickým oděvem, když vyrážel ve  volných chvílích 
do přírody. Jméno „tramp“ bylo převzato z americké dobrodružné literatury a zna-
menalo tuláka, v  dobovém užívání jako synonymum sloužilo označení „divoký 
skaut“. Mezi hlavní sdílené hodnoty trampů patřila svoboda, volnost, silný vztah 
k přírodě, dobrodružství a opravdové přátelství. Přimknutí ke svérázné komunitě 
či subkultuře bylo umocňováno démonizací a odmítáním ze strany většinové spo-
lečnosti. Součástí trampské identity tak byl i vzdor, protest a touha žít si po svém 
alespoň necelé dva dny v  týdnu. 

2  Viz HURIKÁN, Bob: Trampské zkazky: Dějiny hnutí. Praha, Práce intelektu 1933; 2. vydá-
ní (bez podtitulu): Praha, Fortuna 1990; TÝŽ: Dějiny trampingu. Praha, Jaroslav Tožička 1940; 
2. vydání: Praha, Novinář 1990.
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Jednotná trampská ideologie v politickém slova smyslu neexistovala, výrazně 
přítomný byl odpor k měšťácké společnosti, její falešné morálce a důraz na sou-
znění s  přírodou. Přínosné by proto bylo detailněji se věnovat ideovým zdro-
jům hnutí, zejména těm, jež vycházejí z  tvorby amerického spisovatele Ernesta 
Thompsona Setona. Jeho vliv v  československém prostředí se natrvalo projevil 
nejen v  trampingu, ale také ve  skautingu a  hnutí Lesní moudrosti (Woodcraft). 
Není uspokojivé a dostačující konstatovat, že si tyto směry, vyrůstající ze stejných 
kořenů, prostě jen konkurovaly. Rozdíly jsou jistě sociální a souvisejí také se vzta-
hem aktérů k hierarchii a organizaci, domnívám se ale, že určité nuance spočívají 
i ve vnímání přírody a v duchovním přesahu, který se v jednotlivých skupinách 
více či méně objevuje. Trampingu je vlastní estetika vyvěrající z romantizujícího 
obrazu Divokého západu. Podobně je u něj možné narazit i na motivy indiánské. 
Byla domácí krajina skutečně jen náhražkou vzdálených zemí, do níž si trampové 
promítali své fantazie? Jednalo se jen o emblémy napomáhající úniku ze všední 
každodennosti, anebo probouzely hlubší zájem o  původní obyvatele Ameriky 
a  o  spiritualitu přírody? V  úvodní kapitole postrádám také druhou důležitou 
otázku: proč je tramping výlučně českou a slovenskou subkulturou? Souvisí tato 
skutečnost s hustou železniční sítí a snadnou dostupností vhodných lokalit? Proč 
fenomén až na  výjimky neoslovil také české Němce? Problém je sice naznačen 
v kapitole „Trampský prostor“ (s. 50–52), ale větší pozornost mu autoři nevěnují. 
Onou příslovečnou výjimkou byla navíc tehdy známá osobnost, všestranný spor-
tovec a obchodník se sportovními potřebami Emerich Rath (1883–1962), poloza-
pomenutá postava tragického konce příběhu Bohumila Hanče a Václava Vrbaty, 
který by si v  knize zasloužil větší prostor, než je mu dopřán. Emerich Rath se 
s několika dalšími účastníky při lyžařském závodě na Zlatém návrší v Krkonoších 
v  březnu 1913 vrátil hledat ztraceného Bohumila Hanče. Právě on zbloudilého 
lyžaře našel, ale než se stačil vrátit s posilou, bylo již pozdě. 

Se vztahem k  přírodě souviselo také oblečení trampů: měli si volit takové 
barvy, které s přírodou dobře splynou, nejsou výrazné a neruší. V této souvislosti 
je dobré připomenout, že k rozvoji trampingu a k jeho specifickému „dress codu“ 
přispěl rozprodej armádních přebytků v  letech 1919 až 1927. Jednalo se o stany, 
celty, torny, košile, boty „kanady“, polní lopatky, ešusy, pánve a podobný materiál. 
Vyznávání volného pohybu a svobodného táboření citelně naráželo na skutečnost, 
že každý pozemek měl svého majitele a  záleželo na  jeho rozhodnutí, zda a  ja-
kým způsobem bude táboření regulovat. Často bylo táboření umožňováno spíše 
turistickým a mládežnickým organizacím nežli volně sdružené mládeži se svo-
bodomyslným duchem a rezervovaným postojem ke konvencím. Větší vstřícnost 
mohli trampové očekávat u drobnějších vlastníků, konkrétně sedláků a obecních 
samospráv, jimž přišel vhod poplatek za  pronájem tábořiště. Skutečnost, že vy-
hledávali i místa jinak stěží využitelná, tak má s největší pravděpodobností nejen 
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romantické zdůvodnění, ale také naprosto pragmatický důvod – jiné parcely by 
od místních těžko získávali.

Mezi oblíbená a  trampy vyhledávaná místa patřila například údolí Vltavy, 
Berounky, Sázavy, Kačáku na Kladensku a Kocáby na Příbramsku, Křivoklátsko, 
Brdy, Kokořínsko nebo Český ráj. Ačkoliv je text publikace ilustrován bohatým 
obrazovým doprovodem, chybí zde bohužel mapy popisovaných lokalit. Trampové 
volně putovali přírodou a stanovali či spali pod širákem, ale velmi rychle si na ob-
líbených a  k  tomu vhodných místech začali budovat své osady. Osada byla ne-
jen konkrétní místo, ale i  parta, která se zde scházela. Své chatky či „chajdy“ 
si trampové zprvu stavěli svépomocí, postupně se ale s  jejich rostoucí oblibou 
vytvořilo několik modelů typizovaných menších chat, které bylo možné objednat 
si „na  klíč“. S  budováním trampských osad souvisí také zavádění nových topo-
nym, ovlivněných romantizujícím vztahem ke  krajině (Zlatý kaňon – dolní tok 
Sázavy, Delaware, Klondajk, Toronto, Askalona, Údolí hvězd a  podobně). Stopy 
prvorepublikového trampingu jsou v krajině českých zemí patrné dodnes. V tomto 
bodě se jasně ukazuje jedna z  rozporuplností hnutí: ačkoliv mezi jeho  hodnoty 
patřila svoboda pohybu, záhy se někteří trampové začali usazovat na stabilních 
místech a budovali si bydliště v přírodě i se sportovišti a dalším zázemím, která 
prakticky nemuseli během pobytu opouštět.

Jak bylo naznačeno výše, tramping se v době svého rozkvětu potýkal s organi-
zovanými turistickými a tělovýchovnými mládežnickými skupinami, které shod-
ně volily přírodu a  pobyt v  ní jako nástroje kultivace lidského ducha. Smýšlení 
a chování trampů hraničící s anarchismem vyvolávalo také morální paniku mezi 
běžným obyvatelstvem. Nejdůraznějšího odsouzení se trampům dostalo od zakla-
datele československého skautingu Antonína Benjamina Svojsíka, který jim vytý-
kal především volnost mravů, nevázanost a bezohledné chování v přírodě (pytla-
čení, střelbu, opilství a s tím souvisící nepořádek na tábořištích). Další organizace 
kritizovaly například jejich „prázdnou sentimentalitu“ (s. 96). Na tuto „kampaň“ 
reagovali trampové ve  svých tiskovinách hlavně výsměchem. Terčem byla or-
ganizovanost, disciplína, militarizace či domnělá nesamostatnost konkurentů. 
Rozšířená averze vůči volně tábořící mládeži vyvrcholila v  roce  1931  vydáním 
zákona známého jako Lex Kubát, pojmenovaného po českém zemském preziden-
tovi, agrárníkovi Hugo Kubátovi. Zákon zakazoval volné táboření nesezdaných 
párů, volné pobíhání v plavkách mimo plovárny a koupaliště, nošení zbraní bez 
zbrojního pasu a představoval vrchol protitrampských animozit v meziválečném 
období. Zrušen byl v roce 1935 rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. 

Ačkoliv tramping budil různé odmítavé vášně a  nevoli, stal se zároveň brzy 
plnohodnotnou součástí masové kultury a zábavy. Dobrodružná literatura ode-
hrávající se na  Divokém západě byla v  českých zemích populární již na  kon-
ci 19. století a v meziválečném období obliba tohoto žánru ještě prudce narůstala. 
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Pro formování trampingu byl zásadní také rozvoj kinematografie, a  především 
písňová tvorba, která tvořila organickou součást subkultury.

I  když tramping vznikl jako hnutí nepolitické, na  přelomu dvacátých a  tři-
cátých let se některé trampské skupiny zpolitizovaly. Došlo k  tomu ne náhodou 
v období, kdy tramping získával na popularitě a kdy vypukla Velká hospodářská 
krize, která přispěla ke společenské polarizaci a radikalizaci. Nejvýrazněji v tomto 
hnutí působila Komunistická strana Československa. Řada trampů měla pro svůj 
sociální původ k levici blízko a komunistická agitace mezi nimi často nacházela 
živnou půdu. Výrazným hlasem a  organizátorem „rudého trampingu“ se stal 
spisovatel Géza Včelička (1901–1966), který by si podle mého mínění zasloužil 
v knize větší pozornost. Možná překvapivě se trampské hnutí těšilo také velkým 
sympatiím představitelů fašistického uskupení Vlajka, kteří je pokládali za vhod-
nou formu negace soudobého společenského řádu Československé republiky. 

Motivace jednotlivců byly pestré, přesto ale dostatečně silné a stabilní na to, 
aby tento fenomén přetrval turbulentní změny dvacátého století. Tramping ovliv-
nil desetitisíce lidí, natrvalo se otiskl v populární kultuře a zábavě a také v české 
krajině. Proto, byť s  některými výhradami, vítám vydání nejen této knihy, ale 
i následující monografie Putování za obzor, v níž stejný autorský tým rozšířil svůj 
záběr při mapování českého trampingu z  doby první republiky i  na  německý 
protektorát, poválečné roky a  celou éru komunistického režimu – tedy na  časy, 
kdy se musel potýkat s mnohem větší nepřízní poměrů a k meziválečnému dva-
cetiletí se vztahoval jako ke svému zlatému věku.3

Abstract :

The monograph titled Český tramping v  časech formování a  rozmachu [Czech 
tramping in times of formation and upswing] (Prague: Academia, 2019), which 
is a  work of five authors (Jan Krško, Jan Mareš, Jan Pohunek, Jan Randák and 
Jan Špringl), presents the phenomenon of tramping in the inter-war Czechoslovak 
Republic. In doing so, it focuses on the Czech Lands and, in the reviewer’s opin-
ion, offers a  more or less basic mapping of the fluid and difficult-to-grasp social 
movement and also a  specific subculture of young people, which were born out 
of romantic admiration of the American Wild West, forming their identity and 
lifestyle in a  strong bond with nature, and were widely popular after the birth of 
Czechoslovakia in 1918. The authors describe, relatively well, the self-perception and 
topography of tramping, how tramps were spending their free time and clashing 

3  KRŠKO, Jan – MAREŠ, Jan – POHUNEK, Jan – RANDÁK, Jan – ŠPRINGL, Jan: Putování za ob-
zor: Tramping v české společnosti 1918–1989. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2020.
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with state authorities, their identification against the “bourgeois” society, ironizing 
and moralizing of the tramping movement, the step-by-step politicization of some 
tramping groups, and the penetration of tramping into popular culture. On the 
other hand, the reviewer argues that the book does not explain ideological sources 
of the movement clearly enough and does not answer the question why the tramp-
ing movement became a phenomenon unique to Czechs and Slovaks.

Ke ywords /  K l íčová s lova :

Czechoslovakia; tramping; 1st Czechoslovak republic; youth; lifestyle; social 
movements; subculture
Československo; tramping; první Československá republika; mládež; životní styl; 
sociální hnutí; subkultura



Poněkud neosobní portrét  
„věrného vůdcova paladina“

Anna Blatecká
Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Takřka před dvaceti lety spatřila světlo světa biografie sudetoněmeckého politika 
a nacistického funkcionáře Konrada Henleina (1898–1945) z pera německého his-
torika Ralfa Gebela.1 Původně disertace, obhájené na Rýnské univerzitě Friedricha 
Wilhelma v Bonnu, se až v roce 2018 ujalo nakladatelství Argo, které ji vydalo v čes-
kém překladu ve  své životopisné edici Ecce Homo. Časový rozestup mezi českým 
a německým vydáním je dokladem, že problematika válečného pohraničí – na rozdíl 
od  protektorátních dějin – stále stojí spíše na  pokraji zájmu české odborné, ale 
i širší laické veřejnosti. V rámci syntéz pojednávajících o československých dějinách 
v letech 1938 až 1945 historici většinou nevnímali vývoj v odstoupeném pohraničí 
jako jejich součást. Vedle již poměrně probádaných a  veřejně známých událostí 

1  GEBEL, Ralf: „Heim ins Reich!“ Konrad Henlein und der Reichsgau Sudetenland 1938–1945. 
München, R. Oldenbourg 1999.

GEBEL, Ralf: 

„Domů do říše“: Konrád Henlein a Říšská župa 
Sudety (1938–1945). 

Z německého originálu přeložil Jan Dobeš.  
Praha, Argo 2018, 408 stran,  
ISBN 978-80-257-2468-2. 
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vztahujících se k Mnichovské dohodě a následnému odstoupení československého 
pohraničí zůstával vývoj v  Sudetské župě (Sudetengau) zahalen mlhou, případně 
obestřen množstvím stereotypů.

Ralf Gebel ovšem ve své monografii několikrát trefně poukazuje na skutečnost, 
že na  protektorátní dějiny nelze pohlížet bez kontextu odstoupeného pohraničí 
a  naopak. Ačkoliv v  minulosti vznikla řada dílčích studií či úzce zaměřených 
prací, které se Sudetskou župou zabývají, troufám si soudit, že předkládaná pu-
blikace se řadí k  těm, jež vývoj v  odstoupeném pohraničí zachycují skutečně 
komplexněji a  uceleněji. Gebel syntetickou metodou pracuje i  s  fakty ze studií 
českých historiků, kteří se protektorátními dějinami, pohraničím, ale také sa-
motnou osobností Konrada Henleina, již zabývali. Místy je pak doplňuje či re-
viduje na  základě nově dostupných pramenů z  německých a  českých archivů. 
Mezi často skloňované historiky v jeho knize patří Stanislav Biman, Václav Kural, 
Josef Bartoš, Jiří Kořalka, Jaroslav Macek či Jan Křen. Solidní odborná základ-
na je samozřejmě podepřena i  studiemi německých historiků, jako jsou Detlef 
Brandes, Hans Lemberg, Hermann Graml či Horst Löffler. Nelze přitom nezmínit 
referenční monografii Volkera Zimmermanna Sudetští Němci v nacistickém státě, 
na jejímž českém vydání se před dvaceti lety Argo také podílelo.2 Je paradoxní, že 
Zimmermannova kniha byla v německém Essenu vydána téhož roku jako práce 
Ralfa Gebela, čeští čtenáři se však s ní mohli seznámit mnohem dříve. Zdejší vy-
davatelé po ní sáhli zřejmě z toho důvodu, že je snad ještě hutnější a zevrubnější 
syntézou k  dějinám „Sudet“ než publikace Ralfa Gebela. Struktura obou knih 
je velmi podobná, snad i  proto, že obě vycházejí z  autorských disertací. Volker 
Zimmermann se však navíc zabývá také odbojovou činností v pohraničí a všímá 
si i určitých paralel na dalších obsazených územích.

Vraťme se však k  recenzované knize. Její název, stejně jako přebal s  portré-
tem prvního muže sudetoněmeckého hnutí, napovídá, že zde máme co do čině-
ní veskrze s  biografií. O  tradiční životopis se však nejedná. Ralf Gebel hodnotí 
Henleina zejména jako politika, vůdce sudetských Němců a říšského místodržitele. 
Detailně vykresluje jeho politický profil a  povahové rysy, které mu dopomohly 
k úspěchu, či naopak mu uškodily. Líčí, jakým byl Henlein řečníkem, nakolik byl 
konzistentní, asertivní, nebo naopak ovlivnitelný. Autor se dále snaží odpovědět 
na otázku, zda se Henleinovi dařilo spoluurčovat říšskou politiku a osud pohraničí 
po  jeho začlenění do Německé říše. V  tom všem se samozřejmě opírá o rozsáh-
lou pramennou základnu. Jen zřídkakdy se uchyluje k hypotézám a spekulacím, 
a když už na  to dojde, tak na případnou nejistotu vždy upozorňuje.

2  ZIMMERMANN, Volker: Sudetští Němci v nacistickém státě: Politika a nálada obyvatelstva 
v říšské župě Sudety (1938–1945). Praha, Argo – Prostor 2001. 
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Ralf Gebel analyzuje Henleinovy osobní vztahy s  dalšími představiteli naci-
stické mašinerie a  jeho rivaly, jako byl zastupující říšského protektora Reinhard 
Heydrich či jeho zástupce ve  funkci župního vedoucího (Gauleiter) v  Sudetech 
Richard Donnevert. Reviduje ale také informace tradované o  jeho vztahu se 
státním tajemníkem v  protektorátu Karlem Hermannem Frankem, s  Adolfem 
Hitlerem a  dalšími hodnostáři. Gebel přibližuje proměny Henleinova postavení 
na  žebříčku popularity v  rámci sudetoněmecké společnosti, ale také ukazuje, 
jak ho vnímala západní a  německá média. Přiznává mu přitom možná překva-
pivé charisma v  osobním styku: „Dokonce i  britský žurnalista Gedye, který se 
k Henleinovi jinak stavěl velmi kriticky a již velmi brzy v něm spatřoval Hitlerova 
zástupce v  Sudetech, nemohl jeho šarmu zcela odolat. V  roce 1936 popisuje 
Henleina jako slušného, klidného, seriózního a  talentovaného muže se zvláštní 
přesvědčivostí, který během rozhovoru vyvolává pocit, jako by bylo nezaslouženou 
urážkou pochybovat případně o jeho slovech, ačkoliv selský rozum napovídá, že 
nejsou pravdivá.“ (s. 298)

Co však Gebel opomíná, je civilní stránka Henleinovy osoby. Jeho biografické 
údaje nezaberou ani pár stran z celého textu. Autor si sotva všímá Henleinova pů-
vodu, vzdělání či jeho činnosti během první světové války. Zcela pak ignoruje jeho 
rodinný život. Z publikace se dokonce ani nedozvíme, zda měl Konrad Henlein 
sourozence ani kolik měl sám dětí, kde bydlel či jaké byly poválečné osudy jeho 
rodiny. Právě to lze považovat za zřejmě největší nedostatek publikace. V této sou-
vislosti je namístě zmínit jinou biografii Konrada Henleina, a to z pera Stanislava 
Bimana a  Jaroslava Malíře, která vyšla už v  roce 1983.3 Ačkoliv z  ní Ralf Gebel 
čerpal, je nutno podotknout, že s jednotlivými hypotézami pracoval velmi opatrně 
a  kriticky, což je nepochybně v  pořádku. „Henlein jistě nebyl ‘nacistou na  život 
a  na  smrt’ či ‘fanatikem’, jak se jej snažili vykreslovat Biman s  Malířem. Lze jej 
ale označit za  věrného vůdcova paladina,“ koriguje Gebel (s.  157). Nicméně je 
možná škoda, že podobné revizi nepodrobil též informace týkající se Henleinova 
osobního života, jež oba autoři ve své knize rovněž soustředili.

Jak ovšem napovídá zvolený podnázev, jedná se také o studii k dějinám a fun-
gování samotné Sudetské župy, s  čímž koresponduje členění knihy. Po  úvodu 
a obeznámení čtenáře se stavem bádání a pramennou základnou autor přibližuje 
vývoj sudetoněmecké otázky během první republiky, kdy byly názory sudetoně-
meckých politiků nejednotné a  značně proměnlivé v  závislosti na  mezinárod-
ní a  vnitropolitické situaci. Ve  třetí části se Gebel detailně věnuje Mnichovské 

3  BIMAN, Stanislav – MALÍŘ, Jaroslav: Kariéra učitele tělocviku. Ústí nad Labem, Severočeské 
nakladatelství 1983. Jaroslav Kokoška, původně šéfredaktor mládežnického časopisu MY 
z 60. let, nemohl z politických důvodů publikovat pod svým jménem, z toho důvodu byla kniha 
publikována pod jeho pseudonymem Jaroslav Malíř. 
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dohodě a  s  ní spojeným událostem. Zachycuje zábor území, nadšení sudetoně-
meckého obyvatelstva, které však brzy vystřídalo zklamání a údiv nad nově nasto-
lenými pořádky, ale také problémy se stanovením hranic a pozdějším vytvořením 
„Vzorové župy“. Autor si všímá i té části populace, která byla po začlenění pohra-
ničí do říše pronásledována. Pochopitelně do ní patřili Židé, Češi, ale také němečtí 
liberálové a komunisté. Zajímavá je rovněž podkapitola o zglajchšaltování společ-
nosti, v níž se Gebel podrobněji zabývá působením komisaře pro zastavení čin-
nosti organizací, spolků a fondů (Stillhaltekommissar für Organisationen, Vereine 
und Fonds – Stiko), ale též líčí, jakým způsobem proběhlo začlenění Henleinovy 
Sudetoněmecké strany (Sudetendeutsche Partei – SdP) do Nacionálněsocialistické 
německé dělnické strany (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP).

Čtvrtá část knihy je po  obsahové stránce nejrozsáhlejší. Je v  ní analyzován 
vztah mezi zájmy Sudetské župy a  centrálním německým vedením v  Berlíně. 
Konfliktní byla zejména otázka, zdali bude akceptována svébytnost sudetských 
Němců v říši, nebo bude-li třeba, aby zcela splynuli s říšskými Němci. Autor líčí 
stranické čistky, které zasáhly přední linie NSDAP a nebyly řízeny nikým jiným 
než Reinhardem Heydrichem, jenž se snažil zkompromitovat na základě obvinění 
z homosexuality ty politické skupiny, které se sice chtěly opřít o Německou říši, ale 
zároveň být vůči Československu nadále loajální, ale také samotného Henleina, 
jehož pozice byla až do  Heydrichovy smrti značně oslabená. Dále detailně při-
bližuje personální politiku v Sudetech a v této souvislosti zodpovídá otázku, jaký 
byl podíl sudetských Němců ve složkách státní správy. Vyvrací tak dlouho trado-
vané tvrzení, že úřednické funkce v Sudetské župě dlouhodobě získávali pouze 
úředníci z „Altreichu“. V poslední části knihy jsou na několika stránkách shrnuty 
poslední dny Henleinova života, ale také Sudetské župy jako takové.

Předkládaná kniha je zcela bez obrazové přílohy, stejně jako její německá 
verze, což je nepochybně škoda. V jiných ohledech se české vydání s originálem 
mírně rozchází. Je vypuštěn místní rejstřík, na druhou stranu je ve stejném rozsa-
hu zachován alespoň rejstřík jmenný. Poznámkový aparát je umístěn až na konci 
knihy, což při orientaci v  poznámkách může působit rušivým dojmem. Kniha 
je pak obohacena krátkým průvodním slovem, které autor sepsal v  roce 2018, 
a z původního vydání přebírá doprovodné texty českého historika Václava Kurala 
a  německého historika Hanse Lemberga z  roku 1998. Je škoda, že se vzhledem 
ke značnému časovému odstupu českého překladu od předlohy nejedná o rozšíře-
né vydání, které by zohlednilo aktuální stav bádání, nebo že není sumarizováno 
spolu s historiky, kteří se mu věnují, alespoň v novém doslovu. Zde bych zmínila 
zejména polského historika Piotra Macieje Majewského a  jeho českého kolegu 
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Martina Veselého.4 Naopak je nutno vyzdvihnout zdařilý překlad Jana Dobeše 
a poctivou ediční práci. V  textu se nachází minimum nesrovnalostí, za zmínku 
stojí snad jediná opakující se tisková chyba, a sice chybné uvádění názvu sude-
toněmeckého nacionalistického spolku Kameradschaftsbund.

Abstract

The reviewed book titled “Domů do  říše”: Konrád Henlein a  Říšská župa Sudety 
(1939–1945) (Prague: Argo, 2018), written by German historian Ralf Gebel is a trans-
lation of the German original „Heim ins Reich!“ Konrad Henlein und der Reichsgau 
Sudetenland 1938–1945 (München: R. Oldenbourg, 1999). The author closely links a bi-
ography of the German Sudeten politician and Nazi official Konrad Henlein (1898–1945) 
and the history of the region known as the Reichsgau Sudetenland, which existed from 
1939 to 1945 in the territory of Czech borderlands ceded to the German Reich. In the 
reviewer’s opinion, the concept is good; she appreciates a relatively comprehensive pre-
sentation of the region’s history and links to the Protectorate of Bohemia and Moravia, 
something that is not all that common in Czech historiography. On the other hand, 
she regrets that Henlein’s portrait focuses solely on his public career and utterly ignores 
his private life, which fact makes the result less plastic than it could be. The author’s 
use of sources is very meticulous and he does not resort to unfounded statements; his 
work is, in terms of facts it contains, very reliable.

Ke ywords /  Kl íčová s lova:

Konrad Henlein; Czechoslovakia; Germany; 3rd Reich; Nazism; Reichsgau 
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4  Viz MAJEWSKI, Piotr M. : Sudetští Němci 1848–1948: Dějiny jednoho nacionalismu. Praha, 
Condicio humana 2014; VESELÝ, Martin: Sudetská župa jako protiletecký kryt Říše? 1939–1945. 
Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2011. 



Hitler proti Habsburkům

Marek Šmíd
Historický ústav, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích

V květnu 2020 vyšla zajímavá monografie amerického profesora pedagogiky a pu-
blicisty Jamese M. Longa Hitler a  Habsburkové,1 jež se zabývá osudem tří dětí 
následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d’Este a  jeho ženy Žofie, 
rozené Chotkové, zavražděných v létě 1914 v Sarajevu: Žofie (1901–1990), Maxmi-
liána (1902–1962) a  Arnošta (1904–1954). Jejich životní cesty zrcadlí dramatický 
příběh šlechtické rodiny Hohenbergů, jež pochází v  mužské linii z  rakouské-
ho císařského habsbursko-lotrinského rodu a  v  ženské z  českého rodu Chotků, 
a nabízí odpověď na otázku v podtitulu knihy: Proč chtěl nacistický vůdce zničit 
rakouskou královskou rodinu?

První třetinu monografie tvoří paralelní příběh dvou osobností, které se ni-
kdy nepotkaly – Františka Ferdinanda d’Este a Adolfa Hitlera. Jejich komparace 
nabízí sondu jak do duše následníka habsburského trůnu a synovce rakouského 

1  Původní vydání: LONGO, James M.: Hitler and the Habsburgs: Führer’s Vendetta Against 
the Austrian Royals. New York, Diversion Books 2018.

LONGO, James:

Hitler a Habsburkové: Proč chtěl nacistický vůdce  
zničit rakouskou královskou rodinu. 

Z anglického originálu přeložila Anna Veselá. 
Praha, Slovart 2020, 336 stran,  
ISBN 978-80-7529-847-8.



císaře Františka Josefa I., kterého autor vnímá jako pružného pokrokového aris-
tokrata, usilujícího o  modernizaci a  federalizaci rakousko-uherské monarchie, 
tak do nitra životem zmítaného sirotka bez valného vzdělání a bezvýznamného 
mladíka plného protikladů, nicméně s odvážnými, špatně skrývanými ambicemi. 
Jejich životy ve Vídni na počátku dvacátého století dobře odrážejí nepřekonatelné 
rozdíly mezi oběma muži.

Ve druhé třetině knihy se autor věnuje osudům sourozenců Žofie, Maxmiliána 
a Arnošta, jimž se zavražděním rodičů v létě 1914 zhroutil svět. Atentát v Sarajevu 
a  jeho dozvuky je budou následně provázet po  celý život. První světovou válku 
prožily Ferdinandovy děti na  zámku Konopiště, kde se o  jejich výchovu starali 
matčina sestra Marie Jindřiška Chotková, matčin švagr Jaroslav Thun-Hohenstein 
a katolický kněz Otto Lev Stanovský. Se vznikem Československé republiky však 
musely svůj rodný zámek opustit a svého majetku se vzdát. Žofie se poté provdala 
za hraběte Fridricha Nostice-Rieneckeho a z tohoto manželství se narodili tři sy-
nové (Erwein, Franz a Aloys) a jedna dcera (Sophie). Po druhé světové válce se její 
rodina vystěhovala do Rakouska, kde se usadila na zámku Geyeregg ve Štýrsku, 
později žila v Salcburku. Žofie zemřela v západoněmeckém Thannhausenu v říj-
nu 1990 ve věku 89 let.

Starší syn následníka trůnu Maxmilián vystudoval práva ve Štýrském Hradci 
a  v  roce 1926 se oženil s  hraběnkou Alžbětou Bonou. Z  manželství se narodilo 
šest synů (Franz, Georg, Albrecht, Johannes, Peter a Gerhard). Jeho bratr Arnošt se 
ve Vídni v roce 1936 oženil s Marií Terezií a narodili se jim postupně synové Franz 
a  Ernst. Kromě těchto radostnějších událostí se James M. Longo věnuje rovněž 
kontaktu obou Hohenbergů s nejstarším synem císaře Karla I. Otto Habsburským 
v  exilu a  politickým těžkostem v  meziválečném dvacetiletí, zejména událostem 
v Rakousku ve  třicátých letech.

Do  styků s  potomkem zemřelého císaře vstoupili v  téže době rovněž někteří 
představitelé rakouského episkopátu, například linecký biskup Johannes Maria 
Gföllner, kteří v  návratu Habsburků spatřovali východisko z  dobové politické 
krize. Zmíněný biskup se nicméně domníval, že restauraci Otto von Habsburga 
brání nerozhodnost kancléře Kurta Schuschnigga a jeho ohled na veřejné mínění 
v zemi. Třebaže sám smýšlel monarchisticky, kancléř nadále zdůrazňoval vlastní 
svébytný model stavovského autoritativního zřízení, takže vystupoval jak proti 
restauračním snahám, tak proti politickým ideologiím komunismu a  nacismu, 
čímž se dostával do  izolace.

S mimořádnou sugestivností líčí americký historik dramatický rok 1938, kdy 
se Rakousko stalo součástí nacistické třetí říše a oba muži, Maxmilián a Arnošt, 
byli zatčeni. Sleduje jejich věznění, deportaci a  pobyt v  koncentračním táboře 
Dachau, respektive Oranienburg, kde byli jako osobní nepřátelé Adolfa Hitlera 
pro otevřenou opozici vůči nacismu, slovanský původ jejich matky, aristokratický 



původ rodiny i  katolické náboženství ponižováni a  biti. Nacistické elity neměly 
zájem na jejich přežití, což výstižně vyjádřil Adolf Hitler při jednom z rozhovorů 
s  Josephem Goebbelsem: „Jsou bezcenní a  nikdy se nesmějí vrátit zpátky. Zbav 
se té špíny!“ (s. 154) Jak ale po válce vzpomínal na Maxmiliána a Arnošta jeden 
jejich spoluvězeň, „vyznačovali se klidnou, optimistickou, imponující důstojností, 
neotřesitelným smyslem pro humor a nezlomnou solidaritou. Jestli systém postavil 
skupinu proti skupině, aby se jedna povyšovala nad druhou, pak Hohenbergovi 
jasně ukazovali, že oni se nepovyšují nad nikoho.“ (s. 173)

Pouze hluboká víra a neskrývaná láska k bližním, kterou v zajetí vůči spolu-
vězňům projevovali, umožnily oběma šlechticům pád na společenské dno přežít. 
Autor podrobně popisuje snahy jejich manželek Alžběty a  „Maisie“ o  jejich vy-
svobození z nelidských podmínek koncentračních táborů, které byly po desítkách 
schůzek s vlivnými osobnostmi včetně prominentních nacistických představitelů 
nakonec vyslyšeny – Maxmilián byl do  domácího vězení propuštěn v  roce 1940 
a Arnošt o  tři roky později.

V  poslední třetině autor sleduje osud Žofie, Maxmiliána a  Arnošta a  jejich 
potomků po roce 1945, přičemž představuje příběh rodiny Hohenbergů v nejšir-
ším slova smyslu. Po  druhé světové válce byli oba muži s  rodinami „odsunuti“ 
do  Rakouska. Maxmilián zastával úřad starosty v  Artstettenu, dolnorakouské 
obci s habsburským zámkem, a stal se zplnomocněncem Otto Habsburského pro 
některé majetkové záležitosti. V roce 1949 mu Rakušané vrátili zabavený majetek. 
Maxmilián zemřel ve Vídni v lednu 1962 ve věku 59 let. Jeho bratr Arnošt zemřel 
ve Štýrském Hradci již v březnu 1954 ve věku ještě o deset let mladším. Strádání 
a ponižování za války bezpochyby zkrátilo jejich životy.

Longova monografie je psána se solidní znalostí středoevropských reálií, pra-
menů a literatury včetně té nejnovější, o čemž svědčí rovněž rozsáhlý poznámkový 
aparát. Navzdory mnohaletému studiu i  osobním kontaktům se členy rodiny 
Hohenbergů se v knize objevují chyby, pravděpodobně pod vlivem autoritativní 
dikce německých autorů i  osobních výpovědí dotazovaných Maxmiliánových 
a  Arnoštových potomků. Z  nesrovnalostí uveďme, že německé volby, po  nichž 
prezident Paul von Hindenburg jmenoval Adolfa Hitlera kancléřem, se nekonaly 
v  roce 1933 (s. 117 n.), ale v  listopadu 1932, že Jan Masaryk nebyl před válkou 
ministrem zahraničí (s. 153), ale československým vyslancem ve Spojeném krá-
lovství, nebo že Reinhard Heydrich nebyl muž oddaný své rodině (s. 183), ale 
naopak jeho sexuální aféry byly známé a  provázely jej až do  Čech, a  podobně. 
Některé popisy československých poměrů neodpovídají zcela realitě (s. 168) či 
jsou značně zaujaté, například vůči  Tomáši Garriguovi Masarykovi a  Edvardu 
Benešovi (s. 214–216 a 221). Srovnávání Benešova postupu po roce 1945, respek-
tive 1948, s Hitlerovou rasovou nenávistí a Stalinovou bezohledností při znárod-
ňování rozhodně není namístě.
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Přesto věřím, že si jinak mimořádně čtivá a  metodologicky zajímavá kniha 
z pera amerického autora Jamese M. Longa najde cestu i k českému čtenáři, který 
si tak zřejmě bude muset poopravit názor nejen na následníka rakouského trůnu 
Františka Ferdinanda d’Este, jeho manželku a potomky, ale též na mnohé další 
šlechtické rodiny, které se ve dvacátém století podobně jako Hohenbergovi zapojily 
do boje proti zlu totalitních ideologií.

A b s t r ac t

The reviewed publication titled Hitler a Habsburkové: Proč chtěl nacistický vůdce 
zničit rakouskou královskou rodinu (Prague: Slovart, 2020), written by US journalist 
James M. Longo is a translation of the original work Hitler and the Habsburgs: Füh-
rer’s Vendetta against the Austrian Royals (New York: Diversion Books, 2018). The 
first third of the book is a parallel biography of Franz Ferdinand d’Este (1863–1914), 
heir presumptive to the throne of Austria-Hungary, and Adolf Hitler (1889–1945) in 
Austria in the early 20th century. The other two parts describe the fates of children 
of Archduke Ferdinand and his wife, Countess Sophie Chotek, Princess of Hohen-
berg (1868–1914) – daughter Sophie (1901–1990) and sons Maximilian (1902–1962) 
and Ernst (1904–1954). As shown by the author and summarized by the reviewer, 
their lives were tragically affected by the assassination of their parents in Sara-
jevo and, in the case of both sons, also by persecution of the Nazi regime. In the 
reviewer’s opinion, the author is very well acquainted with sources, save for a  few 
factual errors, his style is admirably vivid, and he provides inspiring evidence on 
how many noble families were actively resisting destructive totalitarian ideologies 
in the 20th century. 
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Zdlouhavý zápas o retribuční spravedlnost

Vojtěch Češík
Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Ačkoliv je problematika potrestání nacistických válečných zločinců v prvních pová-
lečných letech v Československu již podrobně zpracována,1 až donedávna zůstávalo 
stranou stíhání nacistických zločinců československými orgány v období po ukonče-
ní platnosti takzvaného velkého retribučního dekretu.2 Opomíjena tak byla činnost 
takzvané Československé vládní komise pro stíhání nacistických válečných zločin-
ců  (ČKVZ) a  s  ní spojená problematika stíhání nacistických válečných zločinců 

1  Kromě řady dílčích studií viz především BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu: 
Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud v Ostravě (1945–1948). Šenov u Ostravy, 
Tilia 1998; FROMMER, Benjamin: Národní očista: Retribuce v  poválečném Československu. 
Praha, Academia 2010; JARKOVSKÁ, Lucie: Odplata, či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy 
1945–1948 na Královéhradecku. Praha, Prostor 2008; ŠLOUF, Jakub – NĚMEČKOVÁ, Daniela 
a kol.: Mimořádný lidový soud v Praze (1945–1948): Retribuce jako služební úkol na hraně mož-
ností i profesní cti zaměstnanců justice. Praha, Academia 2020.
2  Dekret č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimo-
řádných lidových soudech; jeho platnost po několika odkladech skončila dne 31. prosince 1948.

Kyncl, Vojtěch: 

Bestie: Československo a stíhání nacistických 
zločinců. 

Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2019, 742 strany,  
ISBN 978-80-7422-668-7. 
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na území Spolkové republiky Německo. Tuto mezeru v bádání se svým výzkumem 
dlouhodobě snaží zaplnit Vojtěch Kyncl,3 který také jako první český historik upo-
zornil na  existenci pramenů umístěných v  archivu Ústřední úřadovny zemských 
soudních správ v  Ludwigsburgu (Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen 
Ludwigsburg – ZStL). Zde uložené materiály poskytují mimo jiné velice cenný zdroj 
informací pro výzkum nacistických válečných zločinů. Prostřednictvím recenzované 
monografie autor uceleně shrnuje všechny okolnosti a problémy spojené s činností 
zmíněné vládní komise v poválečném období.

Text recenzované monografie v rozsahu úctyhodných více než sedmi set stran 
doprovází množství fotografických příloh (ať už přímo se vztahujících k tématu, 
či spíše ilustrativního charakteru) a  přímých citací z  relevantních archivních 
pramenů. Orientaci v knize ulehčuje jmenný i místní rejstřík, na druhou stranu 
je vzhledem k  jejímu rozsahu poněkud nešťastné umístění poznámkového apa-
rátu až na  konec svazku namísto mnohem praktičtějšího způsobu pod čarou. 
Celkem pochopitelně je s ohledem na rozsáhlou pramennou základnu závěrečný 
seznam použitých zdrojů shrnut do pouhého výběru, pro podrobnější informace 
je tedy nutné prohlédnout konkrétní poznámky. Text také doplňuje několik ta-
bulek a přehledů, které prostřednictvím konkrétních počtů vyšetřovaných a od-
souzených válečných zločinců v jednotlivých letech na území Spolkové republiky 
Německo  (případně Německé demokratické republiky a  Rakouské republiky) 
umožňují čtenáři udělat si konkrétnější představu o mnohdy problematické efek-
tivitě západoněmecké justice. V  neposlední řadě je třeba vyzdvihnout redakční 
práci, neboť i  přes neobyčejný rozsah se v  celé práci objevuje jen několik málo 
překlepů a gramatických chyb.

Monografie je rozčleněna do pěti hlavních kapitol, nicméně tematicky ji lze po-
myslně rozdělit do dvou hlavních celků. První se zaměřuje více na teoretickou pod-
statu stíhání válečných zločinců a zároveň mapuje historický vývoj této problema-
tiky (tvořily by ji čtyři kapitoly: „Stíhání nacistických zločinců v Československu“, 
„Metodika vyšetřování v ČSSR a spolupráce socialistických států“, „Přehled vývoje 
a počtu procesů v Rakousku, NDR a SRN od roku 1945“ a „Metodika vyšetřování 
v  SRN a  posuzování vybraných právních otázek 1964–1975“). Aby byl obraz čes-
koslovenské retribuce ucelený, autor v úvodu první kapitoly sumarizuje fungování 
retribuční justice v  letech 1945 až 1948. Hlavním tématem uvedených kapitol je 
však vývoj náhledů na  stíhání bývalých nacistů v  kontextu měnící se poválečné 
politické situace. Autor nastiňuje okolnosti vzniku a  činnosti ČKVZ a  s  tím spo-
jené problémy, ať už se jednalo o místy nelehkou kooperaci s obdobnými orgány 

3  Srv. např. KYNCL, Vojtěch: Ležáky: Obyčejná vesnice, Silver A a pardubické gestapo v zrcadle 
heydrichiády. Pelhřimov, Nová tiskárna Pelhřimov 2008; TÝŽ: Bez výčitek… Genocida Čechů 
po atentátu na Reinharda Heydricha. Praha, Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2012.
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zřízenými v dalších socialistických státech, či o trnitou cestu vedoucí k navázání 
spolupráce se zaměstnanci západoněmecké ZStL. Stejně tak popisuje, jak byla pro-
blematika stíhání válečných zločinců využívána v diplomacii východního bloku, 
od pouhé propagandistické diskreditace politických představitelů SRN až k vedení 
rozsáhlého boje proti promlčení nacistických válečných zločinů, ke kterému mělo 
dojít k  8. květnu 1965. Autor také zachycuje vývoj vztahů mezi úředníky česko-
slovenské vládní komise a  západoněmecké ústřední úřadovny, které postupně 
přerostly z  chladného a  problematického přístupu až k  více či méně přátelské 
spolupráci.

Pro českého čtenáře je bezpochyby zajímavá čtvrtá kapitola, v níž je ilustrová-
na mnohdy tristní činnost západoněmecké justice v otázkách válečných zločinů. 
Místo pouhého líčení konkrétních soudních kauz umožňuje autor nahlédnout 
„pod pokličku“ činnosti západoněmeckého soudnictví a představuje také mecha-
nismy, které tamní právníci využívali k udělení co nejnižších trestů, případně do-
konce k osvobození někdejších nacistických zločinců. Čtenář se tak může sezná-
mit například s takzvaným stavem nouze v důsledku příkazu (Befehlsnotstand), 
kdy zločinné jednání vyplynulo údajně z rozkazu nadřízeného, a s dalšími právní-
mi mechanismy ve Spolkové republice, které v naprosté většině případů úspěšně 
umožňovaly vyváznout zločincům ze soudního řízení bez trestu, nebo maximálně 
se symbolickým trestem. S  osvobozováním obžalovaných úzce souvisí i  často 
využívaná strategie „biologické amnestie“, neboli protahování vyšetřování až 
do smrti obžalovaného (s. 132), či účelové zpochybňování důvěryhodnosti svědků 
pocházejících z území východního bloku pro jejich údajnou podjatost.

Druhou část knihy naplňuje nejrozsáhlejší, pátá kapitola „Kazuistika“, věno-
vaná již konkrétním případům válečných zločinců, kteří v  době okupace půso-
bili alespoň nějaký čas na  území Československa. Autor zde ve  čtyřech tema-
ticky odlišných podkapitolách („Čs. váleční zločinci vyšetřovaní nebo dopadení 
na území ČSSR po roce 1960“, „Intenzivní teror“, „Dlouhodobý teror“ a „Zločiny 
závěrečné fáze války“) předkládá plejádu devíti desítek nacistických válečných 
zločinců z různých stupňů mocenské a služební hierarchie okupačního režimu. 
Patrně nejvíce zastoupenou skupinou obžalovaných jsou – nikterak překvapi-
vě  – někdejší příslušníci Tajné státní policie (Geheime Staatspolizei – Gestapo), 
úředníci Bezpečnostní služby (Sicherheitsdienst – SD) či bývalí příslušníci ně-
mecké Pořádkové policie (Ordnungspolizei – Orpo). Právě tito obžalovaní měli 
na svědomí nejvíce válečných zločinů, ať již během „běžného“ výkonu služby, či 
v rámci zvláštních represivních opatření (jako bylo například zasedání stanných 
soudů v  protektorátu po  vyhlášení obou stanných práv). Své místo zde má ale 
i  několik někdejších konfidentů nacistických bezpečnostních složek a  v  nepo-
slední řadě také někteří političtí činitelé válečné Slovenské republiky. Celé toto 
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spektrum případů umožňuje předestřít danou problematiku v typických podobách 
i ve značné šíři a konkrétní rozmanitosti.

Recenzované práci se však nevyhnulo několik faktografických nepřesností. 
Generální guvernér okupovaného Polska Hans Frank je zde nesprávně uveden pod 
jménem Karl Frank (s. 148), někdejší velitel koncentračního tábora Mauthausen-
-Gusen SS-Standartenführer Franz Ziereis je jmenován jako Zieraiz (s. 211) a ad-
mirál amerického vojenského námořnictva je zde označen za  generála  (s.  163). 
Poněkud nešťastný je český překlad hodnosti Waltera Schellenberga  (s.  159), 
vhodnější by bylo ponechat ji v  původní podobě „SS-Brigadeführer“. Jedná se 
ale o pouhé detaily, které nikterak nesnižují vysokou kvalitu celé práce. Značný 
přínos je dán už samotným faktem, že se autor věnuje problematice, která byla 
doposud českou historiografií opomíjena, a že využívá archiválie dosud českými 
historiky nezpracované. Vojtěch Kyncl ale navíc téma uchopil koncepčně a  me-
todologicky promyšleně. Předložil tak velmi kvalitně zpracovanou monografii 
s logickou strukturou, kterou vystavěl na vlastním rozsáhlém a přitom precizním 
archivním výzkumu, provedeném v  devíti českých i  zahraničních archivních 
institucích.

Abstract

In the reviewer’s opinion, the extensive work of historian Vojtěch Kyncl named Bestie: 
Československo a  stíhání nacistických zločinců [The Beast: Czechoslovakia and 
the Prosecution of Nazi Criminals] (Prague: Nakladatelství Lidové noviny, 2019) 
substantially complements and enriches the knowledge of the administration of 
retributive justice in post-war Czechoslovakia. Thanks to a  broadly conceived and 
precisely executed archival research and his excellent professional expertise, the au-
thor was able to present a  high-quality monograph structured in a  well-arranged 
manner. Its first part analyzes theoretical presumptions and context of the post-war 
prosecution of Nazi criminals and also maps historical developments in this field, 
while the second part presents reconstructions of some ninety case histories of in-
dicted Nazi officials from different levels of the Nazi hierarchy who worked in the 
German occupation apparatus (mostly in its security elements) in the territory of 
the Protectorate of Bohemia and Moravia and the Slovak Republic between  1939 
and 1945, and also of a  few Slovak representatives. The author also provides re-
vealing facts on the cooperation of Czechoslovak investigators with authorities of 
other socialist countries, as well as with those of the Federal Republic of Germany, 
where the investigation of Nazi crimes often encountered judiciary obstructions.
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Dvě architektonické tříletky

Petr Roubal
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Kniha Architektura v přerodu: 1945–1948, 1989–1992 přináší devět studií od dvou 
autorů a  jedné autorky působících na  Fakultě architektury Českého vysokého 
učení technického – Dity Dvořákové, Huberta Kamila Guzika a Jana Zikmunda. 
Celkovou koncepci knihy i  její jednotlivé studie silně ovlivnil specifický přístup 
Huberta Guzika (vedoucího grantového výzkumu, jehož hlavním výsledkem je 
tato publikace) k dějinám architektury. Tento přístup je v mnohém bližší obecné 
historiografii než tradičním dějinám umění. Místo dějin jednotlivých uměleckých 
artefaktů, idejí či v  případě architektury především projektů se Hubert Guzik 
a do různé míry i jeho spoluautorská dvojice věnují architektům jako historickým 
aktérům, jejichž jednání je silně ovlivňováno politickým, sociálním, ale především 
intelektuálním kontextem. Kniha tedy nesleduje primárně uměleckohistorickou 
logiku díla a  jeho tvorby, ale spíše logiku politického procesu a  jeho interakce 
se záměry architektů.

Důraz na ukotvení architektů a architektury v dobovém kontextu vedl autory 
k volbě velmi specifického časového vymezení dvou „tříletek“: po skončení druhé 

DVOŘÁKOVÁ, Dita – GUZIK, Hubert – 

ZIKmUnD, Jan:

Architektura v přerodu 1945–1948, 1989–1992. 

Praha, České vysoké učení technické v Praze,  
Fakulta architektury 2019, 239 stran,  
ISBn 978-80-01-06524-2.
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světové války (1945–1948) a  po  pádu režimu státního socialismu (1989–1992). 
Na jejich počátku je radikální politický zlom a na jejich konci pak „konsolidace“, 
která s sebou – jak ukazuje autorské trio s odkazem na srbskou historičku umění 
Bojanu Pejičovou – nese dočasné vymýcení utopického myšlení. Z hlediska dějin 
architektury tyto přerody charakterizuje také nepoměr mezi koncepční prací 
a  vlastní realizací. Jednodušeji řečeno, v  přelomových obdobích se toho hodně 
namluví, ale málo postaví.

Přestože se kniha zabývá etapami před a po státním socialismu, architektura 
v  době jeho vlády je příslovečným „slonem v  pokoji“. Kniha k  ní ale přistupu-
je ze specifické perspektivy oněch krátkých úseků, které tuto čtyřicetiletou éru 
rámují. Z  jedné strany třetí republika je pojímána jako období formování zá-
kladů socialistického sociálního státu a z druhé strany nástup tržní ekonomiky 
v  posledních letech Československa jako vyvrcholení krize státního socialismu 
a  ouvertura současného neoliberalismu. Dvě základní otázky knihy tedy znějí: 
Co vedlo ke  státněsocialistické architektuře a  jaké byly následky této architek-
tury (a  urbanismu)? Autoři se tak explicitně vymezují vůči  současnému bádání 
o  poválečných dějinách architektury, které obvykle usiluje o  syntetický pohled 
na celé období státního socialismu, často v komparativní perspektivě s důrazem 
na kontinuitu. Zde se zdůrazňuje naopak právě prvek diskontinuity (nebo alespoň 
snahy po ní), typický pro časy přerodu.

Autorská trojice neaspiruje na  ucelený popis obou krátkých přelomových 
období, místo toho předkládá detailní vhled do  několika vybraných fenoménů, 
které nejlépe odrážejí střet architektury a politiky, ale které také odpovídají jejich 
dlouhodobým výzkumným preferencím. Jan Zikmund se tak vedle svého zájmu 
o vývoj průmyslové architektury (a její ochranu) zabývá hlubokými změnami v or-
ganizaci architektonické práce. Přes jistou závislost na dobovém diskurzu velmi 
dobře popisuje, jak snaha o prosazení „vedoucí úlohy architekta v celém staveb-
ním sektoru“ narážela na politické, institucionální i profesní překážky. Protipólem 
této studie je jeho text věnovaný rozpadu projekčních kanceláří po roce 1989, kdy 
během několika málo let přišlo vniveč čtyřicet let pracně budované centralizace.

Dita Dvořáková a  Hubert Guzik se zaměřují na  bydlení jako architektonic-
ké téma, které nejvíce přitahovalo pozornost politické moci. Prvně jmenovaná 
ve studii „Architektura pro sociální stát“ sleduje vývoj typizace bytových domů 
a  její obtížné prosazování v  poválečném období. Zásadně tak doplňuje a  pře-
hodnocuje „zakladatelskou“ práci americké historičky architektury Kimberly 
Elman Zarecorové na stejné téma.1 Podobný rozpor mezi architektonickými am-
bicemi a politicko-ekonomickou realitou řeší i další text o bydlení, který se týká 

1  ZARECOROVÁ, Kimberly Elman: Utváření socialistické modernity: Bydlení v Československu 
v letech 1945–1960. Praha, Academia 2015. Viz recenze knihy v tomto časopise: JANEČKOVÁ, 
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projektování bytového jádra pro typizované stavby. Hubert Guzik v něm sleduje, 
jak koncept bytového jádra, chápaný jeho hlavním propagátorem Karlem Janů 
jako „bytový automobil“, narážel nejen na ekonomické a institucionální překáž-
ky, ale i na vnitřní protiklady. Vlastnosti jako variabilita, kompaktnost a snadná 
vyměnitelnost bytového jádra, ke kterým odkazovala motoristická metafora Karla 
Janů, totiž při reálné aplikaci omezovaly či zcela znemožňovaly vnitřní variabi-
litu bytu. To byl také jeden z  důvodů, proč Janů a  další propagátoři typizované 
bytové výstavby, jak skvěle ukazuje autor, hledali politické spojence. Spoluprací 
s ženskými organizacemi, jako byla Rada československých žen a Ústředí česko-
slovenských hospodyň, se tito architekti snažili komunikovat s „organizátorkami 
spotřeby“ a zajistit si jejich podporu. Podobně taktický význam měla jejich spo-
lupráce s odbory ve stavebnictví, pro které typizace a industrializace znamenaly 
možnost, jak zvýšit sociální prestiž stavebních dělníků na  úroveň jejich kolegů 
pracujících v  továrnách.

Také druhá část knihy, pojednávající o postkomunistické „tříletce“, se do velké 
míry zabývá právě otázkou architektury bydlení, a to především v hlavním textu 
této části od  Huberta Guzika, nazvaném „Spolia revoluce“. Na  příkladu vývoje 
vztahu k panelové výstavbě se Guzikovi daří naplnit svůj cíl „odfiltrovat efektní 
rétoriku spojenou se zakladatelským mýtem ‚návratu do Evropy‘“ (s. 168) a ukázat 
na kontinuitu mezi kritikou architektonického modernismu před listopadem 1989 
a  po  něm. Přístup k  bydlení ale ukazuje také přesně opačný prvek kontinuity, 
a  sice oblíbenost panelového bydlení mezi jeho uživateli, kterou autor dokládá 
na řadě sociologických průzkumů. Zde se dobře toto téma doplňuje se studiemi 
v  první části knihy, které se zabývají vnímáním architektury v  poválečném ob-
dobí. V obou sledovaných případech veřejné mínění „zlobí“: v době poválečného 
budování kolektivního bydlení trvá na rodinných domcích se zahrádkou a v době 
polistopadového architektonického antikomunismu si libuje v panelácích a odmítá 
vidět v nich „zločiny proti městskosti“.2

Nakolik se tedy autorskému triu podařilo uskutečnit svůj odvážný plán a pro-
pojit politické dějiny s  dějinami architektury pomocí dvou časově omezených 
a oddělených sond? Tak jako u mnoha smělých architektonických projektů, které 
se v knize popisují, i v tomto případě zůstalo spíše u samotného návrhu, zatímco 
realizace v jednotlivých textech se mu blíží jen vzdáleně. Bohužel se nepodařilo 
ukázat krátká časová období dvou architektonických „tříletek“ jako zlomové, 
do  sebe uzavřené celky, které je možné studovat odděleně. Naopak poctivost, 

Michaela: Diktát komunistické politiky, nebo dědictví avantgardy? In: Soudobé dějiny, roč. 26, 
č. 4 (2019), s. 585–593.
2  KOUCKÝ, Roman: Zločiny proti městskosti: Projev na setkání architektů v Mánesu 1. 4. 1993. 
In: Architekt, roč. 39, č. 13 (1993), s. 1.



281 Dvě architektonické tříletky

s jakou autoři k vybraným tématům přistupovali, odhaluje převažující kontinuitu 
s předcházejícím vývojem. V případě první „tříletky“ je to obzvlášť patrné na vý-
voji architektonického myšlení i praxi levicových „pasistů“ (Pokroková architek-
tonická skupina – PAS), ale i  na  vlivu zlínské Baťovy architektonické líhně (obě 
centra propojoval v  jedné osobě Jiří Voženílek). Jinými slovy, je obtížné uhájit 
rok 1945 jako zlomový a  upozadit kontinuitu s  politickými a  architektonickými 
impulzy z  doby hospodářské krize a  okupace. Snaha soustředit se na  vymeze-
né tříletí v  některých textech vedla k  tomu, že se ocitly v  pasti deskriptivních 
institucionálních dějin. V  bouřlivém poválečném vývoji se instituce neustále 
měnily, přejmenovávaly či přecházely z  ministerstva na  ministerstvo, ale není 
vůbec zřejmé, zda tento institucionální šum měl nějaký reálný dopad na změnu 
architektonických paradigmat. Striktně vzato, není úplně jasné, zda se jednalo 
o skutečné instituce, či pouhé nálepky, které postrádaly základní znaky institucí, 
například vlastní specifickou tradici, ustálené vzory chování či specifické rituály 
a  institucionální jazyk.

Ještě výrazněji se problematičnost časově omezené sondy projevila v případě 
polistopadové „tříletky“ (která zabírá méně než třetinu knihy). Zatímco krát-
ké poválečné období lze alespoň částečně považovat za  vyvrcholení určité fáze 
modernistické architektury, období po  roce 1989 působí spíše jako doznívání 
určitého vzmachu na poli architektonické kritiky a občanského aktivismu druhé 
poloviny osmdesátých let (akce Urbanita, soutěž na  Staroměstskou radnici, boj 
za  záchranu Žižkova a  podobně). Z  hlediska architektonického utopického my-
šlení, které si autorská trojice zvolila jako hlavní předmět bádání, se „tříletka“ 
1989 až 1992 jeví spíše jako zmiňovaná stabilizační fáze, charakterizovaná jeho 
ústupem. Pro architektonický přerod v raných devadesátých letech také chyběly 
materiální podmínky. Hluboký propad stavebních zakázek a rozpad architekto-
nických či projekčních kanceláří měly za následek velice omezené množství kva-
litních realizací, pro jejichž výčet, respektive popis autorům stačila v knize jedna 
strana. Snad nejpříznačnějším dokladem, že máme co do činění spíše s krizí než 
s přerodem architektury v té době, je úpadek občanského aktivismu a vzrůstající 
pasivita veřejnosti vůči změnám v městském prostředí.

Přestože se záměr knihy nepodařilo – a  zřejmě ani nemohlo podařit – zcela 
naplnit, je třeba (stejně jako to platí i v případě nerealizovaných architektonických 
návrhů) vyzvednout cenu i  samotného projektu, který odvážně testuje hranice 
možných přístupů i  stavu současného poznání. Kniha tak navíc činí prostřed-
nictvím skvělých dílčích sond, které obstojí i  jako samostatné texty a  navzájem 
spolu komunikují i mimo vlastní koncepční rámec „přerodů“. V neposlední řadě 
pak odvážnou koncepci knihy skvěle rámuje neotřelé grafické zpracování, kterého 
se zhostil jeden ze spoluautorů Jan Zikmund.



282Soudobé dějiny / CJCH 2021 / 1

A b s t r ac t

In their publication titled Architektura v přerodu: 1945–1948, 1989–1992 [Archi-
tecture in transformation periods: 1945–1948, 1989–1992] (Prague: České vysoké 
učení technické, Fakulta architektury, 2019), the trio of authors consisting of Dita 
Dvořáková, Hubert Guzik and Jan Zikmund compares two short transition periods 
in Czechoslovakia’s history, namely the period of the so-called Third Republic since 
the end of the war till the onset of the state socialism regime (May 1945 to Febru-
ary 1948) and the period since the fall of the regime till the division of Czechoslo-
vakia (November 1989 to December 1992), from an architectural viewpoint. They 
do not attempt to provide an overall picture, but instead use nine studies on selected 
topics to capture their specific features differentiating them from periods preceding 
and following them. In the reviewer’s opinion, the objective could not be successfully 
accomplished, as the studies themselves prove that continuity elements prevailed 
over those of discontinuity. Still, the project merits recognition, as it courageously 
tests limits of potential approaches and current knowledge. The approach selected by 
the authors is also specific in that it perceives developments in architecture through 
the prism of a general historical context, and its individual studies are excellent. 
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JINDRA, Martin – SLADKOWSKI, Marcel (eds.): 
Biografický slovník Církve československé hu-
sitské. Praha, Církev československá husitská 
2020, 640 s., ISBN 978-80-7000-167-7.

Při příležitosti stého výročí vzniku Církve 
československé (husitské) připravili přede-
vším historici a teologové pod vedením Mar-
tina Jindry a Marcela Sladkowského rozsáhlý 
biografický slovník významných osobností 
této církve. Jeho ambicí je, jak naznačuje pa-
triarcha Tomáš Butta v předmluvě, představit 
příběhy konkrétních lidí, kteří s církví „spo-
jili svůj život o Kristovu pravdu a spravedl-
nost ve světě … a nalezli v ní svůj skutečný 
duchovní domov – bratrství a společenství 
Kristova Ducha“ (s. 5). Po stručné předmlu-
vě následuje úvodní studie o historii Církve 
československé (husitské) ve 20. století z pera 
historika a archiváře Bohdana Kaňáka.

Na  šesti stech stranách hesláře nalez-
ne čtenář stovky hesel duchovních a  laiků 
Církve československé (husitské), patriar-
chů, biskupů, kněží, univerzitních profesorů 
a pedagogů Husovy československé bohoslo-
vecké fakulty i Husitské teologické fakulty 
Univerzity Karlovy, bratří a sester, osobností 
více či méně známých, které se aktivně po-
dílely na  náboženském poslání své církve 
a duchovně, kulturně, výchovně či sociálně 
ji rozvíjeli. Podobu hesel připravili kromě 
zmíněných editorů knihy Martina Jindry 
a  Marcela Sladkowského a  historika Pavla 
Marka členové samotné církve: historici 
Bohdan Kaňák a Jaroslav Hrdlička, teologo-
vé Tomáš Butta, Jiří Vogel, Jiří Beneš a Pavel 
Kolář a mnozí další.

Portréty osobností jsou řazeny abecedně. 
Hesla se co do svého rozsahu i úrovně zpra-
cování samozřejmě odlišují, jak to v podobně 
laděných encyklopediích s ohledem na po-
četný autorský kolektiv i  nestejný význam 
zařazených osobností bývá, avšak editorům 
knihy se skvělým způsobem podařilo při-
pravit sourodý a vyvážený komplex stovek 

biografických textů o konkrétních postavách, 
jejichž životní příběhy jsou s církví prová-
zány. Každé heslo je doplněno odkazem 
na relevantní prameny a aktuální literaturu, 
medailonky významnějších mužů a žen jsou 
navíc opatřeny portrétní fotografií.

Ve  slovníku pochopitelně nechybějí 
biogramy těch nejvýznamnějších osobností 
CČ(H), jako například patriarchy a  bisku-
pa Církve československé Karla Farského, 
biskupa Františka Marii Hníka, patriar-
chy Františka Kováře, profesora teologie 
Zdeňka Kučery, profesora církevních dějin 
Jana Blahoslava Láška, profesorky teologie 
Ivany Noble, patriarchy Miroslava Nováka, 
biskupa Rudolfa Paříka, představitele pravo-
slavného proudu Matěje Pavlíka, patriarchy 
Gustava Adolfa Procházky, profesora teolo-
gie Milana Salajky, profesora teologie Aloise 
Spisara, profesora teologie Karla Statečného, 
biskupa Josefa Rostislava Stejskala, bisku-
pa Ferdinanda Stibora, profesora teologie 
Zdeňka Trtíka a dalších. Nepostrádáme zde 
ani jiné známé osobnosti, které však nejsou 
s Církví československou (husitskou) v obec-
ném povědomí spojovány, jako například 
sochaře Františka Bílka, publicisty a kněze 
Josefa Hofera, historika Jiřího Kořalky či stu-
denta medicíny Jana Opletala.

Biografický slovník Církve československé 
husitské je neobyčejně bohatou mozaikou 
života a  fungování této církve za sto let její 
existence, vytvořenou se znalostí potřebných 
pramenů a  literatury, včetně té nejnovější. 
Věřím, že si toto syntetizující a  současně 
čtivé zpracování širokého historického té-
matu z pera povolaných autorů najde cestu 
ke všem čtenářům zajímajícím se o církevní 
dějiny v minulém století.

Marek Šmíd
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JIRÁK, Petr: Pod svícnem tma: Historie party-
zánské skupiny z  Velké Bystřice. Cheb, Svět 
křídel 2020, 192 s., ISBN 978-80-7573-066-4.

Archivář Petr Jirák, který se dlouhodobě za-
bývá protektorátním obdobím a v jeho rám-
ci především domácím odbojem na  střední 
Moravě, publikoval monografii přibližující 
jednu z  partyzánských skupin působících 
na Olomoucku. Jak v úvodu zmiňuje, o čin-
nosti této skupiny z Velké Bystřice již vznik-
la řada studií a  regionálních článků, stále 
se ale čekalo na  komplexnější zpracování. 
Skupina (někdy nesprávně označovaná jako 
součást – autorovými slovy – „jakéhosi sle-
pence“ Nikolajčik-Typner-Sever) se začala 
formovat ve  Velké Bystřici a  jejím okolí už 
na přelomu let 1939 a 1940, nicméně její ak-
tivita výrazněji narůstala až od  roku 1943 
a  vyvrcholila v  roce následujícím. Osud 
skupiny se uzavřel úmrtím většiny jejích 
členů při akci olomouckého gestapa ve Velké 
Bystřici 22. února 1945, kdy byla fakticky 
zlikvidována.

Text knížky, dělený do  zhruba čtyř de-
sítek krátkých kapitol, provází bohatý čer-
nobílý obrazový materiál; kromě dobových 
i  současných fotografií se jedná o  kopie 
některých archivních pramenů, se který-
mi autor pracoval. Poznámkový aparát je 
prakticky umístěn pod čarou a  geografic-
kou orientaci čtenáři usnadňují dvě mapy 
zařazené do  příloh. Tam lze také nalézt se-
znam padlých členů partyzánské skupiny 
a  medailonky některých příslušníků naci-
stického represivního aparátu a  jejich spo-
lupracovníků z  řad místního obyvatelstva, 
kteří byli za  svůj podíl na  zničení skupiny 
odsouzeni Mimořádným lidovým soudem 
v  Olomouci. Kromě těchto příloh se v  zá-
věru práce nacházejí i  dva dodatky. První 
seznamuje s  „druhým životem“ zmíněné 
skupiny v  poválečném období, především 
s  prověřováním její činnosti a  stručně také 
se zřizováním pomníků a  pamětních desek 

připomínajících  partyzány z  Velké Bystřice. 
Druhý dodatek je pojat jako komparace 
činnosti této partyzánské skupiny s  další-
mi srovnatelnými odbojovými formacemi, 
které působily v  jiných částech protektorá-
tu. Pro toto srovnání autor vybral plzeňskou 
tzv. údernou rotu Jestřáb a diverzní skupinu 
Karla Břenka z  Moravské Ostravy. Sleduje 
přitom například, kdy tyto skupiny zahájily 
svou činnost, jaké akce prováděly nebo kdy 
a  jakým způsobem zanikly.

Autor se ve své práci opírá o rozsáhlý ar-
chivní výzkum v  deseti různých archivních 
institucích (především ve Státním okresním 
archivu Přerov, Státním okresním archivu 
Olomouc a  Zemském archivu v  Opavě, po-
bočka Olomouc; stranou ale nezůstal ani 
Moravský zemský archiv v  Brně či pražský 
Archiv bezpečnostních složek a  další), ne-
vynechal ani některé obecní či farní kroni-
ky. Celá práce je psaná velmi čtivou formou, 
čemuž napomáhá i  solidní redakce. Je jen 
škoda, že neobsahuje rejstřík, který by měl 
být standardní součástí podobných publi-
kací. Svůj záměr sepsat odbornou a  přitom 
poutavou knížku o  jedné nepříliš známé 
partyzánské skupině ze střední Moravy však 
autor splnil.

Vojtěch Češík

KOSÍK, Karel – MERVART, Jan (eds.): Dialek-
tika, kultura a  politika: Eseje a  články z  let 
1955–1969. (Sebrané spisy Karla Kosíka, 
sv. 4.) Praha, Filosofia 2019, 291 s., ISBN 
974-80-7007-576-0.

V  90. letech, v  atmosféře paušálního odpo-
ru vůči všemu, co pocházelo z  let státního 
socialismu, se zdálo, že vzpomínka na vyni-
kajícího, mezinárodně uznávaného filozofa 
Karla Kosíka (1926–2003) se postupně vytratí 
a zůstane vyhrazena jen hrstce věrných přá-
tel (z  tohoto okruhu v  podstatě vyšla edice 
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Karla Kosíka a Evy Červinkové Předpotopní 
úvahy. Praha, Torst  1997). Ukázalo se však, 
že v  české odborné obci zapomenut nebyl, 
a  nyní již můžeme říci, že jeho dílo, osob-
nost a odkaz do jisté míry profilují vývoj tak 
významného vědeckého pracoviště, jakým 
je Filosofický ústav AV ČR,  v.  v.  i. Toto pra-
coviště se Karla Kosíka koneckonců ujalo, 
když opustil podruhé (v  roce  1992, poprvé 
to bylo po  normalizační čistce v  roce 1970) 
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze.

Ve  Filosofickém ústavu vyšly dva cenné 
kosíkovské jubilejní sborníky, první z  nich 
ještě za  Kosíkova života (ŠNEBERGOVÁ, 
Irena – TOMEK, Václav – ZUMR, Josef (eds.): 
Rozjímání vpřed i vzad: Karlu Kosíkovi k pět-
asedmdesátinám. Praha, Filosofia  2001; 
HRUBEC, Marek – PAUZA, Miroslav – ZUMR, 
Josef (eds.): Myslitel Karel Kosík. Praha, 
Filosofia 2011). Pracovníci ústavu začali také 
věnovat pozornost vydávání Kosíkových děl. 
Sestavili edici pozdních filozofových esejů 
(KOSÍK, Karel  – ŠNEBERGOVÁ, Irena  – 
ZUMR, Josef (eds.): Poslední eseje. Praha, 
Filosofia 2004) a  posléze vznikl plán na  vy-
dání Sebraných spisů Karla Kosíka. První vy-
daný svazek (číslováním ovšem čtvrtý) leží 
nyní před námi.

Svazek shrnuje větší i  drobnější člán-
ky, polemické reakce, texty poskytnutých 
rozhovorů, referáty, diskusní příspěvky, 
odpovědi v  anketě, předmluvy ke  knihám, 
recenze, dokonce jeden nekrolog (za  filo-
zofem Ladislavem Riegrem) a  jeden ve  své 
době nepublikovaný rukopis, věnovaný 
příznačně Švejkovi a  humoru (uveřejněný 
poprvé až v  roce 1993). Uvědomil jsem si, 
že za většinu příspěvků by autor v dnešním 
vědeckém provozu nezískal ani jediný bod. 
Víme ovšem, že schopnost pohybovat se 
v  různých odborných a  literárních žánrech 
tříbila stylistickou obratnost tehdejších 
vědců a  kultivovala jejich schopnost argu-
mentovat a  komunikovat i  s  širší veřejností 

zajímající se o společenské a filozofické otáz-
ky a o historii.

V knize nalezneme Kosíkovy práce z  let 
1955–1969, neobsahuje ovšem všechna 
díla uvedených žánrů z  oné doby – někte-
rá z  nich se chystají až do  dalších svazků 
(především druhého). Spisy Karla Kosíka 
nejsou totiž vnitřně koncipovány a  členěny 
primárně chronologicky, ale podle tema-
tického hlediska. Současný svazek je čle-
něn do  dvou částí, které editor Jan Mervart 
nazval „Marxismus a  přehodnocování sta-
linismu“ a  „Kultura, literatura a  politika“. 
Platí ovšem, že své texty ve  druhé polovi-
ně 50. let věnoval Kosík převážně analýze 
marxismu a  snahám o  jeho revizi, jakož 
i  otázkám tehdejšího socialismu, zatímco 
v  60. letech se ve  své publicistice zaměřil 
především na  kulturu a  literaturu. Většina 
editovaných příspěvků vyšla v tehdy vysoce 
ceněných a čtenáři vyhledávaných periodi-
kách Literární noviny a Plamen, vydávaných 
shodně Svazem československých spisova-
telů. Ty poskytovaly relativně svobodnou 
tribunu k artikulaci názorů.

Je zajímavé sledovat, jak Kosíkova ge-
nerace po  letech izolace vědy ve  skořepině 
dogmatismu nasávala impulzy ze světového 
i  domácího myšlení. A  tak vedle nově ob-
jevovaných a  originálně interpretovaných 
děl klasiků (Rousseau, Hegel, Marx, Engels, 
Lenin) Kosíkův vnitřní svět začali zabydlovat 
také Antonio Gramsci, Ernst Fischer či Jean-
-Paul Sartre – s posledními dvěma se Kosík 
mimochodem setkal v diskusi v redakci ča-
sopisu Plamen při jejich návštěvě Prahy v lis-
topadu 1963. Z  literárních vzorů byl Kosík 
zjevně zaujat dílem Ernesta Hemingwaye, 
Jaroslava Haška či Franze Kafky, ale vracel 
se i  k  českým klasikům  19.  století – Karlu 
Havlíčku Borovskému, Janu Nerudovi, Josefu 
Kajetánu Tylovi či Karlu Hynku Máchovi. 
Kosíkův kulturní rozhled byl mimořádný 
a  pomohl mu získat patřičný nadhled při 
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přemýšlení o  současných problémech a  je-
jich hlubších filozofických kořenech.

Edici je předřazena zasvěcená studie 
Jana Mervarta „Kosíkův marxismus a před-
stavy společenské emancipace“ (s.  11–38), 
zasazující Kosíkovu odbornou dráhu 
do  dobového kontextu a  sítě generačních 
zkušeností. Ze studie vysvítá logika vývoje 
jeho myšlení, směřující od  prvotní analýzy 
„pokrokových národních tradic“, inspiro-
vané Zdeňkem Nejedlým, k  výzkumu in-
dividuality člověka v  soudobé společnosti. 
Mimochodem Mervartův rozbor Kosíkova 
poměru k  Nejedlého dílu, který nebyl zda-
leka tak konfrontační, jak se někdy uvádí, 
považuji za velmi cenný a pronikavý (srv. ze-
jména s. 28–31).

Cenné je myslím poznání, že Kosík 
již při analýze české radikální demokra-
cie 19. století „často řešil nejen samu metodu 
marxistických přístupů k  dějinám filosofie, 
ale i aktuální otázky současnosti“ (s. 14). To 
zůstalo konstantou jeho díla, prohlubující-
ho studium tzv. marxistického humanismu. 
Autor zaznamenává, jak v  době Kosíkova 
myšlenkového vyzrávání československé 
intelektuální prostředí postupně opouště-
lo představu železné determinace jedince 
objektivními společenskými zákonitostmi 
a důraz se zde přesouval na aktivitu lidské-
ho individua. Kosík a  četní jeho souputníci 
pojímali marxismus jako vědeckou teorii, 
užívající odborně korektních analytických 
nástrojů. Cíl svého působení viděli v eman-
cipaci člověka. Jejich poměr k moderní civili-
zaci byl kritický, neboť plodila byrokratizaci 
života a  lidské odcizení.

Edice je v ybavena velmi kvalitním 
aparátem poznámek a  komentářů, biblio-
grafickými údaji o  editovaných textech, 
jmenným rejstříkem a  ediční poznámkou, 
shrnující postupy při úpravě textů. Závěrem 
je třeba konstatovat, že nelze dost docenit 
úsilí o  zpřístupnění textů Karla Kosíka, 
které jsou významnou součástí kulturního 

a  intelektuálního dědictví naší minulosti. 
Kosíkovy sebrané spisy budou hojně vy-
hledávat filozofové a  historici soudobých 
dějin, ale také literární a  kulturní historici. 
Pracovníkům Filosofického ústavu lze jen 
popřát zdar v  jejich dalším snažení.

Jiří Křesťan

ZAVOROTNA, Nadia: Scholars in exile: The 
Ukrainian intellectual world in interwar Czecho-
slovakia. Toronto, University of Toronto Press 
2020, xvi + 260 s., ISBN 978-1-4875-0445-8.

Monografie věnovaná ukrajinskému exilu 
a  jeho intelektuálnímu životu v  mezivá-
lečném Československu začíná poukazem 
na  událost současnou: stipendium Václava 
Havla zřízené před šesti lety na  Karlově 
univerzitě umožnilo vzdělání ukrajinským 
studentům, především z Donbasu a Krymu, 
kteří z politických důvodů nemohli dokončit 
studia ve své vlasti. Na tuto českou podporu 
lze nahlížet, jak se v  úvodu ke  knize píše, 
i  jako na  jakousi ozvěnu pomoci dřívější 
a  mnohem rozsáhlejší, již počátkem 20.  let 
minulého století poskytla českosloven-
ská vláda emigrantům z  nově utvářeného 
sovětského impéria – především Rusům, 
Bělorusům a Ukrajincům.

Nadia Zavorotna, autorka monogra-
fie Učenci v  exilu, vyrůstala a  vysoko-
školská studia započala v  bukovinských 
Černovicích, po  perestrojce si vzdělání 
v  oboru ruských a  středoevropských studií 
doplnila na  Torontské univerzitě, kde pak 
i dlouhá léta působila, než nedávno přesídli-
la do Prahy. V předmluvě ke knize vysvětluje 
Zavorotna její genezi i důvody svého zaujetí 
pro zpracovávané téma a vyznává se z obdi-
vu k Tomáši Garriguovi Masarykovi.

Nejsilnějším impulzem pro emigra-
ci z  Ukrajiny začátkem 20. let byl neú-
spěch politického zápasu o  nezávislost 
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země  (1917–1921) a  následné represe jeho 
účastníků, z  nichž mnozí se aktivně účast-
nili osvobozeneckých bojů v  řadách ukra-
jinských ozbrojených uskupení. Ukrajinská 
otázka zaměstnávala československou vlá-
du zvláště intenzivně mezi léty 1919 a 1922, 
a  to jak v  kontextu zahraničních vztahů, 
tak v  souvislosti s  vnitřní politikou týkající 
se ukrajinské emigrace, ale také ukrajin-
ského  (rusínského) obyvatelstva na  nově 
přičleněném území Podkarpatské Rusi. 
Autorka monografie poukazuje na osobnos-
ti českého politického, vědeckého a  kultur-
ního života, které k  Ukrajině měly osobní 
či profesní vztah, a  tedy i  zvláštní zájem 
na podpoře Ukrajinců (Václav Girsa, Jaromír 
Nečas aj.).

Nadia Zavorotna v  devíti kapitolách 
nejprve charakterizuje složení ukrajinské-
ho exilu v  meziválečném Československu 
a  poté představuje jeho klíčové vědecké 
a  pedagogické instituce, jejich strukturu, 
oblast působnosti a  způsob financová-
ní, jakož i  osobnosti zdejšího ukrajinské-
ho intelektuálního života. Pro ukrajinské 
emigranty představovalo důležitou oblast 
v  jejich československém životě vzdělá-
ní  – byli to právě mladí lidé, kteří tvořili 
nejpočetnější část příchozích a  kteří toužili 
po  studiu. V  Československu studovali jak 
na  českých školách, tak v  nově zakláda-
ných ukrajinských vzdělávacích institucích. 
Vysokoškolské vzdělání zde poskytovala 
Ukrajinská svobodná univerzita, Ukrajinská 
hospodářská akademie, Ukrajinský vy-
sok ý pedagog ick ý inst itut Mychajla 
Drahomanova  (při institutu bylo založeno 
Ukrajinské gymnázium) a Ukrajinské studio 
výtvarných umění – každé z těchto vysokých 
škol, jejím pedagogům, složení studentů 
a  studovaným oborům je věnována v  mo-
nografii samostatná kapitola.

V  období mezi světov ými válkami 
u  nás působilo více než dvě stě ukrajin-
ských společností, spolků a  svazů. Založen 

byl Ukrajinský akademický komitét, kte-
rý kromě ukrajinských vysokých škol za-
střešoval i  vědecká uskupení, jakými byla 
Ukrajinská historicko-filologická společnost 
či Ukrajinská právnická společnost. Vznikla 
řada profesních spolků (např. Spolek ukra-
jinských lékařů v ČSR) a sdružení či spolků 
studentských a zájmových. Zvláštní význam 
pro ukrajinskou komunitu mělo založení 
vědeckých institucí sbírkového charakteru, 
Muzea osvobozeneckého boje Ukrajiny (bu-
dova muzea byla zničena při bombardování 
Prahy koncem války, většina zachráněných 
artefaktů pak byla po  válce odvezena 
do  Sovětského svazu) a  Ukrajinského his-
torického kabinetu. Monografie sleduje 
i činnost ukrajinských nakladatelství v me-
ziválečném Československu, přičemž se 
soustředí na publikace vědecké a odborné.

Nejdůležitějšími působišti ukrajinské 
vědy a  vzdělávání u  nás byla Praha a  její 
nejbližší okolí (Řevnice) a  Poděbrady, ač-
koliv autorka knihy upozorňuje na  skuteč-
nost, že ukrajinští vzdělanci byli činní také 
v dalších městech, jako bylo Brno, Bratislava 
či Užhorod. Všímá si toho, že podpora čes-
koslovenské vlády ukrajinským vědeckým 
organizacím i školám, jež byla ve 20. letech 
značně velkorysá, v  následujícím desetiletí 
slábla v  souvislosti se světovou hospodář-
skou krizí, se zlepšováním československo-
-sovětských vztahů i se stoupajícím napětím 
v politickém životě Podkarpatské Rusi – ně-
které ukrajinské instituce tak ukončily svoji 
činnost, dalším se zřetelně snížil rozpočet.

Autorka poukazuje na  klady i  zápory, 
které emigrace přinášela – k nesporným vý-
hodám náležela akademická svoboda, blíz-
kost evropských vědeckých center a možnost 
osobních kontaktů na vědeckém poli. K ne-
gativním jevům patřila skutečnost, že pře-
devším humanitní vědci-ukrajinisté, pro něž 
se odchodem do ciziny staly nedostupnými 
archivy a  knihovny jejich domoviny, ne-
mohli pracovat s  primárními historickými, 
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archeologickými, lingvistickými či etno-
logickými zdroji. K  tomu se přidával pocit 
vykořeněnosti, nostalgie po  domově, což 
mělo často zjevný dopad na  osobní život 
i vědeckou činnost ukrajinských emigrantů.

Autorka připomíná osud materiálů do-
kumentujících meziválečnou činnost ukra-
jinských intelektuálů v  Československu. 
Po  druhé světové válce byla většina z  nich 
odvezena do  archivů v  Sovětském svazu 
a  badatelům až do  počátku 90. let minu-
lého století znepřístupněna. Menší část, 
která odvezena nebyla, se v  našich  archi-
vech a  knihovnách uchovala do  dnešních 
dnů  (v  Národním archivu, Památníku ná-
rodního písemnictví, Slovanské knihov-
ně  aj.). Zlomek z  původního množství 
archiválií a  dalších dokumentů se někte-
rým ukrajinským emigrantům, prcha-
jícím před hrozbou sovětských represí 
z Československa, podařilo odvézt na Západ.

Monografii doplňuje vedle jmenné-
ho rejstříku rozsáhlá bibliografie. Nadia 

Zavorotna mohla mimo primárních zdro-
jů čerpat z  řady prací, ať již českých, nebo 
zahraničních, které se ukrajinskému exilu 
v  Československu z  mnoha úhlů pohle-
du věnují. Anotovaná publikace je cenná 
tím, že na  meziválečný intelektuální život 
Ukrajinců u  nás přináší komplexní pohled 
a  dává ho do  souvislosti s  československou 
politikou té doby. Mnohé ve  zdejším životě 
ukrajinských vzdělanců jistě nebylo ideální, 
ne všem ukrajinským vědcům či studentům 
se u nás podařilo nalézt odpovídající uplat-
nění, často měli problém navázat kontakty 
s představiteli české či evropské vědy, ovšem 
bezesporu lze souhlasit s autorkou monogra-
fie, která o  působení ukrajinské inteligence 
v  meziválečném Československu píše jako 
o  „světlém místě v  historii ukrajinské vědy 
a kultury“ (s. 10).

Dagmar Petišková
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