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Ústav pro studium totalitních režimů se za  několik posledních let vypracoval 
na  naše přední pracoviště pro výzkum politických represí občanů z  Českoslo-
venska v  Sovětském svazu. V  loňském roce jsem se zájmem prostudovala a  pro 
časopis Soudobé dějiny recenzovala knihu Jana Dvořáka a Adama Hradilka Židé 
v Gulagu, vydanou právě Ústavem pro studium totalitních režimů, která trilogii 
o  Čechoslovácích v  Gulagu bezprostředně předcházela.1 Obě díla spojují nejen 
jména autorů Jana Dvořáka a Adama Hradilka (Jaroslav Formánek se na prvním 
ještě nepodílel), ale také jednotná autorská koncepce a výrazná grafi cká úprava.

Práce, kterou bych chtěla nyní touto recenzí čtenářům přiblížit a  doporučit, 
je dalším důležitým příspěvkem k  poznání této pohnuté součásti českosloven-
ských a  českých dějin. Ta sice dnes již není tak zcela neznámá, jak tomu bylo 
po  období komunistické tabuizace, kdy se začaly objevovat první vzpomínkové 
publikace na represe našich krajanů v Sovětském svazu a spolu s nimi také po-
čáteční výsledky historického výzkumu, ale přesto je zde stále mnoho nezná-
mých faktů a souvislostí.

Trojsvazková publikace Čechoslováci v Gulagu přímo souvisí s třídílným fi lmo-
vým dokumentem, který nesl stejný název (až na malé písmeno ve slově „gulag“) 
a  jejž ke  stému výročí bolševické revoluce v  Rusku v  roce 2017 připravila Česká 
televize ve  spolupráci s  Ústavem pro studium totalitních režimů. Adam Hradi-
lek a Jan Dvořák se projektu účastnili především jako tvůrci námětu, celý cyklus 
o úctyhodné stopáži 157 minut natočila režisérka Marta Nováková, která si také 
napsala scénář. Za kamerou stál Adam Oľha, střih měl na starosti Šimon Špidla 
a o sugestivní hudební doprovod se postarala skladatelka a zpěvačka Vladivojna 
La Chia. O  vizuální propojení fi lmového a  knižního projektu se svými dobově 
stylizovanými ilustracemi (i obálkami svazků) zasloužila výtvarnice Anna Krtič-
ková. Dílo sice zčásti vychází z  materiálu soustředěného autory knižní trilogie, 
ale má svébytnou koncepci, určovanou logikou fi lmového vyprávění a  snahou 
zachytit širší kontexty. První díl Represivní aparát přibližuje rozvětvený sovět-
ský potlačovatelský systém, zvláště na  případech jeho československých obětí, 
pokračování s názvem Země zaslíbená zkoumá motivy příchylnosti mnoha oby-
vatel předkomunistického Československa k  „zemi sovětů“ a  poslední část na-
zvaná Boj o  moc se zřetelem k  tomuto mentálnímu podloží a  iluzím se zamýšlí 
nad šancemi zdejší demokracie v konfrontaci s komunismem. V popředí jednot-
livých dílů je přitom vždy několik konkrétních lidských příběhů (asi nejznámější 
postavou je tu spisovatel Jiří Weil), které nejen přinášejí silná svědectví samy 

1  DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Židé v  Gulagu: Sovětské pracovní a  zajatecké tábory 
za  druhé světové války ve  vzpomínkách židovských uprchlíků z  Československa. Praha, Ústav 
pro studium totalitních režimů 2017. Srv. POLIŠENSKÁ, Milada: Židé z Československa v so-
větských lágrech. In: Soudobé dějiny, roč. 27, č. 1 (2020), s. 151–157.
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o  sobě, ale ilustrují naznačené obecnější záměry hlavní tvůrkyně seriálu. Rea-
lizační tým zavedl televizní diváky na  mnohá unikátní místa bývalých táborů 
Gulagu, která nejednou předtím upadla do  zapomenutí a  objevila se na  fi lmo-
vých záběrech vůbec poprvé. Natáčelo se v  letech 2015 a 2016 v Rusku (kam re-
žisérka nesměla), na Ukrajině a v Kazachstánu.2

Úvodní svazek publikace Čechoslováci v  Gulagu, s  podtitulem Životní 
osudy krajanů postižených politickými represemi v  Sovětském svazu, doprovázel 
v  roce  2017 televizní cyklus a  není označen pořadovým číslem. Zjevně se však 
ukázalo, že je k  dispozici mnohem více podkladů, výsledků terénního i  archiv-
ního výzkumu na  území bývalého Sovětského svazu, více osobních svědectví, 
poznatků a  zkušeností, než bylo možné uplatnit v  jedné knize, a  tak mohli au-
toři připravit a vydat v ročních rozestupech další dva svazky, označené již pořa-
dovými čísly II a  III; oba se stejným podtitulem Příběhy krajanů popravených či 
vězněných v Sovětském svazu.

Všechny tři svazky otevírá stručný úvod. První a  druhý svazek mají stejné 
chronologické členění a  obsahují vždy tři až pět příběhů v  každé ze tří kapitol. 
První kapitola se v obou svazcích zaměřuje na represe v meziválečném období, 
druhá kapitola se týká pronásledování uprchlíků z Československa po roce 1939, 
kteří se ocitli na území Sovětského svazu, a třetí kapitola se soustředí na perze-
kuce československých občanů sovětskými orgány po roce 1945. Třetí svazek již 
není rozdělen do větších oddílů, ale stejně jako oba předchozí přináší dvanáct pří-
běhů (každý je tentokrát označen jako samostatná kapitola). Trilogie tedy zpraco-
vává třikrát dvanáct čili třicet šest příběhů. Některé z nich mohou být čtenářům 
známé z dříve publikovaných odborných studií, pamětí nebo populárně odbor-
ných příspěvků. Přínos trilogie však je v tom, že tyto případy shromáždila a po-
dala je uceleně, podrobně, v  širším kontextu a  za  použití pramenů, které často 
při předchozím zpracování nebyly k dispozici.

Nyní k obsahu všech tří svazků podrobněji.
Již počáteční kapitola prvního svazku ve  čtveřici příběhů názorně  ukazuje 

zrůdnost stalinské represivní mašinerie v  meziválečném období. Jak autoři po-
dotýkají v úvodu, jen během takzvaného Velkého teroru (1937–1938) zahynulo asi 
sedm set tisíc lidí, z toho asi tisícovka Čechů – usazení krajané i meziváleční po-
litičtí a ekonomičtí přistěhovalci do Sovětského svazu (s. 7). Velmi zajímavé a do-
nedávna prakticky neznámé jsou široce popsané osudy dvou vzájemně propoje-
ných rodin – Janoušovy a Hrnčířovy – které se vystěhovaly v roce 1871 na výzvu 

2 Premiéru měl celý dokumentární cyklus na  programu ČT2 ve  dnech 31. října, 7. a  14. lis-
topadu 2017. V  roce 2019 za  něj režisérka Marta Nováková získala Hlavní cenu Trilobit Čes-
kého fi lmového a televizního svazu. Všechny díly jsou dostupné na webu České televize (viz 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11127654944-cechoslovaci-v-gulagu/).
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cara Alexandra III. na Volyň. Po osmdesáti letech se jejich potomkům, zdecimo-
vaným stalinským terorem, podařilo v roce 1947 vrátit se do staré vlasti (s. 10–23).

Překvapující poznatek přináší příběh Jiřího Bezděka, který odešel do  Sovět-
ského svazu učit české děti. Čekal na  vykonání trestu smrti, ale nakonec byl 
poslán do  vyhnanství na  Sibiř do  prostředí kmene Evenků (s. 42–59). Učitelé 
a předáci české menšiny byli ve třicátých letech pronásledováni velmi tvrdě, jak 
dokládá příběh jednadvaceti učitelů a dalších jejích významných činovníků sou-
zených ve vykonstruovaném procesu v Charkově, z nichž deset dostalo v roce 1931 
trest smrti a jiní strávili mnoho let v Gulagu3 (s. 24–41). Bezděkovi se nakonec po-
dařilo vrátit do vlasti a malíř dobrodružných a hrdinských příběhů Zdeněk Bu-
rian jej namaloval, jak je léčen kmenovým šamanem (reprodukce s. 53).

Manželé Helena a Abraham Frischerovi odešli do Sovětského svazu jako pře-
svědčení komunisté na  pozvání ke  kvalifi kované práci a  na  doporučení samot-
ného Klementa Gottwalda, i  oni se ale ocitli v  mlýnici Velkého teroru. (A  také 
se stali předlohou ústředních postav v  románu Moskva-hranice jejich přítele Ji-
řího Weila.) Zatímco inženýr Abraham po  obvinění z  účasti v  teroristické sku-
pině skončil na popravišti, Helena strádání v táborech přežila a zanechala o něm 
působivé memoárové svědectví (s. 60–77).4 V ruském lágrovém sborníku je obje-
vil a  jeho české vydání prosadil Mečislav Borák, průkopník bádání o  represích 
na občanech z Československa v Sovětském svazu.5

V  druhé kapitole se seznamujeme se čtyřmi příběhy uprchlíků původně 
z  Československa, kteří se dostali po  jeho okupaci v  březnu 1939 na  území So-
větského svazu. Namísto svobodného života je ale čekalo obvinění z  nezákon-
ného překročení hranic, špionáže a protisovětských aktivit a internace v lágrech. 
Těchto uprchlíků bylo celkem přibližně osm tisíc, jinde v  práci se uvádí počet 

3 Označení Gulag je zkratkou názvu Glavnoje upravlenije lagerov (Hlavní správa táborů). Pod 
tímto názvem systém vězeňských táborů v  SSSR existoval v  letech 1930–1960. Pojem Gulag 
se však stal synonymem pro samotné tábory nucených prací a  jejich systém.
4 FRISCHEROVÁ, Helena: Dny mého života: Vzpomínky na  gulag. Z  ruštiny přeložila Radka 
Rubilina. Praha, Academia – Ústav pro studium totalitních režimů 2017.
5 Viz BORÁK, Mečislav: České stopy v  Gulagu: Z  výzkumu perzekuce Čechů a  občanů ČSR 
v  Sovětském svazu. Opava, Slezské zemské muzeum 2003; TÝŽ: Moskevská pohřebiště: Češi 
a  českoslovenští občané popravení v  Moskvě v  letech 1922–1953. Opava, Slezská univerzita 
v  Opavě, Fakulta veřejných politik 2013; TÝŽ a  kol.: Perzekuce občanů z  území dnešní České 
republiky v SSSR: Sborník studií. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003; TÝŽ (ed.): Per-
zekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918–1956): Sborník studií. Opava, Slezské 
zemské muzeum – Slezská univerzita v Opavě 2007; TÝŽ (ed.): Výzkum perzekuce českosloven-
ských občanů v Sovětském svazu (1918–1956): Sborník příspěvků z mezinárodní konference po-
řádané Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Národním archivem České 
republiky a  Slezským zemským muzeem 30. listopadu 2006 v  Praze. Opava, Slezské zemské 
muzeum 2007.
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deset tisíc (s. 7). Autoři nejprve zvolili případ skupiny rusínských mladíků, kteří se 
snažili uniknout nejen těžkým životním podmínkám, ale hlavně službě v maďar-
ské armádě. Byli zatčeni sovětskými orgány, vzápětí byly zatčeny i  jejich matky, 
které je šly hledat, a všichni – matky i synové – nakonec skončili v Gulagu, odkud 
se mladíci dostali díky možnosti vstoupit do československých jednotek v Buzu-
luku po německém vpádu do Sovětského svazu (s. 80–99).

Karel Vaš není v našich nejnovějších dějinách neznámou postavou a je s ním 
spojena temná historie poúnorových represí, procesů a poprav, například gene-
rála Heliodora Píky, i odmítnutí vlastní viny a absence seberefl exe. Tento v Praze 
vystudovaný právník a  komunista, pocházející z  Podkarpatské Rusi, se rovněž 
ocitl v  Gulagu po  překročení sovětských hranic. Autoři oprávněně nazvali jeho 
příběh, který se ostatním vymyká, „Gulag jako inspirace“ (s. 100–113).

Zaujala mě dosud velmi málo známá souvislost, kterou autoři přibližují 
v podkapitole „Váleční zajatci vypovídají“ (s. 114–129). Jde o tragický případ bra-
tří Eggerů, kteří byli jako Židé povoláni do  jednoho z prvních transportů z Mo-
ravy, ale vyhnuli se mu útěkem přes Slovensko do Sovětského svazu. Skončili jako 
mnoho dalších v Gulagu, kde jeden z bratrů zemřel a druhý vstoupil do českoslo-
venských jednotek v  Buzuluku, načež padl v  bojích do  německého zajetí. Spolu 
s několika dalšími zajatými Čechoslováky byl odvezen do Prahy a zde byli před-
staveni protektorátním novinářům, jak dokládá i  uveřejněná fotografi e (s.  121). 
Jejich zážitky podané tisku, jakkoli pravdivé, potom široce využila nacistická 
propaganda.

Tuto kapitolu uzavírá příběh Františka Poláka nazvaný „Dvakrát zrazen bra-
try ve zbrani“ (s. 130–149). Z trilogie, o které zde píšeme, je to jedna z nejznáměj-
ších postav.6 Polák poznal Rusko již jako legionář za  první světové války. Tento 
levicově orientovaný advokát dělníků a  komunistů v  roce 1930 z  komunistické 
strany vystoupil, ale přesto uprchl před nacismem do Sovětského svazu a skončil 
také v Gulagu. Po propuštění v roce 1947 se vrátil do vlasti, ale ne nadlouho, ne-
boť po únoru 1948 emigroval na Západ. Snažil se obeznámit světovou veřejnost 
s  realitou sovětských represí, a  dokonce sehrál významnou roli jako svědek při 
pařížském soudním procesu vedeném proti francouzským komunistickým no-
vinářům, kteří označovali publikovaná svědectví o Gulagu za výmysly. Nedoká-
zal se sice po všem, co prožil, už zapojit do krajanských a emigrantských kruhů 
a  najít pracovní uplatnění, v  exilu však vydal řadu publikací. Polák patřil k  těm 
idealistickým komunistům, které nakonec trpké životní zkušenosti přivedly mezi 
přesvědčené a odhodlané kritiky komunistické ideologie a režimu.

6 Srv. POLÁK, František: Sedm let v Gulagu: Vzpomínky pražského advokáta na sovětské pra-
covní tábory. Eds. Adam Hradilek a  Zdeněk Vališ.  Praha, Ústav pro studium totalitních re-
žimů 2015.
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Poslední kapitola prvního svazku přináší příběhy perzekucí československých 
občanů ze strany sovětské moci po roce 1945. Šlo především o nucenou deportaci 
vytipovaných jedinců do Sovětského svazu nebo o útlak obyvatel, kteří se ocitli 
pod sovětskou jurisdikcí po začlenění Podkarpatské Rusi do SSSR jako Zakarpat-
ské Ukrajiny. Nejvýraznější postavou v této kapitole je generál Sergej Vojcechov-
ský. Původem ruského důstojníka, který se stal před válkou jedním z nejvyšších 
československých armádních velitelů a  jehož můžeme vidět na  historických fo-
tografi ích společně s prezidentem Masarykem a dalšími vrcholnými prvorepub-
likovými představiteli, čekal tragický konec v Gulagu, poté co byl v květnu 1945 
odvlečen sovětskou vojenskou kontrarozvědkou. Jeho životní cestě věnovali již 
pozornost vojenští historici i publicisté; psali o něm především Jiří Fiedler a Vla-
dimír Bystrov, ale i řada dalších.7 V recenzované knize však jeho jméno nemůže 
chybět a  je třeba ocenit výstižné a shrnující vylíčení jeho osudu (s. 166–185).

Další tragický příběh v  této kapitole patří důstojníkovi československé ar-
mády Bohumilu Boreckému, který byl podobně po  válce unesen do  Sovětského 
svazu a zahynul v Ozerlagu na Sibiři (s. 186–199). Případ Blanky Rubinové uka-
zuje složitou a  bolestivou cestu, kterou tato mladá židovská dívka z  Podkarpat-
ské Rusi musela projít. Před válkou studovala v  Praze a  za  okupace se jí dařilo 
skrývat, až nakonec přece jen skončila v  Terezíně. Dočkala se konce války, pak 
ale odešla do  Budapeště a  byla zařazena do  deportací směřujících do  Gulagu. 
Nakonec se jí podařilo vrátit se zpět do Československa, ale trvalo dalších devět 
let, než mohl přijet její manžel, lékař a původně také vězeň Gulagu (s. 152–165). 
Slovenský Rusín Jozef Bobalík naproti tomu jako mladík přesídlil po  roce 1945 
do  Sovětského svazu dobrovolně z  nadšení a  pod vlivem sovětské propagandy. 
Náraz na tvrdou realitu byl neúprosný, po drastické zkušenosti v Gulagu se Bo-
balík nakonec dostal zpátky do  Československa až po  více než dvaceti letech, 
v roce 1967 (s. 200–217).

Přecházíme k druhému svazku trilogie, jehož první kapitola seznamuje s osudy 
některých Čechoslováků popravených za Velkého teroru. Příběh manželů Arose-
vových není neznámý, psali o nich Mečislav Borák, slovenská historička Marína 
Zavacká a  nejnověji Jan Dvořák v  minulém čísle tohoto časopisu.8 Mezinárodní 
odborný tisk se věnoval hlavně Alexandru Arosevovi, který patřil ke  špičkám 

7 Viz FIEDLER, Jiří: Generálové legionáři. Brno, Books 1999; BYSTROV, Vladimír: Osud gene-
rála: Komentář k  některým dokumentům o  životě a  tragickém konci Sergeje Vojcechovského. 
Praha, Academia 2007.
8 BORÁK, M.: Moskevská pohřebiště; ZAVACKÁ, Marína: Vo vrstvách pamäti: K českosloven-
skej stope sovietského diplomata Alexandra Jakovleviča Aroseva. In: Forum Historiae, roč. 9, 
č. 2 (2015), s. 166–188; DVOŘÁK, Jan: Historie jedné hereze: Sourozenci Gerta a Harry Freun-
dovi – oběti trockistického stigmatu. In: Soudobé dějiny / Czech Journal of Contemporary His-
tory, roč. 28, č. 1 (2021), s. 99–160. 
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stalinské diplomacie, byl vyslancem v Československu a měl blízko k Nikolaji Je-
žovovi, Vjačeslavu Molotovovi a  dalším předním exponentům stalinismu. Jeho 
manželka Gertruda pocházela z poměrně bohaté pražské židovské rodiny Freun-
dových, působila jako tanečnice a  choreografka a  následovala svého manžela 
do  Moskvy. Líčení přináší výstižný vhled do  života bolševické elity v  luxusním 
moskevském „domě na nábřeží“, mezi jehož obyvateli se setkáváme s úderníkem 
Alexejem Stachanovem, maršálem Michailem Tuchačevským i Nikitou Chruščo-
vem a kde vládl i všudypřítomný strach a podezřívavost. Kolem Arosevových se 
postupně stahovala osudová smyčka a  oba manželé skončili v  roce 1938 na  po-
pravišti Kommunarka na okraji Moskvy (s. 42–59).

Dále je zde zaznamenán případ Jana Březiny, vynikajícího letce, polárníka 
a  oslavovaného hrdiny Sovětského svazu, který byl rovněž popraven v  Moskvě 
za  Velkého teroru (s. 78–97). Československý legionář a  poté generál Rudé ar-
mády Jaroslav Štrombach byl popraven již v  roce 1931 za  údajné spiknutí a  špi-
onáž ve  prospěch Československa (s. 24–41). Další osudy zachycené v  této kapi-
tole sice neskončily trestem smrti, nicméně jejich protagonisté prošli těžkými 
represemi. To byl případ Jaroslava Martínka, který odešel za  první republiky 
na  Ukrajinu jako učitel dětí krajanů, skončil v  Gulagu, ale podařilo se mu ještě 
před druhou světovou válkou vrátit se do  vlasti (s. 10–23). Josef Klička zase při-
šel do  Sovětského svazu za  prací jako důlní specialista a  po  obvinění ze špio-
náže ve prospěch Německa v roce 1938 putoval rovněž do Gulagu. Byl však pro-
puštěn a  vrátil se do  vlasti po  intervenci německého velvyslanectví v  Moskvě. 
Za války potom v Praze pracoval ve prospěch nacistické propagandy proti Sově-
tům a po válce byl souzen jako kolaborant (s. 60–77).

Druhá kapitola tohoto svazku přináší další příběhy osob, které se dostaly 
do  Gulagu po  překročení sovětských hranic v  roce 1939. Příběh grafi ka a  ma-
líře Vladimíra Levory je poměrně známý, hlavně díky jeho pamětem, které vyšly 
opakovaně tiskem (s. 132–149).9 Pravomil Raichl jako mladík unikl před nacisty 
do Sovětského svazu a jako mnozí jiní skončil v Gulagu. Po nepodařeném útěku 
byl odsouzen k  trestu smrti, jeho úděl však změnilo formování československé 
jednotky v Buzuluku. Zařadil se pak k názorovým odpůrcům komunistů, v Čes-
koslovensku ale „naletěl“ jejich špionážní provokaci a před trestem smrti ho ten-
tokrát zachránil prezident Edvard Beneš, když nepodepsal rozsudek. Raichlovi 
se pak povedlo uprchnout z  věznice v  Leopoldově a  přes železnou oponu přejít 
na Západ, aby se nakonec vrátil po listopadu 1989 s cílem pomstít se prokuráto-
rovi Karlu Vašovi za smrt generála Heliodora Píky (s. 116–131). Tento dramatický 

9 LEVORA, Vladimír – DVOŘÁKOVÁ, Zora: Ze stalinských gulagů do československého vojska. 
Praha, Josef Hříbal 1993; LEVORA, Vladimír: Ze stalinských gulagů do československého voj-
ska. Praha – Klatovy, Ústav pro studium totalitních režimů – Galerie Klatovy/Klenová 2020.
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konec Raichlova života je popsán v  již zmíněném příběhu Karla Vaše v  prvním 
dílu, existuje o něm další literatura a stal se i námětem hraného fi lmu.10

Ernest Breiner z Humenného uprchl v roce 1940 kvůli svému židovskému pů-
vodu a  narůstajícímu antisemitismu přes Polsko do  Sovětského svazu a  skončil 
v lágru na Kolymě, který se nacházel ještě několik set kilometrů severněji než po-
věstný Magadan. Do vlasti se mu podařilo vrátit až po patnácti letech (s. 150–165). 
Takové štěstí neměl student Mikuláš Végh, který uprchl rovněž kvůli pronásledo-
vání Židů, ale pobyt v Gulagu nepřežil (s. 100–115).

Poslední kapitola o poválečných represích rekapituluje celkem známý příběh 
Karla Goliatha, právníka a  jednoho ze zakládajících členů KSČ, a  také nejdéle 
vězněného československého občana v Gulagu.11 K jeho mnohaletému uvěznění 
účinně přispěli přední představitelé strany, s  nimiž se názorově rozešel – au-
toři uvádějí osobně Klementa Gottwalda (s. 168–185). Dále zde autoři pojedná-
vají o  politikovi a  novináři Štěpánu Kločurakovi, ministrovi autonomní vlády 
na Podkarpatské Rusi v době druhé republiky, pro nějž si sovětští ozbrojenci při-
šli v květnu 1945 v Praze. Byl odsouzen do Gulagu a až v roce 1957 se směl vrá-
tit do Československa, ale i potom zůstával v hledáčku Státní bezpečnosti, která 
sledovala každý jeho krok (s. 186–205). Zemědělský inženýr Pavel Zoc byl od-
vlečen po válce do Sovětského svazu ze svého bydliště na Kladensku. Z Gulagu 
se sice nakonec dostal, ale až do  konce života trpěl pocitem neustálého ohro-
žení (s. 206–217).

Poslední svazek trilogie již není členěn do větších oddílů, přináší ale opět dva-
náct příběhů seřazených podle stejného schématu. Nejprve seznamuje s  tragic-
kým příběhem Josefa Jandury a  dalších osmdesáti Čechů popravených v  ukra-
jinském Žitomiru na  sv. Václava roku 1938, čili vpředvečer konání mnichovské 
konference (s. 8–25), a  je zde i  příběh dalšího učitele českých krajanských škol 
Josefa Michalského, který odešel do  Sovětského svazu ze sociálního idealismu 
hledat nový život. Za Velkého teroru si vyslechl trest smrti, který mu byl po čty-
řech letech změněn na  deset let v  táboře. Prošel Soloveckými ostrovy, nakonec 
se dostal do  Buzuluku, bojoval na  Dukle a  vrátil se do  vlasti (s. 26–45). Případ 
Františka Tomečky opravdu zamrazí – dostal se do  Gulagu jako mnoho jiných 
po  překročení sovětské hranice, a  když byl propuštěn, cestou z  tábora byl opě-
tovně zatčen, odsouzen a popraven (s. 46–57).

10 Viz ČVANČARA, Jaroslav: Pravomil Raichl: Život na  hranici smrti. Praha, Ústav pro stu-
dium totalitních režimů – Toužimský & Moravec 2018. Film Staříci natočili Ondřej Provaz-
ník a Martin Dušek, do kin byl uveden v roce 2019.
11 Viz GOLIATH-GOROVSKÝ, Karel: Zápisky ze stalinských koncentráků: Výběr ze vzpomínek 
a studií. Brno, Kartuziánské nakladatelství 2018. 
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Robert Sylten, původně Silberstein, pocházel z  Orlové ve  Slezsku. Přes Pol-
sko uprchl do  Sovětského svazu, byl zatčen a  z  Gulagu mu pomohl opět Buzu-
luk. Hůře dopadla celá Syltenova rodina, která uvízla v  protektorátu. Nemilo-
srdnými selekcemi v  transportech prošla jen jeho dcera Inge, která však byla 
zastřelena později spolu s  německým táborovým velitelem, který ji chránil, při 
pokusu o útěk do Švédska (s. 58–73). Následuje případ bratří Goldfl amových a dal-
ších obětí z židovských transportů do Niska nad Sanem (s. 74–89) – osudy těchto 
transportů u nás poprvé prozkoumal a popsal Mečislav Borák.12 V knize najdeme 
i řadu dalších osudů většinou židovských uprchlíků z Podkarpatské Rusi, kteří se 
dostali do soukolí mezi expanzí nacistického Německa, horthyovského Maďarska 
a stalinského Sovětského svazu, z něhož nebylo úniku. Jejich jména sice nejsou 
tak známá jako některá zde již uvedená, ale tyto příběhy nejsou o nic méně tra-
gické, jak dokládá například vězeňská anabáze Josefa Reise a Gábora Edelsteina, 
odsouzených mezi československými občany k  vůbec nejvyššímu – patnáctile-
tému – trestu v Gulagu (s. 144–163).

Podkarpatoruský politik a vlastenec Pavel Cibere, který za druhé světové války 
působil v  Londýně v  exilu jako významný člen Státní rady, byl  zatčen a  odsou-
zen do Gulagu až v roce 1947, kdy působil na univerzitě v Užhorodu. Z  lágrů se 
nakonec dostal živ, ale s  podlomeným zdravím a  dožil v  osamění (s. 104–121). 
Příběh Andreje Patruse-Karpatského a  Jakuba Koutného nazvaný „Z  vlastenců 
vlastizrádci“ má podtitul „Příběh spolupracovníků Heliodora Píky, kteří věděli 
příliš mnoho“, což hodně naznačuje. Koutného rodina byla po válce v Českoslo-
vensku násilně roztržena a on sám nakonec zemřel ve věznici v Leopoldově, za-
tímco Patrus-Karpatský uvízl na  mnoho let za  dráty Gulagu a  nakonec zemřel 
v Kyjevě (s. 122–143). 

Poslední svazek trilogie obsahuje také několik příběhů žen. Mezi nimi je Ce-
cilie Slivková, původně uprchlice z Podkarpatské Rusi do Sovětského svazu, která 
se z Gulagu dostala do Buzuluku a s československou armádou generála Ludvíka 
Svobody došla až do  Československa. Byla biologickou matkou kytarového vir-
tuosa Štěpána Raka, kterého vychovali adoptivní rodiče, poté co Slivková uvízla 
na  Zakarpatské Ukrajině po  její anexi Sovětským svazem (s. 90–103). Z  Podkar-
patské Rusi pocházela také nadaná studentka a později básnířka Žofi e Malyljová, 
která byla zatčena a poslána do Gulagu až v roce 1948 ve Lvově (s. 204–217).

Tuto rekapitulaci uzavírám příběhy dvou příslušníků protibolševické emig-
race z  carské říše, které prvorepublikové Československo výrazně podporovalo: 
Petra Zlenka, zaměstnance Slovanské knihovny (s. 164–185), a Nikolaje Bystrova, 
zaměstnance Ministerstva zahraničních věcí (s. 186–203). Syn Nikolaje Bystrova 

12 BORÁK, Mečislav: První deportace evropských Židů: Transporty do Niska nad Sanem (1939–1940). 
Šenov u Ostravy, Tilia 2009. 
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Vladimír založil po pádu komunismu organizaci Oni byli první a stál u počátků 
výzkumu a  zveřejňování osudů Rusů a  osob dalších národností z  území býva-
lého carského Ruska, kteří se po bolševické revoluci uchýlili do Československa 
a  z  nichž mnozí byli bezprostředně po  příchodu Sovětské armády do  země de-
portováni do  své bývalé vlasti. Intervence usilující o  jejich repatriaci sovětské 
úřady zcela odmítaly.

Za hlavní problém celé trilogie považuji její obsahovou koncepci. Jmenuje se 
Čechoslováci v  Gulagu, tomuto názvu ale obsah úplně neodpovídá.13 Pokud au-
toři chápali jako předmět studia obyvatele pocházející z území, na němž vzniklo 
a  existovalo prvorepublikové Československo – což sice výslovně neprohlašují, 
ale lze tak soudit – potom by bylo zapotřebí vzít v  úvahu i  početné deportace 
do Gulagu ze Slovenska. Docházelo k nim od momentu vstupu Sovětské armády 
na území Slovenska, dokumentovány jsou od počátku roku 1945 s vrcholy v únoru 
a březnu. Většinou se odehrávaly ještě za existence válečné Slovenské republiky, 
nicméně v  procesu jejího rozkladu a  často na  územích kontrolovaných povsta-
leckou Slovenskou národní radou. Válečným cílem Spojenců – alespoň formálně 
tedy i Sovětů, třebaže si fakticky přisvojili Podkarpatskou Rus hned po jejím osvo-
bození – bylo obnovení Československa v  předválečných hranicích. Vyprávějí-li 
tedy autoři o lidech z Československa v Gulagu, měli zahrnout i příběhy osob ze 
Slovenska, nebo alespoň vysvětlit, proč je vynechali.

Oproti tomu zařazení perzekvovaných osob z  Podkarpatské Rusi vychází 
z  toho, že za  první republiky bylo toto území součástí Československa. I  když 
po  lidské stránce soucítíme s  poválečnými oběťmi represí z  tohoto území a  od-
suzujeme krutost jejich trestů, je sporné zahrnovat do takto vymezeného projektu 
perzekuce, ke kterým došlo v době, kdy toto území bylo připojeno k Sovětskému 
svazu a  zatčené osoby již nebyly československými, ale sovětskými občany. To 
byl případ zmíněné Žofi e Malyljové nebo Pavla Cibereho, který se po válce vrá-
til na  Podkarpatskou Rus, stal se tudíž sovětským občanem, a  teprve poté byl 
zatčen a odsouzen.

Za slabinu považuji i uspořádání příběhů v trilogii. Bylo by myslím přehled-
nější a smysluplnější, kdyby do jednoho svazku byly soustředěny příběhy represí 
v  meziválečném období, ve  druhém represe uprchlíků z  Československa do  So-
větského svazu po březnu 1939 a v posledním perzekuce po roce 1945, než když 
jsou rozloženy po  třetinách z  každé skupiny ve  všech svazcích. Je však jasné, 
že když navazující svazky vznikaly postupně, tuto logičtější strukturu nebylo 
možné vytvořit.

13 Ráda bych také upozornila, že titulek Čechoslováci v Gulagu byl již použit v názvu jiné knihy, 
i když ten byl delší (POLIŠENSKÁ, Milada: Čechoslováci v Gulagu a československá diploma-
cie 1945–1953. Praha, Libri 2006). Větší variabilita „gulagovských“ titulů by byla namístě.
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Celá trilogie je napsaná poutavě a  výklad je velmi kvalitní. Text přináší bo-
hatou historickou faktografi i, kterou podává přesně, přehledně a  srozumitelně 
i  pro čtenáře bez speciálních znalostí o  československých soudobých dějinách 
a stalinských represích. Je zřejmé, že autoři podnikli rozsáhlý výzkum v ruských, 
ukrajinských i dalších archivech, že navštívili lokality řady bývalých táborů Gu-
lagu, že hovořili s pamětníky i  rodinnými příslušníky obětí represí.

Všechny tři díly jsou bohatě vybaveny fotografi emi a  reprodukcemi doku-
mentů, které se stávají rovnocenným pandánem textu. Mnohé z fotografi í nebyly 
u nás dosud publikovány. Nejde jen o obrázky zasněžených pustých plání na Sibiři 
se zbytky ostnatého drátu nebo strážních věží, případně anonymních postav vle-
koucích vozíky na kolejích, což se již stalo v publikacích o Gulagu jistým stereoty-
pem. V recenzované trilogii vidíme fotky rodin „před Gulagem“ nebo pozdějších 
obětí ještě ze studentských dob, s přáteli a ve společnosti. Je zde mnoho typických 
identifi kačních „policejních“ fotografi í po  zatčení – z  profi lu a  zepředu  – stejně 
jako snímky pořízené v  Buzuluku, s  bývalými spoluvězni, po  návratu do  vlasti. 
Smutný kolorit tvoří záběry hřbitovů, hrobů a popravčích míst – například loka-
lity Kommunarka na  okraji Moskvy, kde bylo popraviště a  pohřebiště Lidového 
komisariátu vnitra (Narodnyj komissariat vnutrennich děl – NKVD), místa smrti 
a pohřebiště desetitisíců obětí Velkého teroru Sandarmoch v ruské Karélii, věznic 
i lokalit bývalých lágrů. Nechybí fotografi e kláštera na Soloveckých ostrovech, vy-
užívaného k internaci, nechvalně známých moskevských věznic Lubjanky a Bu-
tyrky, vedle nich se ale objevuje řada neznámých či málo známých lokalit, scén 
a situací z Gulagu. Mnoho fotografi í pořídili sami autoři, když osobně navštěvo-
vali místa popisovaných tragických událostí.

Trilogie je zdařile zpracována z  hlediska knižní kultury. Pevné matné desky 
s  decentním designem působí velmi pěkně, dojem dotváří dobře čitelný, pře-
hledný font, kvalitní papír, úhledný formát.

Publikace nejsou vybaveny odkazovým aparátem, a  tak jen z  kontextu a  ze 
seznamu literatury a pramenů, uváděných podle jednotlivých kapitol, poznáme 
či odhadneme zdroje informací. Literatura je však jen výběrová a cenné odkazy 
na  archivy se v  ní ztrácejí. Celé dílo se tím řadí spíše do  vědecko-populárního 
žánru.

Znalosti a  zkušenosti nabyté dosavadním výzkumem o  osudech obyvatel 
z  území Československa, kteří byli deportováni do  gulagů, perzekvováni i  po-
praveni v Sovětském svazu, jsou bezesporu mnohem obsáhlejší, než bylo možné 
vylíčit na 660 stránkách trilogie. Byla psána s cílem ukázat ohromný rozsah a kru-
tost represí stalinské mašinerie, která se nezastavila ani před občany cizích států, 
a z tohoto hlediska jistě splnila svůj účel. Nastínila rovněž zřetelně, že do soukolí 
represí se dostala různorodá škála lidí – od nadšených učitelů, kteří chtěli vzdě-
lávat příslušníky české menšiny v Sovětském svazu a udržovat jejich národní po-
vědomí, přes zapálené komunisty, kteří hledali na východě svou zemi zaslíbenou, 
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a  židovské mladíky prchající z  Podkarpatské Rusi před rasovým pronásledová-
ním až po  protibolševickou emigraci, jež našla nový domov v  demokratickém 
Československu, ale i mnozí jiní. Naprostá většina však měla společné to, že byla 
odsouzena vcelku bezdůvodně a ničím se proti sovětskému státu neprovinila.

Zůstává ještě řada otázek, které by bylo třeba osvětlit: především jak se k de-
portacím svých občanů do  Sovětského svazu stavěla poválečná československá 
vláda, jak probíhala jednání o repatriaci postižených Čechoslováků se sovětskými 
úřady, jak postupovalo Ministerstvo zahraničních věcí a  československé velvy-
slanectví v Moskvě, jak se v těchto záležitostech projevil nástup komunistického 
režimu v Československu. Užitečné by také bylo podívat se na danou problema-
tiku z širšího mezinárodního hlediska – v knize je zmiňován elaborát o nucené 
práci vězňů v systému Gulagu, který zpracoval pro Organizaci spojených národů 
František Polák (sv. 1, s. 144 n.), a  víme, že téma na  půdu OSN proniklo, blíže 
však tato okolnost studována dosud nebyla. Poválečnými deportacemi do  SSSR 
byli ještě více než Čechoslováci postiženi obyvatelé Polska a Maďarska a bylo by 
jistě zajímavé vědět, zda vznikly nějaké srovnávací studie a jak v tomto výzkumu 
postupují historici v  jiných zemích.

Tyto otázky se však k hodnocené trilogii nevztahují, neboť měla jiné zaměření 
a jiný účel. Její důraz byl na objevování a popsání individuálních lidských osudů 
a na jejich zasazení do konkrétních historických souvislostí. V tomto ohledu au-
toři kvalitně splnili svůj úkol a výsledek jejich práce mohu zainteresované veřej-
nosti jen doporučit.

A b s t r ac t

In the three volumes published under the common title Čechoslováci v Gu-
lagu [Czechoslovaks in the Gulag] (Prague: Česká televize and Ústav pro studium 
totalitních režimů, 2017, 2018 and 2019), the authors Jan Dvořák, Jaroslav Formánek 
and Adam Hradilek chart the fate of Czechs and Slovaks who had been interned 
and in some cases executed in the Soviet camps in the period between the 1920s 
and 1950s (the fi rst volume’s subtitle is Životní osudy krajanů postižených poli-
tickými represemi v Sovětském svazu [Life fate of the compatriots suff ering po-
litical repressions in the Soviet Union], the two following volumes were both pub-
lished with the subtitle Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském 
svazu [Stories of compatriots executed or interned in the Soviet Union]). Th ese 
were compatriots who had settled in the Soviet Union, immigrants who believed 
in communist ideas and arrived in the country, which was building communism, 
between the two world wars, refugees fl eeing from Nazism after the German occu-
pation of the Czech lands in March 1939, inhabitants of Subcarpathian Ruthenia 
after its annexation to the USSR or people dragged from Czechoslovakia by the So-
viet security services after the liberation of the country in 1945. Th e three volumes 
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have a uniform concept, structure as well as visual appearance and present in to-
tal thirty-six individual or collective stories. Th e book trilogy is directly linked to 
the three-part Czech TV documentary entitled Čechoslováci v gulagu [Czechoslo-
vaks in the Gulag], broadcast in 2017, which was written and directed by Marta 
Nováková. Th e reviewer discusses the entire project, which she believes signifi cantly 
contributes to our knowledge of this tragic chapter of Czechoslovak history and 
brings together some extraordinary stories of the victims of the Stalinist regime. She 
also appreciates the visual form of the publication with its numerous unique pho-
tographs and reproduced documents, seeing it as an equally important part of the 
publications. She expresses some reservations about the work’s concept and raises 
issues for further research on this theme.

Ke y w ord s /  K l íč ov á s lov a :

Czechoslovakia; Soviet Union; Gulag; Communism; Stalinist repressions; Great 
Terror
Československo; Sovětský svaz; Gulag; komunismus; stalinské represe; Velký 
teror



Transformácia českého robotníctva od  nacizmu 
k  socializmu

Adam Šumichrast
Historický ústav, Filozofi cká fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Keď som pred niekoľkými rokmi, ešte ako magisterský študent, prezentoval na kon-
ferencii príspevok o štrajkovom hnutí v Považskej Bystrici v rokoch 1939–1940, za-
čínal som so slovami, že labour history, respektíve dejiny robotníctva, sa u nás (ro-
zumej v „československom“ priestore) dostali po roku 1989 do úzadia a mimo okraj 
záujmu historiografi e. Sčasti to možno chápať ako prirodzenú reakciu, keďže táto 
výskumná oblasť bola predtým pomerne pertraktovaná a dochádzalo k ideologickej 
inštrumentalizácii jednotlivých udalostí, čo neraz negatívne poznamenalo aj kva-
litu prezentovaných zistení. S radosťou konštatujem, že toto tvrdenie, a to najmä 
pre českú historiografi u, už dávnejšie neplatí, a recenzovaná robustná kolektívna 
práca o priemyselnom robotníctve v českých krajinách medzi rokmi 1938 a 1948 
je toho najnovším dôkazom. 

JANÁK, Dušan – KOKOŠKA, Stanislav a kol.:

Průmyslové dělnictvo v českých zemích 
v letech 1938–1948.

Praha, Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, v. v. i., 2019, 620 stran, 
ISBN 978-80-7285-228-4.
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Kniha je výsledkom rovnomenného grantu a  je len dobre, že po  zverejnení 
čiastkových poznatkov došlo k  predstaveniu výsledkov bádania v  ucelenej po-
dobe. Samotná téma dejín robotníctva, pre mnohých tak typická pre obdobie 
spred roku 1989, sa v západnej historiografi i teší dlhodobému záujmu. Preto je jej 
komplexné spracovanie pre atraktívne a viacnásobne zlomové obdobie desaťro-
čia 1938 až 1948 dôležitým počinom a dúfam, že sa raz zrealizuje aj pre sloven-
ský kontext. Recenzovaná kniha je v  mäkkej väzbe a  obsahuje všetky formálne 
náležitosti odbornej práce: užitočný menný aj miestny register, súpis prameňov 
a literatúry, zoznam skratiek a zoznam tabuliek a grafov. Poznámkový aparát je 
umiestnený prehľadne pod čiarou.

Publikácia je rozdelená na  dve hlavné časti. Už pri prvom listovaní a  čítaní 
obsahu mi napadlo, prečo sa autorský kolektív nesnažil aspoň do  istej možnej 
miery pripodobniť štruktúru kapitol v  oboch celkoch – pokrývajúcich obdobia 
od zániku prvej Československej republiky do konca nemeckej okupácie a od oslo-
bodenia Československa do komunistického prevratu – čím by publikácia získala 
ucelenejší charakter. Dôvody vysvetľuje spoluautor knihy a  autor „protektorát-
nej“ časti Stanislav Kokoška v úvode. Pokiaľ ide o historické kontinuity a diskon-
tinuity, autorský kolektív podľa jeho slov došiel k záveru, že po máji 1945 nastal 
tak zásadný rozchod s predchádzajúcou dobou, že aj samotná publikácia sa roz-
delila na  dve fakticky samostatné knihy. Oddiel o  Protektoráte Čechy a  Morava 
pôsobí viac monografi ckým dojmom (s. 11–274), zatiaľ čo obdobie tretej repub-
liky je po obsahovej stránke podané členitejšie a príslušná časť vyzerá skôr ako 
komplexnejší zborník (s. 275–554). Tento kontrast je zrejme spôsobený aj tým, 
že prvý diel má fakticky jediného autora (pracujúceho s výpomocou archívnych 
rešerší), zatiaľ čo v druhej časti spracováva každý autor či autorka svoju vlastnú 
tému.1 Oba celky otvárajú podrobné kapitoly venované zhodnoteniu doterajšej 
odbornej literatúry a  archívnych prameňov k  téme. Musím poznamenať, že ide 
naozaj o  vyčerpávajúci prehľad (dokopy 36 strán), ktorý prípadným záujemcom 
o ďalšie štúdium problematiky veľmi dobre poslúži.

Kokoška, Janák a  ich spolupracovníci prinášajú v  knihe dlhý rad poznatkov, 
v  mnohých prípadoch nových a  založených na  vlastnom extenzívnom archív-
nom výskume, predovšetkým v  centrálnych, ale aj regionálnych fondoch. Platí 
to tým skôr, že „sprofanované“ dejiny robotníctva ako svojbytnej sociopolitic-
kej triedy či skupiny sa po  roku 1989 dlho netešili prílišnému záujmu histori-
kov (a  zrejme ani verejnosti). Kde to bolo možné, nadviazali autori, najmä fak-
tografi cky, na  historiografi cký výskum z  minulého režimu. Prekonávajú pritom 

1 Spolu s  Dušanom Janákom ako hlavným autorom sa na  nej podieľali Jakub Šlouf, Jiří Ko-
cian, Jiří Pokorný, Lubomír Hlavienka, Anna Jonáková, Alžběta Kratinová a  Dušan Janák 
mladší.
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pochopiteľne jeho často schematické výklady a  závery, napríklad pri hodnotení 
štrajkových udalostí. Zároveň do značnej miery sumarizujú výsledky spisby pub-
likovanej po roku 1989 a synteticky ju završujú.

Výklad o priemyselnom robotníctve v Protektoráte Čechy a Morava je usporia-
daný viacmennej chronologicky, ale logika textu sa odvíja postupne v podobe sa-
mostatnejších tematických kapitol, popisujúcich napríklad systém nútenej práce, 
štrajkové hnutie, ženy v  priemysle, nacistické represálie, propagandistické akti-
vity režimu, fungovanie odborov a podobne. Stanislav Kokoška nevyhnutne za-
čína už „predohrou druhej republiky,“ keď došlo k viacerým zásadným zmenám 
najmä politického charakteru, ktoré do určitej miery nastolili trend pre protekto-
rátne obdobie. Tento proces sa vyznačoval centralizáciou, zjednocovaním, potla-
čovaním plurality a stupňovaním reštrikcií. Pokiaľ ide o sféru odborového hnu-
tia, jeho organizačná roztrieštenosť a snaha o jej preklenutie patrili k základným 
otázkam, s ktorými hnutie zápasilo počas medzivojnového Československa. Táto 
téma nadobúdala rôzne konotácie v závislosti od meniacich sa politických a soci-
álnych pomerov (v období krátko po vzniku republiky, po vypuknutí hospodár-
skej krízy, v reakcii na nástup fašizmu v zahraničí aj doma). Autoritárske pomery 
druhej republiky urovnávali cestu pre riešenie v podobe vytvorenia zjednotenej 
Národnej odborovej ústredne zamestnaneckej (NOÚZ), ktoré sa presadilo krátko 
po vzniku protektorátu a s ktorým ešte na  jeseň 1938 nepočítali ani zaintereso-
vaní odborárski funkcionári.

Kokoškov výklad sa koncentruje najmä do obdobia 1939 až 1942. Niektoré pa-
sáže by si ale zaslúžili väčšie rozpracovanie aj pre neskoršie roky protektorátu. 
Týka sa to napríklad práve spomenutej odborovej ústredne, ktorej vývoju za úra-
dovania Františka Kolářa v  rokoch 1943 a  1944 je venovaných len zopár strán. 
Okrem zotavovacích akcií zaštítených menom Reinharda Heydricha, o  ktorých 
sa autor rozpisuje, sa pod kuratelou NOÚZ organizovali aj ďalšie propagandis-
tické podniky, ako boli zájazdy robotníkov do okupovaných oblastí Sovietskeho 
zväzu, antiboľševické výstavy či rôzne vianočné nádielky, a celkovo sa po vzore 
Nemeckej fronty práce (Deutsche Arbeitsfront) aj v českých odboroch začal klásť 
dôraz na určitú (pre)výchovu robotníctva. V kontexte dejín robotníctva za protek-
torátu oceňujem dve samostatné podkapitoly venované komunistom a fašistom, 
keďže tieto vyhranené politické skupiny predstavujú špecifi cké a výskumne zau-
jímavé prípady. Oceniť možno aj zameranie na formy robotníckeho odporu, ako 
bolo absentérstvo alebo vedomé vyhýbanie sa práci. Nové poznatky kniha po-
núka o tom, ako prakticky fungovala trestná právomoc zamestnávateľov na pod-
nikovej úrovni, vrátane štatistického vyčíslenia prípadov porušovania pracovnej 
kázne. Málo známou témou je import systému organizovania práce z tretej ríše, 
kde ostáva priestor na  hlbšiu analýzu, či už ide o  nacistické pojatie podnikovej 
pospolitosti (Betriebsgemeinschaft) alebo o zavádzanie smerníc Ríšskeho výboru 
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pre pracovné štúdie (Reichsausschuß für Arbeitsstudien – REFA), ktoré mierili 
na  zvyšovanie intenzity práce a  spôsoby odmeňovania.  Ako protektorátna ob-
doba tejto organizácie vznikol Zemský výbor pre pracovné štúdie, ktorý mal svoje 
pobočky vo viacerých mestách.

Nasledujúca časť venovaná tretej republike je rozdelená do viacerých kapitol, 
ktoré samostatne spracovávajú jednotliví autori a  autorky. Postupne sa tak do-
zvedáme množstvo informácií o vtedajšom priemyselnom robotníctve vo svetle 
štatistických ukazovateľov, o vzťahu politických strán, robotníctva a podnikového 
vedenia, o transformácii odborového hnutia na ceste k socializmu, o zárodkoch 
robotníckej samosprávy v podobe závodných a podnikových rad, o príčinách, or-
ganizácii, genéze a  typológii štrajkov v  tretej republike, o  formách starostlivosti 
o zamestnancov na podnikovej úrovni. Monografi u uzatvára sociologický exkurz 
o robotníkoch v Brne v roku 1947, ktorý sa metodologicky líši od historického vý-
kladu celého diela, pretože vychádza z  teórie triednych rozdielov francúzskeho 
sociológa Pierra Bourdieu. Uvedené kapitoly ponúkajú na  širokej ploche naozaj 
detailný a mnohostranný rozbor problematiky.

Zastavím sa aspoň pri mimoriadne zaujímavej kapitole o závodných a podni-
kových radách, ktorú napísala autorská dvojica Lubomír Hlavienka a Jakub Šlouf. 
Predstavili v nej periodizáciu ich vývoja v tretej republike v nadväznosti na špe-
cifi ckú tému povojnovej očisty priemyselných závodov od kolaborantov a takzva-
ných asociálnych živlov, v  ktorej zohrali dôležitú úlohu. Závodné a  podnikové 
rady sa ustanovili mimo organizačnú štruktúru Revolučného odborového hnu-
tia a netvorili iba jednu z „prevodových pák“ komunistickej strany, ako sa často 
tvrdilo, komunisti ich ovládli až po  februári 1948. Mimochodom, v  rámci pred-
metného grantu vyšla aj samostatná štúdia venovaná závodným výborom v pro-
tektoráte,2 a je škoda, že sa v nejakej podobe nedostala do fi nálnej syntézy (práve 
aj kvôli porovnaniu so situáciou v  tretej republike).

V druhej časti knihy je značný priestor venovaný pomerne komplexnému spra-
covaniu sociálnych politík v  rokoch 1945 až 1948. Nová publikácia Radky Šus-
trovej Zastřené počátky sociálního státu výrazným spôsobom ukazuje, ako je táto 
téma dôležitá aj pre obdobie nacistickej okupácie.3 To ma opäť vedie k úvahe, či 
naozaj bolo nevyhnutné recenzovanú prácu až takýmto spôsobom rozdeliť, keď-
že nakoniec nachádzame pre obe, hoci podstatne rozdielne obdobia, viaceré 

2 STÁTNÍK, Dalibor: Závodní výbory v  protektorátní společnosti. In: Zpravodaj grantového 
projektu Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938–1948: Sborník příspěvků z kolokvia 
Průmyslové dělnictvo a politické režimy v letech 1938–1948. Praha – Opava, Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, v.v.i. – Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik 2016, s. 150–169.
3 ŠUSTROVÁ, Radka: Zastřené počátky sociálního státu: Nacionalismus a  sociální politika 
v Protektorátu Čechy a Morava. Praha, Argo 2020.
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zhody či podobnosti. Iná kompozícia knihy by ich mohla nechať vyniknúť, ako 
aj zreteľnejšie poukázať na vzájomné kontrasty, a  tak by umožnila lepšie využiť 
komparatívny potenciál bohato sústredenej matérie, čo by bolo určite prínosné. 
Navyše, okrem Radky Šustrovej aj ďalší autori, ako napríklad Jakub Rákosník, 
po ukazujú na  dôležité historické kontinuity pri utváraní sociálnej politiky štá-
tu.4 Z dlhodobej perspektívy tu pôsobil ako mocný faktor odpor voči liberálnemu 
kapitalizmu, umocnený ťaživou skúsenosťou Veľkej depresie a kolapsu prvej re-
publiky. V  tejto súvislosti si myslím, že recenzovaná publikácia by si zaslúžila 
ešte kapitoly špecifi cky pojednávajúce o  ideologickom poňatí práce v  protekto-
ráte a  tretej republike, respektíve o  pôsobení rôznych dobových ideologických 
a myšlienkových smerov na robotníctvo.

Rozpoltenosť knihy má tiež za následok isté nelogickosti či nedôslednosti. Na-
príklad druhá časť je opatrená vlastným úvodom (ktorý má čiastočne všeobecný 
charakter) a záverom, zatiaľ čo prvá časť nie; navyše, v knihe nájdeme aj päť stra-
nové zhrnutie v angličtine, ale opäť len pre obdobie tretej republiky. Ďalej, kapi-
tola venovaná štrajkom v protektoráte iba popisuje vývoj štrajkového hnutia, za-
tiaľ čo obdobná kapitola pre povojnovú republiku je poňatá širšie. Podáva rozbor 
historiografi ckej produkcie k téme, ale najmä sa zaoberá všeobecnou typológiou 
štrajkov a súvisiacimi metodologickými otázkami. Takýto koncepčný prístup by sa 
želal už pri prvom stretnutí s témou. Rovnako aj protektorátne obdobie by si za-
slúžilo pokus o zaujímavú sumarizáciu a prehľad štrajkových udalostí v tabuľke, 
aký je na strane 502. Keď je reč o prejavoch odporu voči okupantom v priemysel-
ných podnikoch, aspoň nabudúce by si väčšiu pozornosť zaslúžili sabotážne ak-
cie (ktoré v niektorých etapách protektorátu nadobúdali značných rozmerov), ale 
aj spomaľovanie práce či zámerná výroba nepodarkov. Rozsiahly fond Národnej 
odborovej ústredne zamestnaneckej vo Všeodborovom archíve Českomoravskej 
konfederácie odborových zväzov nie je ešte zďaleka vyťažený – pri štúdiu priemy-
selného robotníctva či protektorátnych odborov umožňuje zostúpiť na regionálnu 
alebo sektorovú úroveň a  obsahuje aj množstvo štatistického materiálu pochá-
dzajúceho z rôznych inštitúcií, ktorý by mohol zaujať hospodárskych historikov.

Odhliadnuc od naznačených menších výhrad, týkajúcich sa najmä formálneho 
členenia práce či návrhov na ďalšie rozpracovanie niektorých tém, recenzovaná 
publikácia nielenže veľmi dobre a  hutne zhŕňa doterajšie poznanie o  priemy-
selnom robotníctve a javoch či inštitúciách s ním spojených, ale takisto prináša 
mnoho nového. Dá sa preto predpokladať, že sa stane jedným zo základných, au-
toritatívnych titulov v  pomyselnej knižnice sociálnych dejín českých krajín pre 
turbulentnú dekádu medzi Mníchovom 1938 a Februárom 1948.

4 Viz např. RÁKOSNÍK, Jakub: Sovětizace sociálního státu: Lidově demokratický režim a sociální 
práva občanů v Československu 1945–1960. Praha, Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy 2010.
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A b s t r ac t

For some period after the fall of the Communist regime in Czechoslovakia, the his-
tory of workers and the labour movement have been marginalized in the local histo-
riography. Th e reviewer notes with gratitude that with the publishing of the extensive 
synthetic work of Dušan Janák, Stanislav Kokoška and a team of their collabora-
tors entitled Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938–1948 [Indus-
trial workers in the Czech lands in 1938–1948] (Prague: Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, v. v. i., 2019) this situation changes considerably. Th e publication captures 
the transformation of Czech labour during the critical decade from the end of the 
First Republic to the establishment of the communist regime, which included six 
months of the authoritative Second Republic, six years of German occupation in 
the Protectorate of Bohemia and Moravia and three years of a limited democracy 
in the Th ird Republic. Th e fairly comprehensive narration describes, among other 
things, the organization of industrial workers and the development of trade unions, 
their relationship with the changing political regimes and employers, the social 
policy towards the workers, the workers’ position in enterprises or the strike move-
ment. Th e reviewer partly challenges the text’s division into two parts dealing sep-
arately with the periods of the Protectorate and the Th ird Republic, which does not 
encourage comparative thinking on the issue and tracing long-term continuities, 
and points to the conceptual inconsistency in their elaboration. However, the book 
summarizes the existing knowledge of the issue and provides a great deal of infor-
mation from archival research. 

Ke y w ord s /  K l íč ov á s lov a :

Czech lands; Czechoslovakia; industrial workers; workers; trade unions; 
labour; strikes; Protectorate of Bohemia and Moravia; Second Czechoslovak 
Republic; Th ird Czechoslovak Republic 
české země; Československo; průmyslové dělnictvo; dělníci; odbory; práce; 
stávky; Protektorát Čechy a  Morava; druhá republika; třetí republika



Zásadný posun vo výskume dejín 
slovenského štátu

Michaela Lenčéšová
Katedra historických věd, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Otázkou vzťahu katolicizmu a fašizmu sa v súčasnosti zaoberajú transnacionálne 
výskumy katolíckeho modernizmu aj hybridných foriem fašizmu.1 Prvý prístup 
ukazuje, že skúsenosť katolíkov s fašizmom v prvej polovici dvadsiateho storočia 
predstavovala pre katolicizmus krutý, ale mimoriadne dôležitý prostriedok jeho 
modernizácie.2 Druhý sa koncentruje na  výskum prítomnosti fašistických ideí 

1  V  texte nepoužívam pojmy „katolicizmus“ a „kresťanstvo“ ako synonymá.
2  To je parafráza tézy od amerického historika Jamesa Chappela (CHAPPEL, James: Catholic 
Modern. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press 2018, s. 118). Pozri ďalej DAG-
NINO, Jorge: Faith and Fascism: Catholic Intellectuals in Italy, 1925–43. Basingstoke, Palgrave 
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v myslení dobových katolíckych aktérov. Na rozdiel od teórie generického fašizmu 
výskum hybridných foriem chápe fašizmus ako dynamický fenomén, vďaka čomu 
sme schopní  identifikovať a  klasifi kovať rozličné variácie fašistických termínov, 
symbolov či praxe v  rovine individuálnych aktérov.3 V  prípade vzťahu kresťan-
stva a fašizmu stojí v popredí súčasného výskumu ako analytický nástroj pojem 
takzvaných klérofašistov, ktorý teoreticky vymedzil britský historik Roger Griffi  n. 
Navrhol používať tento termín pre myslenie a aktivity výhradne duchovných, ktorí 
zo svojej pozície buď vyjadrovali podporu fašizmu z  taktických dôvodov, alebo 
sa pokúšali o  synkretizmus kresťanských a  fašistických predstáv.4 Oba prístupy 
majú svoje výhody aj nevýhody. Kým nástroje výskumu katolíckeho modernizmu 
nám pomáhajú vnímať posuny vo vnútri na  prvý pohľad nemenného katolici-
zmu, v  otázke vzťahu katolicizmu a  fašizmu nie sú  uspôsobené na  rozlišovanie 
miery a podôb radikalizácie konkrétnych aktérov. To síce skvelo umožňujú me-
todologické nástroje založené na  koncepte klérofašizmu, ich slabinou však zasa 
je, že nie vždy venujú dostatočnú pozornosť náboženskej identite „fašizujúcich“ 
aktérov, ako ani nenápadným pohybom, ktoré sa odohrávajú vo vnútri kresťan-
ského myslenia, poprípade nedostatočne zohľadňujú „rýdzo“ kresťanské moti-
vácie aktérov, stojace za  ich nadbiehaním, podporou či obdivovaním fašizmu.5

Kniha Klérofašisti slovenského historika Miloslava Szabó je pre českého či-
tateľa už známa vďaka debate, ktorá sa okolo nej rozprúdila v časopise Dějiny – 
teorie – kritika, preto sa budem vo svojej recenzii venovať iba niektorým aspe-
ktom práce, pričom zohľadním túto odbornú polemiku.6 Ako napovedá názov 
knihy, autor sa inšpiroval metodologickými nástrojmi výskumu hybridných fo-
riem fašizmu a  Griffi  novou defi níciou klérofašistu, ktorú zasadil do  prostredia 
slovenského kresťanstva, prevažne katolíckeho.7 Voľba týchto nástrojov však 
neznamená, že by absolútne rezignoval na  spomínané modernizačné „trendy“ 

Macmillan 2017; PORTER-SZŰCS, Brian: Faith and Fatherland: Catholicism, Modernity and 
Poland. Oxford – New York, Oxford University Press 2011.
3  PINTO, António Costa – KALLIS, Aristotle: Rethinking Fascism and Dictatorship in Europe. 
Basingstoke, Palgrave Macmillan 2014.
4  GRIFFIN, Roger: Th e “Holy Storm”: “Clerical Fascism” through the Lens of Modernism. In: 
Totalitarian Movements and Political Religions, roč. 8, č. 2 (2007), s. 213–227.
5  Pozri DAGNINO, J.:  Faith and Fascism, s. 77; PORTER-SZÜCS, B.: Faith and Fatherland.
6  Pozri TRIZULJAK, Samuel: Klérofašismus, alebo prezentismus? In: Dějiny – teorie – kritika, 
roč. 17, č. 1 (2020), s. 101–111; SZABÓ, Miloslav: Kritická diskusia, alebo apológia? In: Tamže, 
s. 112–136.
7  Metodologické nástroje, s  ktorými Szabó v  knihe pracuje, obšírnejšie rozoberá v  štúdii: 
SZABÓ, Miloslav:  „Klérofašizmus? Katolicizmus a radikálna pravica v stredoeurópskom kon-
texte“. In: Historický časopis, roč. 65, č. 4 (2017), s. 675–687.
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vo vnútri katolicizmu (ako bola napríklad Katolícka akcia, umožňujúca laikom po-
dieľať sa na evanjelizácii, či antiklerikalizmus teológa a filozofa Ladislava Hanusa) 
alebo niektoré kresťanskou identitou ovplyvnené motivácie skúmaných aktérov 
v danom období (napríklad obavu z „bezbožného boľševizmu“ či túžbu po kon-
zervatívnom obnovení poriadku). Prostredníctvom krátkych intelektuálnych bio-
grafi í vybraných slovenských duchovných Szabó pátra po príčinách ich radikalizá-
cie a ústretovosti voči fašistickým predstavám v rokoch 1935 až 1945. Na príklade 
duchovného správcu Hlinkovej gardy Karola Körpera, publicistu a  agenta naci-
stických tajných služieb Viliama Riesa a  politika a  literáta Antona Šaláta navr-
huje funkčnú typológiu slovenských klérofašistov, pozostávajúcu z troch kategó-
rií, ktoré nazýva „aktivisti“, „extrémisti“ a „martýri“. Aktivisti imitovali niektoré 
prvky fašizmu z taktických dôvodov, extrémisti to robili z presvedčenia, ktoré ne-
raz viedlo týchto kňazov až k  opusteniu kresťanských pozícií, a  martýri sa šty-
lizovali do  role obetí boľševizmu, s  cieľom umenšiť svoje vlastné „prehrešky“. 
Každý ideálny typ klérofašistu dopĺňa Szabó exkurzami, ktoré predstavujú buď 
jeho modifi káciu, alebo opak (už spomenutý teológ Ladislav Hanus, evanjelický 
farár Vladimír Rolko, účastník Slovenského národného povstania a obeť gestapa 
Ľudovít Veselý). Na tomto základe Szabó vytvoril pestrú paletu rozličných podôb 
a motivácií k prepájaniu náboženstva s radikálnou politikou a osvojovania si fa-
šistických predstáv kňazmi v slovenskom prostredí.

Túto diverzitu spolu s  rekonštrukciou často prehliadaných antisemitských 
postojov pri výskume myslenia dobových kresťanských aktérov vyzdvihoval 
na  knihe už americký historik James Ward, autor biografi e o  Jozefovi Tisovi.8 
Historik Martin Jemelka vo svojej recenzii Szabóovej monografi e v časopise Střed/
Centre okrem iného spomína nielen jeho snahu hľadať hlbšie korene neskoršej 
radikalizácie slovenských klerikov už v  katolíckom prostredí Horného Uhorska, 
presiaknutom náboženským, kultúrnym a  socioekonomickým antisemitizmom 
a nacionalizmom (ako dokladá prípad kňaza Andreja Rojka), ale aj autorovo „za-
hrávanie sa s ohňom“, keď v epilógu knihy Szabó polemizuje s názormi a aktivi-
tami niektorých politizujúcich predstaviteľov súčasného slovenského kléru (pre-
dovšetkým kňaza Mariána Kuff u).9 Jemelka v  závere dodáva, že Szabó nerieši 

8  WARD, James Mace: Jozef Tiso: Kněz, politik, kolaborant. Praha, Slovart 2018. Originál knihy, 
ktorý vyšiel v roku 2013, v tomto časopise recenzoval práve Miloslav Szabó (SZABÓ, Miloslav: 
Prelomová americká biografi a Jozefa Tisa. In: Soudobé dějiny, roč. 22, č. 1–2 (2015), s. 197–202). 
James Ward pre zmenu recenzoval Szabóovu monografi u Klérofašisti v mníchovskej Bohemii 
(roč. 60, č. 1 (2020), s. 123–126).
9  V  novembri 2019 Konferencia biskupov Slovenska vydala ofi ciálne stanovisko, v  ktorom 
konštatovala, že politické angažovanie kňazov nie je „primerané kňazskému stavu“, pričom 
v ňom priamo spomína Mariána Kuff u. (Biskupi zverejnili stanovisko k otázke politického an-
gažovania klerikov. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska [online], 15.11.2019. 
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veľmi dôležitú otázku, na  ktorej zodpovedanie bohužiaľ nebol dosiaľ podnik-
nutý dostatočný výskum: nakoľko bol vlastne klérofašizmus v radoch slovenských 
duchovných rozšírený?10

Naproti tomu hlavná výhrada Samuela Trizuljaka v jeho eseji nazvanej „Klé-
rofašismus, alebo prezentismus?“ sa dotýkala Szabóovej voľby metodologických 
nástrojov klérofašizmu, ktorých použitie môže podľa neho viesť v niektorých prí-
padoch (napríklad zmieneného Hanusa) k  nepresným a  skresleným interpretá-
ciám.11 Namiesto toho  Trizuljak navrhuje nazerať na  katolíckych aktérov z  čias 
vojnového slovenského štátu optikou európskeho katolíckeho modernizmu. Teo-
lóg Ladislav Hanus sa má potom v tomto kontexte javiť nie ako „klérofašista-kon-
zervatívec“,12 ale ako paternalistický modernista, pretože v jeho textoch vraj mô-
žeme nájsť typické znaky takzvaného paternalistického modernizmu (s  týmto 
pojmom prišiel spomenutý historik James Chappel v práci Katolícka moderna).13 
Trizuljak, vychádzajúc z  Chappela, defi nuje paternalistických modernistov ako 
katolíkov, pre ktorých bol charakteristický „antikomunizmus, silný sociálny štát 
a  nadšené vlastenectvo“. Ďalej cituje pomerne mnohoznačnú Chappelovu defi -
níciu paternalistického modernizmu, ktorý vraj nepredstavoval formu fašizmu, 
bol základom kritiky fašizmu v situáciách, keď fašisti zasahovali do katolíckych 
sfér vplyvu (vzdelávanie, výchova mládeže, legislatíva týkajúca sa manželstva), 
ale  tiež poskytoval priestor pre kolaboráciu s  fašistami.14

Prístupy európskeho katolíckeho modernizmu a  hybridných foriem fašizmu 
pritom nestoja proti sebe, ale vzájomne sa dopĺňajú, ako už vo svojej reakcii „Kri-
tická diskusia, alebo apológia?“ uviedol Miloslav Szabó.15 Pri aplikácii výlučne 
Chappelovho prístupu existujú dve úskalia, obzvlášť pokiaľ sa vo výskume chceme 
pýtať na politickú radikalizáciu aktérov. Predovšetkým je to riziko, že neodhalíme 
modifi kované prvky fašizmu, ktoré sa nám môžu javiť na prvý pohľad „len“ ako 
radikalizácia kresťanského myslenia (v tom lepšom prípade). Druhým problémom 

[Cit. 2021-08-01.] Dostupné z: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191115025&fbc-
lid=IwAR3rIGoRTXL_E8YdXQY8LGpD_mnAAiznhIISc1V3x50hkqKij6EaEjuUecU.)
10  Recenzia Martina Jemelku vyšla v  časopise Střed/Centre bez názvu (roč. 12, č. 2 (2020), 
s. 164–169). 
11  TRIZULJAK, S.: Klérofašismus, alebo prezentismus?
12  Trizuljak však používa tento pojem v rozpore so Szabóovou typológiou a nerozlišuje medzi 
ideálnymi typmi klérofašistov a ich variáciami. Hanus v knihe nie je „klérofašista-konzerva-
tívec“, ale variáciou „klérofašistu-aktivistu“. (Pozri viac SZABÓ, M.: Kritická diskusia, alebo 
apológia?)
13  Pozri CHAPPEL, J.: Catholic Modern.
14  TRIZULJAK, S.: Klérofašismus, alebo prezentismus?, s. 111.
15  SZABÓ, M.: Kritická diskusia, alebo apológia?
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je, že ťažko určíme mieru radikalizácie u konkrétnych aktérov. Ladislav Hanus, 
u ktorého Szabó identifi kuje iba krátkodobý „klérofašistický motív“ (vysvetlím niž-
šie), by sa ako paternalistický modernista mohol ocitnúť v  jednom vreci s  oveľa 
radikálnejšími politizujúcimi kresťanmi (je otázkou ďalšieho výskumu, u koho je 
vôbec možné hovoriť o  paternalistickom katolíckom modernizme v  slovenskom 
kontexte). Je preto dôležité pri skúmaní myslenia kresťanských aktérov, ktorí boli 
politicky aktívny v  období vojnového slovenského štátu, brať do  úvahy nielen 
ich náboženskú identitu, ale vnímať aj „fašizáciu jazyka“, ktorá sa u časti z nich 
prejavovala.16 Kombinácia oboch prístupov je naliehavejšia pri analýze myslenia 
predstaviteľov mladej generácie klerikov angažovaných za slovenského štátu, ktorí 
absolvovali štúdium teológie v tridsiatych rokoch na zahraničných univerzitách 
a boli tak formovaní prostredím modernejšieho katolicizmu. Vďaka tomu sa nám 
pravdepodobne odkryjú ďalšie motivácie, ktoré slovenských duchovných viedli 
k „pokušeniu“ vytvárať symbiózu „posvätného“ a „sekulárneho“.

Miloslav Szabó vo svojej monografi i používa tri hlavné interpretačné pojmy. 
Tým prvým je v teológii známy termín pokušenie, ktorým odkazuje na kresťanské 
myslenie skúmaných aktérov. Práve cez „pokušenie“ vysvetľuje nutkanie niekto-
rých slovenských klerikov prepájať náboženstvo s radikálnou politikou a prvkami 
profánneho fašizmu, ďalej potrebu dehumanizovať údajných nepriateľov sloven-
ského národa a katolicizmu a tiež rozširovať tieto radikálne idey prostredníctvom 
masmédií, ktoré sa v  rámci Katolíckej akcie stali dôležitým nástrojom evanjeli-
zácie. Motivácie kresťanských mysliteľov k napodobňovaniu fašizmu sú teda iné 
ako u  sekulárnych historických aktérov. Hlavnou tézou autorovho výskumu je, 
že toto „pokušenie“ súviselo s potrebou nájsť ochrancu slovenského katolicizmu 
pred globálnou hrozbou boľševizmu a  garanta existencie slovenského národa 
v etnicky defi novanej Európe. Ukazuje sa tak, že slovenskí klérofašisti preberali 
do svojich kresťanských palingenetických predstáv modifi kované prvky fašizmu, 
pretože to v tom čase považovali za potenciálne úspešný spôsob obrany sloven-
ského národa a kresťanských hodnôt, a tiež je zrejmé, že veľkú rolu v tomto smere 
zohral ich mesiášsky syndróm.17

Druhým termínom je klérofašistické očakávanie, respektíve snaha o  dosi-
ahnutie takzvaného modu vivendi, teda rozdelenia sfér vplyvu medzi autoritár-
skym štátom a katolíckou cirkvou. Tá razila víziu „totálneho katolicizmu“, ktorý 
mal priniesť obrodu celej spoločnosti, údajne zasiahnutej všeobecným morál-
nym úpadkom, pričom kľúčovú rolu mala v  celom procese zohrať spomínaná 

16  Pojem „fašizácia jazyka“ pochádza z knihy Antona Hruboňa Ľudácka čítanka (Bratislava, 
Premedia 2019).
17  Pojem „palingenéza“ nie je iba záležitosťou fašizmu (pozri POLLARD, John: Catholicism 
in Modern Italy. London – New York, Routledge 2008).
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Katolícka akcia. V tomto smere Szabó čerpá hlavne z práce amerického historika 
Davida Kertzera, ktorý popisuje dynamický a rozporuplný vzťah medzi pápežom 
Piom XI. a diktátorom Benitom Mussolinim, a tiež výhody i problémy, ktoré obom 
stranám prinieslo predovšetkým uzatvorenie Lateránskych dohôd v roku 1929.18 
Na základe toho Szabó vysvetľuje katolícke snahy o dosiahnutie dohody, respek-
tíve akéhosi spojenectva s fašizmom, cez pápežskú politiku voči fašistickému Ta-
liansku a nacistickému Nemecku. Okrem Lateránskych dohôd spomína vydanie 
encykliky S  pálčivou bolesťou v  roku 1937, v  ktorej pápež síce odsúdil nemecký 
rasizmus, no zároveň nevystúpil na  obranu Židov. Vatikán tak vysielal signál 
katolíkom do celého sveta, aké stanovisko voči fašizmu si môžu dovoliť zaujať.

Profi ty, ktoré získal taliansky katolicizmus z uzatvorenia Lateránskych dohôd, 
potvrdzujú aj ďalšie výskumy. Britský historik John Pollard napríklad popisuje, 
aký mohutný rozmach zaznamenala Katolícka akcia v Taliansku v tridsiatych ro-
koch. Počet jej členov rástol a  úspešne sa jej darilo presadzovať svoj vplyv v  ta-
lianskej spoločnosti aj šírením katolíckych ideí prostredníctvom masmédií. Bolo 
to obdobie, v  ktorom sa zvýšil počet eucharistických osláv, mariánskych kon-
gresov a  tiež obradov súvisiacich s  kultom Krista Kráľa. Kňazi pôsobili ako du-
chovní v  armáde a  fašistických mládežníckych organizáciách, či slúžili verejné 
omše za Mussoliniho.19 Katolicizmus vo fašistickom Taliansku sa ani po roku 1929 
samozrejme nevyhol treniciam s  fašistickým štátom a  nemožno si toto obdobie 
predstavovať absolútne idylicky.20 Je však pochopiteľné, prečo časť katolíkov v tom 
čase vnímala fašizmus ako politickú formu vlády, ktorá na rozdiel od zdiskredi-
tovanej demokracie nielen zabezpečí vhodné podmienky pre existenciu a pôso-
benie katolíckej cirkvi, ale aj ochranu pred tými, ktorých považovali za  nepria-
teľov katolicizmu a civilizácie.21

Tretím dôležitým konceptom Szabóovej práce sú práve domnelí spoloční ne-
priatelia katolíkov a fašistov ako jeden z dôvodov ich vzájomného zbližovania. Bol 
to hlavne odpor k boľševizmu, často spojený s antisemitizmom, a tiež nedôvera 
k  liberálnej demokracii, ktorými sa vyznačovali nositelia oboch svetonázorov, 

18  KERTZER, David: Papež a Mussolini: Tajemství papeže Pia XI. a vzestup fašismu v Evropě. 
Brno, Jota 2017. Pozri recenziu v tomto časopise: ŠMÍD, Marek: Pragmatické souručenství Va-
tikánu s  fašistickým Římem. In: Soudobé dějiny, roč. 26, č. 2–3 (2019), s. 395–399. 
19  POLLARD, J.: Catholicism in Modern Italy, s. 88–99. 
20  Pozri napr. POLLARD, John: Th e Vatican and Italian Fascism, 1929–32: A Study in Confl ict. 
Cambridge, Cambridge University Press 1985.
21  Pozri DAGNINO, J.: Faith and Fascism; POLLARD, John: ‘Clerical Fascism’: Context, Over-
view and Conclusion. In: Totalitarian Movements and Political Religions, roč. 8, č. 2 (2007), 
s. 433–446.
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aj  keď (ako Szabó poznamenáva v  úvode) ich kritika bola v  katolíckom myslení 
založená na  iných argumentoch ako vo fašizme.

Z  troch kategórií slovenských klérofašistov, ktoré autor navrhuje, nesie naj-
väčší výskumný potenciál prvý typ, klérofašisti-aktivisti, a  jeho variácie. Medzi 
radikalizujúcimi sa slovenskými klerikmi podľa Szabóa dominoval práve tento 
typ klérofašistov, podporujúcich fašizmus viac z  taktických príčin, čo  súviselo 
s  faktom, že slovenský štát bol nemeckým satelitom a  vznikol práve vďaka na-
cistom. Touto tézou Szabó nielen potvrdzuje záver z  výskumov európskeho fa-
šizmu o  prevažne taktických dôvodoch podpory fašizmu u  slovenských katolí-
kov,22 ale témy, ktoré na  príklade dvoch katolíckych osobností otvára, a  spôsob, 
ako o nich premýšľa, posúvajú bádanie o vzťahu katolicizmu a fašizmu v sloven-
skom štáte zásadne dopredu. Autor chápe svojich aktérov ako živé postavy s ná-
zorovým vývinom, vďaka čomu dokázal zachytiť dynamiku ich radikalizácie, od-
kryť jej príčiny a  tie zasadiť do širších kontextov.

Na príklade kanonika Karola Körpera (1894–1969), poslanca, vysokého štátneho 
úradníka, publicistu, propagátora Katolíckej akcie a  duchovného správcu Hlin-
kovej gardy, Miloslav Szabó ilustruje, ako sa obsah jeho textov začína radikalizo-
vať už v druhej polovici tridsiatych rokov v súvislosti s katolíckymi predstavami 
o  obnovení európskych kultúrnych vojen.23 No až po  vzniku slovenského štátu 
Körper siahol po  niektorých pojmoch „z  fašistického slovníka“, ktoré sa u  neho 
zasa postupne vytrácajú po  obrate na  frontoch druhej svetovej vojny v  nepro-
spech Nemecka. Szabó zároveň ukazuje, že „fašizujúci“ klerici nepreberali celý 
balík fašistických pojmov a symbolov a ani ich nepoužívali v ich „pôvodnej“ po-
dobe. Körper napríklad po utvorení slovenského štátu začal skladať ódy na Adolfa 
Hitlera ako garanta jeho existencie, vyzdvihoval vodcovský princíp a podieľal sa 
na  budovaní Tisovho vodcovského kultu. Szabó však upozorňuje, že vodcovský 
princíp Körper ponímal odlišne ako nacisti, pretože ho spájal s náboženským kul-
tom Krista Kráľa a  askézou (s. 66). Podľa historika Jorgeho Dagnina, ktorý skú-
mal pozitívny vzťah mladých talianskych katolíckych intelektuálov k  fašizmu, 
predstavoval práve vodcovský princíp jednu z  trecích plôch a  ideových úskalí 
„katolícko-fašistických syntéz“, keďže kult vodcu ako charizmatickej a  proroc-
kej osobnosti narážal na  autoritu pápeža.24 Mali to ľudácki ideológovia v  tomto 
smere jednoduchšie, keďže Tiso bol katolíckym kňazom?

Ďalej na  Körperovom prípade Szabó demonštruje, že Katolícka akcia mala 
svoj osobitný model nielen v každej európskej krajine, ako upozorňuje napríklad 

22  Pozri POLLARD, J.: ‘Clerical Fascism’, s. 439.
23  K tomu pozri aj LORMAN, Th omas: Th e Making of the Slovak People’s Party. London, Blooms-
burry 2019.
24  DAGNINO, J.: Faith and Fascism, s. 105–106.
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nemecký historik Klaus Große  Kracht,25 ale že možno pozorovať rozličné línie 
Katolíckej akcie aj vo vnútri jej „národných verzií“. Popri nepolitickej Katolíckej 
akcii, vedenej trnavským biskupom Michalom Buzalkom, vydával Körper za ná-
stroj tohto hnutia Hlinkovu gardu, polovojenskú organizáciu pripomínajúcu ta-
lianskych čiernokošeliarov či nemecké „úderné oddiely“ SA (Sturmabteilung). 
Vo svojich rozjímaniach, určených gardistom, Körper zradikalizoval interpretá-
ciu symbolov čerpaných z  ignaciánskej spirituality do  takej miery, že pripomí-
nala ideológiu rumunských pravoslávnych fašistov či radikálnych nemeckých 
protestantov. Gardisti mali v  Körperových predstavách odstraňovať tie skupiny 
slovenského obyvateľstva, ktorých považoval za  škodcov národa a  kresťanstva, 
a  tak zachrániť slovenský národ. Tým podľa Szabóa Körper „prevrátil kresťan-
ský humanizmus na dehumanizáciu Židov“ (s. 71).

Ak by sme chceli hlbšie vysvetliť existenciu a fungovanie tohto „mechanizmu“, 
zrejme by sme museli „siahnuť“ po  inom type aktéra, ako bol Körper. Ešte viac 
svetla do  problematiky prevracania kresťanského humanizmu na  dehumanizá-
ciu Židov by pravdepodobne vniesla analýza teologických a fi lozofi ckých textov 
slovenských kresťanských mysliteľov z tohto obdobia. Čo však naopak Körperov 
príbeh perfektne dokazuje, respektíve Szabó pomenúva, je postupná transfor-
mácia jeho náboženského a  sociálno-ekonomického antisemitizmu do  podoby 
moderného rasizmu, vymedzujúceho sa síce voči jeho nemeckému poňatiu kvôli 
pohansky ladenému mysticizmu, ale zato inšpirovaného americkou rasistickou 
tradíciou, s  ktorou sa Körper zoznámil počas svojej návštevy Spojených štátov. 
Na Körperovom prípade teda možno sledovať, ako katolícki doboví aktéri mohli 
v jednom a tom istom momente niektoré prvky fašizmu preberať a súčasne sa voči 
iným z nich vymedzovať. Tak sa po upevnení pozícií radikálneho krídla Hlinko-
vej slovenskej ľudovej strany okolo Vojtecha Tuku a Alexandra Macha v roku 1940 
na  úkor Tisovej klerikálnej skupiny stal Körper, fanúšik Hitlera a  vodcovského 
princípu, súčasťou opozície slovenských fašistov.

Prípad fi lozofa, teológa,  znalca umenia a  nemeckého kultúrneho prostredia 
Ladislava Hanusa (1907–1994) uvádza Szabó ako exkurz k  prvému ideálnemu 
typu „klérofašistu-aktivistu“.26 V  Hanusovom myslení nenachádza prejavy sys-
tematickej imitácie fašizmu ako v  prípade Körpera, ale zobrazuje ho ako novo-
tomistického mysliteľa konzervatívneho typu, u ktorého identifi kuje krátkodobý 
„klérofašistický motív“. Nehovorí v jeho prípade ani o taktickej podpore nacizmu, 
ale používa slovo mäkšieho významu – nadbiehanie nacizmu. Podľa Szabóa sa 

25  GROßE KRACHT, Klaus: Die Stunde der Laien? Katholische Aktion in Deutschland im eu-
ropäischen Kontext, 1920–1960. Paderborn, Ferdinand Schöningh 2016.
26  K  jeho odkazu sa v súčasnosti hlási na Slovensku katolícke akademické Spoločenstvo La-
dislava Hanusa.
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„klérofašistický motív“ objavuje u Hanusa v podobe snahy dosiahnuť spomínaný 
modus vivendi za  účelom „konzervatívneho obnovenia poriadku“, a  to vo veľmi 
špecifi ckej atmosfére (s. 90). Bolo to obdobie budovania slovenského národného 
socializmu a  po  zahájení nacistického útoku na  Sovietsky zväz, ktorý bol vní-
maný skrz svoju boľševickú ideológiu (nielen) Hanusom ako veľký nepriateľ eu-
rópskej civilizácie, založenej na kresťanských hodnotách. Szabó v knihe síce do-
kladá konkrétnymi úryvkami Hanusovu kritiku Masarykovho poňatia demokracie 
a  liberálneho individualizmu, avšak bez ich zasadenia do  širšieho kontextu do-
bovej katolícko-konzervatívnej kritiky týchto konceptov nemusia byť Hanusove 
antidemokratické a antiliberálne postoje čitateľovi dostatočne jasné.

V závere svojej recenzie si dovolím možno trochu provokatívnu otázku: existo-
vali klérofašisti aj v českom prostredí? Pojem klérofašizmus, zdá sa, nie je v čes-
kom historiografi ckom bádaní veľmi trendy. Hoci niektorí z historikov identifi kujú 
klérofašizmus ako marginálny, nehomogénny prúd vo vnútri českého medzivoj-
nového katolicizmu,27 iní dokonca zdôrazňujú špecifi ckosť antidemokratických, 
nacionalistických a fašistických rysov v katolíckom prostredí v porovnaní so se-
kulárnym, radšej uprednostňujú termíny ako „autoritársky katolícky nacionaliz-
mus“, „štvrtá cesta“ medzi liberalizmom, boľševizmom a nacizmom, ale aj „kato-
lícky fašizmus“.28 Pojem „klérofašizmus“ v českej historiografi i evokuje význam, 
v akom ho používala marxisticko-leninská historiografi a, a je spájaný s vojnovým 
slovenským štátom. Navyše vynecháva laikov, ktorí podľa doterajších výskumov 
boli hlavnými nositeľmi radikálnych tendencií v prostredí českého katolicizmu.29 
Prečo podliehali českí duchovní „pokušeniu klérofašistickej konštelácie“ v men-
šej miere ako slovenskí? Predstavuje fenomén „radikálnych duchovných“ v čes-
kom prostredí marginálnu záležitosť, alebo zatiaľ len unikajú „českí klérofašisti“, 
či „dočasná prítomnosť klérofašistických motívov“, pozornosti výskumníkov?

27  Pozri RATAJ, Jan: O národní autoritativní stát. Praha, Karolinum 1997, s. 72–76.
28  Pozri PUTNA, Martin C.: Svatý Václave, vyžeň fašisty! In: BÚTORA, Martin – MESEŽNIKOV, 
Grigorij (eds.): Odkiaľ a kam: 20 rokov samostatnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky – 
Kalligram 2013, s. 81–88; PUTNA, Martin C.: Searching for a “Fourth Path”: Czech Catholicism 
between Liberalism, Communism, and Nazism. In: BERGLUND, Bruce R. – PORTER-SZŰCS, 
Brian: Christianity and Modernity in Eastern Europe. Budapest, Central European University 
Press 2010, s. 85–109; PUTNA, Martin C.: Česká katolická literatura v  kontextech: 1918–1945. 
Praha, Torst 2010; ŠEBEK, Jaroslav: Za  Boha, národ, pořádek. Praha, Academia – Historický 
ústav AV ČR, v.v.i., 2016.
29  PUTNA, M. C.: Svatý Václave, vyžeň fašisty!, s. 86; TRAPL, Miloš: Terminologie politického 
katolicismu. In: MAREK, Pavel (ed.): Teorie a  praxe politického katolicismu 1870–2007. Brno, 
Centrum pro studium demokracie a kultury 2008, s. 8.



541 Zásadný posun vo výskume dejín slovenského štátu

A b s t r ac t

Th e reviewer sets the monograph of the Slovak historian Miloslav Szabó, entitled 
Klérofašisti: Slovenskí kňazi a  pokušenie radikálnej politiky [Clerical fascists: 
Slovak clergy and the temptation of radical policy (1935–1945)] (Bratislava: Slov-
art, 2019), in the context of contemporary transnational research works and de-
bates on the relation between Catholicism and fascism in the 20th century. Th e au-
thor drew inspiration from the methodological tools of research into hybrid forms 
of fascism and from the concept of clerical fascism, which he applied to the envi-
ronment of the Slovak Christians, mainly Catholic clerics, in the late period of the 
First Czechoslovak Republic and during the Slovak State (1939–1945). He traces their 
ideological and political radicalization, describes the dynamics of the development 
of their opinions, placing them in the context of the changes in the ideological and 
political climate. Using specifi c examples, he also outlines a typology of a clerical-
fascist activist, an extremist and a martyr. Th e reviewer sees the fi rst type, charac-
terized by a more or less tactical shift towards fascism and the Ludak regime and 
probably predominant among the Slovak clergy, as the most productive area for 
research. According to the reviewer, the author takes the research on the issue fur-
ther thanks to his approach and knowledge. Finally, the reviewer raises the ques-
tion of the applicability of the concept of clerical-fascism to the Czech Catholic en-
vironment of the fi rst half of the 20th century.

Ke y w ord s /  K l íč ov á s lov a :

Slovakia; Slovak State; clerical fascists; Catholicism; fascism; political 
radicalism; clergy
Slovensko; slovenský stát; klerofašisté; katolicismus; fašismus; politický 
radikalismus; duchovenstvo
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V  roce pětasedmdesátého výročí ukončení druhé světové války se na  pultech 
knihkupců objevila odborná historická monografi e Pavla Kopečka Evropa v pla-
menech, která předkládá popis a  analýzu odbojových hnutí v  jednotlivých ev-
ropských zemích v letech 1939 až 1945. Její autor, historik a vysokoškolský učitel 
na  Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci, se ve  svých předchá-
zejících publikacích věnoval zejména protifašistickému odboji na střední Moravě. 
V  knížce Se smrtí na  dosah popsal osudy paradesantních výsadků, které byly 
do tohoto regionu vyslány v roce 1941 ze Sovětského svazu,1 v práci Lvice – krvavá 

1  KOPEČEK, Pavel: Se smrtí na dosah: Parašutisté na Přerovsku v  roce 1941. Přerov, Proavis 
2000.

KOPEČEK, Pavel:

Evropa v plamenech: Protifašistický odboj 
v období druhé světové války se zaměřením 
na region střední Evropy.

Edice Erudica, sv. 35. Praha, Epocha 2019, 
228 stran, ISBN 978-80-7557-239-4.
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cesta ke svobodě se věnoval historii ilegální odbojové organizace Lvice, která v le-
tech 1941 a  1942 působila v  řadě moravských regionů jako nástupkyně Obrany 
národa,2 a pod titulem Cílem byla svoboda souhrnně zpracoval téma protifašistic-
kého odboje v letech 1939 až 1945 na Přerovsku, Kojetínsku, Hranicku a Lipnicku, 
a  to v kontextu historického vývoje českých zemí během nacistické okupace.3

V  poměrně rozsáhlém úvodu se autor pokouší postihnout některé společné 
rysy, formy a zákonitosti, jež provázely existenci ilegálních hnutí v  jednotlivých 
evropských zemích za druhé světové války, a analyzuje obecné podmínky, v nichž 
tato hnutí působila. Uvádí zde i některá již obecně přijímaná hodnocení, napří-
klad že protifašistický odboj měl kromě svého čistě vojenského významu i  vý-
razný dosah morální, neboť představoval alternativu k podvolení okupační moci, 
nebo dokonce k aktivní spolupráci s ní. Autor si ovšem všímá i  toho, že ne vždy 
a  ne ve  všem se zájmy podzemních organizací v  okupovaných zemích shodo-
valy s  vojenskými a  politickými záměry velmocí protifašistické koalice nebo je-
jich exilových vlád, ba dokonce v řadě případů s nimi byly v přímém rozporu.

Autor zde ovšem nastiňuje i některé problematické rysy protifašistického od-
boje. Zejména partyzánské operace na okupovaných územích Sovětského svazu, 
na Balkáně nebo v severní Itálii byly často vedeny velmi nevybíravými prostředky 
a  měly charakter totální války, jejíž důsledky tragicky postihovaly civilní oby-
vatelstvo. Členy podzemních hnutí také nelze šmahem označit jako bojovníky 
za demokracii, protože jejich ideové zaměření se pohybovalo od přívrženců krajní 
levice až k  výrazně nacionalistickým a  extrémně pravicovým proudům. Vztahy 
mezi jednotlivými ilegálními proudy a skupinami se také, zejména ve východní 
Evropě a  na  Balkáně, s  vývojem vojensko-politické situace výrazně proměňo-
valy – včerejší spojenec se mohl stát úhlavním nepřítelem a naopak.

Ústřední část knihy je přehledně rozdělena do sedmi kapitol. V prvních šesti 
se autor postupně věnuje popisu rezistence v zemích střední Evropy, tedy v Pol-
sku, Protektorátu Čechy a  Morava, na Slovensku, v  Německu, Rakousku a  Ma-
ďarsku. Poslední a nejrozsáhlejší sedmá kapitola se pak člení na dílčí podkapitoly 
a oddíly, v nichž se líčí odbojové a partyzánské hnutí v dalších regionech Evropy, 
tj. na území Sovětského svazu, ve Skandinávii, v západní Evropě, na Balkánském 
poloostrově a  v  evropských státech, které byly na  počátku válečného konfl iktu 
spojenci nacistického Německa (Itálie, Bulharsko a Rumunsko). Autor se tak pro-
gramově věnuje vzniku a  vývoji antifašistických a  odbojových hnutí jen v  těch 
zemích, které se v  letech 1939 až 1945 jako přímí aktéři zapojily do  válečných 

2  TÝŽ: Lvice – krvavá cesta ke  svobodě: Kapitoly z  dějin protifašistického odboje na  Moravě 
1939–1945. Přerov, Region Věrovany 2004.
3  TÝŽ: Cílem byla svoboda: Odbojové hnutí na  Přerovsku, Kojetínsku, Hranicku a  Lipnicku 
v období nacistické okupace v  letech 1939–1945. Praha, Epocha 2015. 
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událostí, a pomíjí státy, které zůstaly formálně neutrální (například Švédsko, Švý-
carsko nebo Španělsko), přestože antifašistická hnutí samozřejmě působila i na je-
jich území. Takovéto rozšíření zorného pole by se ovšem vymykalo cílům, které 
si sám autor stanovil. Ze všech států, které z tohoto hlediska připadaly v úvahu, 
tak je vynecháno jen Finsko.

Autor při výkladu postupuje jednotně a  vždy popisuje vznik a  genezi pod-
zemního hnutí v  určité zemi, zabývá se nejvýznamnějšími místními odbojo-
vými skupinami, formami jejich činnosti a  nejvýraznějšími akcemi. Současně 
vše zařazuje do  specifi ckých kontextů historického vývoje a  hodnotí, do  jaké 
míry byla jednotlivá odbojová hnutí úspěšná a  efektivní, a  to nejen po  stránce 
vojenské, ale také politické a  morální. Vzhledem k  omezenému rozsahu publi-
kace ovšem nemohl zmínit všechny pozoruhodné akce evropské protinacistické 
rezistence. Chybí tak například aspoň stručná zmínka o velmi úspěšné diverzní 
skupině z norského Osla, v jejímž čele stál Max Manus, není zaznamenána akce 
belgického odboje z  dubna 1943, kdy byla osvobozena část jednoho transportu 
židovských vězňů, marně bychom v  knize hledali i  podrobnější údaje o  aktivi-
tách takzvaných Pirátů protěže (Edelweißpiraten) v  samotném nacistickém Ně-
mecku. Rovněž autor nevěnuje pozornost antifašistické rezistenci v  odtrženém 
československém pohraničí.

V poměrně stručném závěru knihy pak autor nastiňuje, jak se poválečný his-
torický vývoj odrazil v často proměnlivých a rozporuplných hodnoceních proti-
fašistického odboje, a  to nejen ve státech sovětského mocenského bloku.

Preference středoevropského regionu v recenzované publikaci se zdá logická 
zejména ze dvou důvodů. Jednak je zřejmé, že monografi i psanou v  českém ja-
zyce budou vyhledávat primárně tuzemští čtenáři, kteří kromě českých reálií 
sledují se zvýšeným zájmem také historické dění v  okolních středoevropských 
státech. Zadruhé je to dáno odbornou specializací autora, který těžiště své his-
torické práce soustřeďuje zejména na charakteristiku regionálních aspektů „vel-
kých“ historických událostí.

Z  tohoto hlediska jsou zajímavé závěry, ke  kterým autor dospívá při hodno-
cení odbojového hnutí v Protektorátu Čechy a Morava a jeho srovnání s rezistencí 
v  jiných evropských zemích. Upozorňuje mimo jiné na to, že český odboj půso-
bil po  většinu doby v  podmínkách okupačního režimu, které lze charakterizo-
vat jako hybridní mezi „západním“ a „východním“ modelem okupace. Na jedné 
straně zde totiž existovala vnější kulisa „samosprávného“ Protektorátu Čechy 
a Morava a okupační teror byl většinou namířen (kromě Židů) jen výběrově proti 
aktivním odpůrcům nacistické nadvlády, což připomínalo okupační režimy vy-
tvořené nacisty například v  Norsku nebo Nizozemsku. Na  straně druhé nacisté 
kalkulovali s  tajnými budoucími plány „konečného řešení české otázky“, jejichž 
drastičtější varianty měly být uplatněny na okupovaném území Polska nebo Sovět-
ského svazu. Tyto okolnosti zužovaly českému domácímu odboji jeho personální 
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základnu, protože motivem pro účast v ilegálním hnutí nemohlo být v drtivé vět-
šině případů bezprostřední existenční ohrožení, ale jen svobodné rozhodnutí 
každého jednotlivce. Autor rovněž připomíná další nepříznivé faktory omezu-
jící účinnost odboje v protektorátu, jako byl nedostatek skutečně nepřístupných 
míst na  vlastním území, přítomnost silné německé menšiny nebo po  většinu 
okupace velká vzdálenost od válečných front, která znesnadňovala pomoc zvenčí 
prostřednictvím dodávek zbraní.

K  neúspěchům a  porážkám českého domácího odboje se často – zejména 
v  historizující publicistice – počítá i  to, že byl po  skončení nacistické okupace 
politicky marginalizován a  nedokázal se výrazněji prosadit proti exilové složce 
národní rezistence. Autor ovšem upozorňuje na  fakt, že analogická situace na-
stala i  v  jiných okupovaných evropských zemích, v  nichž až na  výjimky (Jugo-
slávie, Albánie, Dánsko) poválečný vývoj určovala ta zahraniční centra odboje, 
která se mohla opřít o podporu velmocí antifašistické koalice, a zejména o jejich 
přímý vojenský zásah v závěru války.

Evropa v plamenech obsahuje také několik typů obrazových komponent, ze-
jména mapy a  fotografi e. Mapy jsou soustředěny na  začátku knihy (mezi tiráží 
a obsahem) a refl ektují chronologický vývoj a intenzitu partyzánského hnutí v jed-
notlivých zemích od druhé poloviny roku 1941 až do druhé poloviny roku 1944. 
Mezi reprodukovanými fotografi emi pak převažují portréty osobností, které je 
možné považovat za  klíčové představitele odbojového hnutí v  různých zemích, 
a  momentky dokumentující působení odbojových skupin a  partyzánských od-
dílů a výsledky jejich činnosti. Nad poměrně nepočetným souborem doplňkového 
fotografi ckého materiálu je možné vyjádřit určité politování, na  druhou stranu 
monografi e neměla ambice vytvořit „obrazovou galerii“. Naopak přiložené mapy 
jsou řešeny originálně a publikaci výrazně zkvalitňují.

Autor přirozeně v textu využívá citační aparát, který má podobu odkazů na po-
užité zdroje či doplňující informace a je umístěn až na konci knihy. Nenarušuje 
tak sice text v  jednotlivých kapitolách, čtenář hledající primární zdroj ale musí 
opakovaně knihou listovat, což se může někomu jevit jako nepříliš komfortní.

Publikace vychází ze solidního množství relevantní domácí i zahraniční lite-
ratury, jejíž seznam je umístěn také na konci. Může dobře posloužit různým ty-
pům čtenářů, mezi něž patří jak profesionální historici, tak i laičtí zájemci o his-
torii druhé světové války. První skupině tato monografi e poskytne informace 
o  specifi ckých rysech jednotlivých proudů antifašistického hnutí v  evropských 
zemích, širší veřejnost pak může oslovit například již zmíněným srovnáním vý-
znamu a  efektivity odbojového hnutí v  Protektorátu Čechy a  Morava a  v  jiných 
oblastech nacisty ovládané Evropy. Při četbě knihy je patrná autorova didaktická 
průprava a  letitá zkušenost získaná při odborných i  populárně naučných pre-
zentacích daného tématu. V  monografi i se díky tomu neopakují „bezobsažné“ 
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pasáže či fráze a  obsah na  sebe logicky navazuje, aniž by byl narušován napří-
klad parazitními slovy.

Pro celkové zhodnocení publikace je třeba vyjít z  primárního cíle, který si 
autor v  úvodu své práce stanovil: „postihnout společné rysy, ale i  rozdíly, které 
provázely existenci ilegálních hnutí v  průběhu druhé světové války v  jednotli-
vých zemích, respektive v jednotlivých evropských regionech“ (s. 15). Nahlíženo 
touto optikou, lze obecně konstatovat, že Evropou v  plamenech svůj cíl naplnil 
a  nabídl zájemcům přehledné, čtivé a  kvalitní shrnutí poznatků o  rozmanitých 
podobách protinacistické rezistence v měřítkách celého kontinentu.

A b s t r ac t

According to the reviewer, in this monograph, entitled Evropa v  plamenech: 
Protifašistický odboj v období druhé světové války se zaměřením na region střední 
Evropy [Europe in fl ames: Anti-fascist resistance in the World War II with the fo-
cus on the Central European region] (Prague: Epocha, 2019), Pavel Kopeček of-
fers interested readers from the ranks of expert and lay public a clear, readable and 
high-quality summary of the fi ndings on diff erent forms of anti-Nazi resistance in 
the individual countries of occupied Europe in 1939–1945. While focusing primar-
ily on the Central European countries (including Germany), which he describes in 
separate chapters, he tries to capture common features as well as diff erences in 
the existence of illegal movements in diff erent countries and regions during World 
War II. He recalls the most important resistance movements, fi gures and operations, 
refl ects upon the conditions and eff ectivity of the resistance in the occupied coun-
tries and does not shy away from its downsides. Th e reviewer pays special atten-
tion to the evaluation of the resistance in the Protectorate of Bohemia and Mora-
via in the context of other illegal movements.

Ke y w ord s /  K l íč ov á s lov a :

Europe; Central Europe; WWII; anti-fascist resistance; German occupation
Evropa; střední Evropa; druhá světová válka; protifašistický odboj; německá 
okupace
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Dějiny retribucí, násilí a migrací v Evropě bezprostředně po druhé světové válce 
patří k  zavedeným tématům historického výzkumu v  domácí i  zahraniční lite-
ratuře. Jaromír Mrňka z Ústavu pro studium totalitních režimů vstupuje na toto 
badatelské pole s analýzou sociální praxe kolektivního násilí na území českých 
zemí v  období od  postupného rozpadu nacistické vlády v  roce 1944 až do  fi -
nálních etap vysídlení německého obyvatelstva v  roce 1946. Jak sám autor po-
ukazuje, tuzemská historiografi e se tématu nacistické okupace českých zemí 
dlouhodobě věnuje, přesto ale sociální a  kulturní dějiny násilí „v  jeho různých 
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formách (diskursivní a  fyzické, akutní i  strukturální) jako nástroj nacistické re-
presivní politiky“ (s. 27) představují stále málo probádané téma.1

Výzkumné otázky a cíle monografi e jsou v textu prezentovány v několika ro-
vinách. Autor usiluje o analýzu „posouvání hranic přípustného jednání a šíření 
násilí ve veřejném prostoru v českých zemích“ v dané době (s. 16), jeho hlavním 
záměrem je pak provést „rekonstrukci sociálních mechanismů, které ovlivňovaly 
dynamiku násilných interakcí jak z  hlediska makrostrukturálních procesů, tak 
v konkrétní sociální praxi – v podobě působících situačních sil“ (s. 17). Zároveň 
si ale klade za  cíl také „zachycení struktury aktů kolektivního násilí v  českých 
zemích jako specifi ckém prostoru zkušenosti vypracováním podrobné topografi e, 
zachycující proměny násilných interakcí v prostoru a času“ (s. 24). Ke studiu praxe 
kolektivního násilí v českých zemích tak přistupuje ze dvou perspektiv: jedna je 
dána strukturálními předpoklady a  geografi ckým zasazením sledovaných udá-
lostí, druhá plyne z „mikrohistorického“ rozboru konkrétních aktů kolektivního 
násilí. Na základě rozsáhlého empirického materiálu publikace vytváří poměrně 
plastický obraz kolektivního násilí v prostoru českých zemí v letech 1944 až 1946. 
České země v  tomto období jsou vykresleny jako území „nekontrolovaného ná-
silí“, jehož pachateli byli různí aktéři: v posledních fázích války se autor zaměřuje 
především na teror nacistického státního aparátu spojený s pochody a transporty 
smrti nebo na partyzánské a protipartyzánské operace, v poválečných měsících 
zase sleduje hlavně „očistné“ násilí souvisící s nuceným vysídlením německého 
obyvatelstva a obnovování státní moci v pohraničních oblastech.

Jaromír Mrňka vychází především z literatury zkoumající sociální a kulturní 
dějiny násilí v  poválečné Evropě, se zaměřením na  různé aspekty násilí z  po-
hledu genderu, občanství nebo etnicity.2 I  přes roztříštěnost témat a  přístupů 

1 Tématu se autor věnoval i  ve  svém starším článku: MRŇKA, Jaromír: „V  naší zemi bude 
konec války psán krví“: Kolektivní násilí roku 1945 v  českých zemích jako politika, kultura 
a sociální praxe. In: Střed/Centre, roč. 8, č. 2 (2016), s. 66–91.
2 Ze starších prací viz např. GROSS, Jan Tomasz – ISTVAN, Deak – JUDT, Tony (eds.): Th e Po-
litics of Retribution in Europe: World War II and Its Aftermath. Princeton (New Jersey), Prin-
ceton University Press 2000; NAIMARK, Norman M.: Plameny nenávisti: Etnické čistky v Ev-
ropě 20. století. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001. Dále pak srv. CONWAY, Martin: Th e 
Sorrows of Belgium: Liberation and Political Reconstruction, 1944–1947. Oxford, Oxford Univer-
sity Press 2012; MÜHLHÄUSER, Regina: Reframing Sexual Violence as a Weapon and Strategy 
of War: Th e Case of the German Wehrmacht during the War and Genocide in the Soviet Union, 
1941−1944. In: Journal of the History of Sexuality, roč. 28, č. 3 (2017), s. 366−401; SEEMANN, 
Anika: Citizen Outcasts: Th e Penalty of ‘Loss of Civil Rights’ during the Norwegian Treason 
Trials, 1945−1953. In: Scandinavian Journal of History, roč. 45, č. 3 (2020), s. 60−383; GRANDI, 
Francesca: Why do the Victors kill the vanquished? Explaining Political Violence in post-World 
War II Italy. In: Journal of Peace Research, roč. 50, č. 5 (2020), s. 577–593. Upozornit lze i na kon-
ferenci „Znovuutváření národa: Kolektivní identity a poválečné násilí v Evropě 1944–1948“ 
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společným jmenovatelem tohoto výzkumu je snaha zachytit proměnu evrop-
ských společností ve specifi ckém období mezi postupným zhroucením nacistické 
vlády na konci války a ustanovením nových státních režimů v prvních měsících 
míru. Pokud jde o  české prostředí, opírá se autor především o  rozsáhlou litera-
turu věnovanou vysídlení německého obyvatelstva a o texty regionálních bada-
telů, kteří osvětlovali jednotlivé lokální incidenty.3 Pramennou základnu publi-
kace tvoří materiály z Archivu bezpečnostních složek, Národního archivu nebo 
oblastních a okresních archivů. Ze zahraničních archivů jsou využity dokumenty 
z Bavorského státního archivu.

Hlavním příspěvkem autora do  debaty o  dějinách násilí na  sklonku války je 
analýza podmínek vzniku kolektivního násilí a zachycení jeho vnitřní dynamiky 
v  konkrétním čase a  prostoru. Mrňka poukazuje na  to, že násilné akce nebyly 
pouze náhodným výbuchem individuálního hněvu či morálním selháním je-
dinců, ale že se na  utváření jejich podmínek podílel stát prostřednictvím „spe-
cialistů na násilí“ (často příslušníků bezpečnostních složek nebo různých revo-
lučních a  paramilitárních skupin). Tato perspektiva je dále doplněna analýzou 
situačních faktorů a chování samotných aktérů na lokální úrovni, kteří měli přímý 
vliv na eskalaci násilných aktů. Kolektivní násilí tak bylo podle autora svéráznou 
a extrémní verzí vládnutí, která vycházela ze státní politiky, jež mířila v pováleč-
ném období k  národním a  sociálním proměnám společnosti. Zde tak navazuje 
na argumenty historiků Tomáše Staňka a Adriana Portmanna (dříve von Arburga) 
o „organizovaných divokých odsunech“ (s. 302) a na současné bádání o „národní 
očistě“ v  poválečných československých dějinách.4 Svůj výzkum autor zároveň 
zasazuje do  konceptu takzvaných dlouhých čtyřicátých let, situovaných mezi 

(Reshaping the Nation: Collective Identities and Post-War Violence in Europe 1944–48), kterou 
uspořádal v Praze ve dnech 16. a 17. května 2019 Ústav pro studium totalitních režimů. Zá-
znam je online dostupný na Youtube z: https://www.youtube.com/watch?v=n9MKVX-Mwus 
[cit. 2021-08-01].
3 Pouze výběrově viz ARBURG, Adrian von – STANĚK, Tomáš (eds.): Vysídlení Němců a pro-
měny českého pohraničí: Dokumenty z českých archivů, sv. I, II/1 a  II/3. Středokluky, Zdeněk 
Susa 2010 a 2011; ARBURG, Adrian von – DVOŘÁK, Tomáš – KOVAŘÍK, David a kol.: Německy 
mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno, Matice moravská 2010; STANĚK, To-
máš: Odsun Němců z Československa 1945−1947. Praha, Academia 1991; TÝŽ: Perzekuce 1945: 
Perzekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v  českých zemích (mimo tábory a  věznice) 
v  květnu–srpnu 1945. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a  politiku 1996; TÝŽ: Po-
válečné „excesy“ v  českých zemích v  roce 1945 a  jejich vyšetřování. Praha, Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR 2005; PADEVĚT, Jiří: Krvavé fi nále: Jaro 1945 v  českých zemích. Praha, Acade-
mia 2015; TÝŽ: Krvavé léto 1945: Poválečné násilí v českých zemích. Praha, Academia 2016.
4 Viz např. SPURNÝ, Matěj: Nejsou jako my: Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945–1960). 
Praha, Antikomplex 2011; GLASSHEIM, Eagle: Očista československého pohraničí: Migrace, ži-
votní prostředí a zdraví v bývalých Sudetech. Praha, Academia 2019.
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Velkou hospodářskou krizi a  destalinizaci (tedy od  poloviny třicátých do  polo-
viny padesátých let), které se vyznačovaly využíváním kolektivního násilí jako 
nástroje státní politiky.5

Základní teoretický rámec Limitů lidskosti tvoří model kolektivního násilí za-
ložený na výzkumu sociologů Charlese Tillyho a Randalla Collinse a sociálního 
psychologa Philipa Zimbarda.6 Jaromír Mrňka se snaží propojit jejich přístupy 
za  účelem vytvoření konceptuálního rámce, který by umožnil zachytit jednot-
livé akty kolektivního násilí jak z  makrosociální perspektivy vývoje státní poli-
tiky, popřípadě z hlediska typologie jednotlivých násilných aktů, tak z mikroso-
ciální perspektivy dynamiky konkrétní násilné situace. Z prací Charlese Tillyho 
tak využívá především typologii kolektivního násilí, založenou na  míře poško-
zení obětí a koordinace aktů násilí (od násilných rituálů až po oportunní násilí 
nebo rozptýlené útoky). Typ oportunního násilí se tak například podle autora 
objevoval od  května 1945 v  souvislosti s  nuceným vysídlením německého oby-
vatelstva, rozptýlené útoky byly zase typické pro partyzánské akce. K  analýze 
dynamiky konkrétních násilných situací autorovi slouží teorie násilí Randalla 
Collinse, podle níž hlavním předpokladem vzniku násilné situace je překonání 
„konfrontačního napětí“ ze strany hlavních aktérů, které za  příhodných okol-
ností vede k  vypuknutí fyzických útoků. Poslední výkladový rámec publikace 
tvoří výzkum amerického psychologa Philipa Zimbarda. Zde se autor inspiruje 
především výsledky známého stanfordského vězeňského experimentu a  zkou-
máním, jak se utváří systém poslušnosti a  hierarchie v  uzavřených nápravných 
zařízeních. Tyto poznatky aplikuje především při analýze násilí v  různých in-
ternačních zařízeních a  táborech, které vznikly po  skončení války v  souvislosti 
s vysídlováním německého obyvatelstva.

Ve  všech případech se autor zajímá o  formy kolektivního násilí, které defi -
nuje podle Charlese Tillyho jako akty, „při nichž nejméně dvě osoby koordino-
vaně a  bezprostředně fyzicky poškozují jiné osoby, případně věci (což zahrnuje 
i  vynucené zadržení věcí či omezení osob)“ (s. 18). Na  rozdíl od  individuálního 

5 K pojímání 30. až 50. let v Československu jako jedné specifi cké periody více viz HAVELKA, 
Miloš: Srovnávání nesrovnatelného aneb Existovala v nejnovějších českých dějinách epocha 
totalitarismu? In: Soudobé dějiny, roč. 16, č. 4 (2009), s. 607−623; BLOXHAM, Donald – GER-
WARTH, Robert (eds.): Political Violence in Twentieth-Century. Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press 2011. K obdobnému konceptu „dlouhých třicátých let“ viz RÁKOSNÍK, Jakub: Dlouhá 
30. léta (1929–1945): Konceptuální přístupy k transformaci modernity. In: Dějiny – teorie – kri-
tika, roč. 7, č. 2 (2010), s. 222−238.
6 Viz TILLY, Charles: Politika kolektivního násilí. Praha, Sociologické nakladatelství 2006; 
COLLINS, Randall: Violence: A  Micro-Sociological Th eory. Princeton (New Jersey), Princeton 
University Press 2008; ZIMBARDO, Philip G.: Luciferův efekt: Jak se z dobrých lidí stávají lidé 
zlí. Praha, Academia 2014.
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násilí, které často souvisí s morálními nebo osobnostními rysy pachatelů, rámec 
kolektivního násilí umožňuje autorovi zkoumat proměnu společenských norem 
a státní politiky v českých zemích v období ustanovujícího se poválečného státu. 
I přes tento robustní teoretický model se autor již tolik nevěnuje možným způso-
bům chápání násilí nebo jeho defi nicím. Samotný pojem násilí vymezuje s  od-
kazem na  Hannah Arendtovou jako protiklad moci, jež je založena na  autoritě, 
vychází z  kolektivní vůle aktérů a  má tak potenciál tvořit a  měnit, zatímco ná-
silí, které má svou povahou blízko k „banalitě zla“, je krajně zničující a extrémní.

V krátkém historickém úvodu se autor zaměřuje na formy násilí a teroru v ob-
dobí nacistické okupace českých zemí. Jádro knihy tvoří další dvě části. Náplní 
první, s názvem „Bezmezné násilí (1944−1945)“, je kolektivní násilí v českých ze-
mích v  posledních měsících nacistické vlády. Autor zde zpracovává téma trans-
portů a pochodů smrti, partyzánských a protipartyzánských operací, květnových 
povstání a posledních dnů války. České země na konci druhé světové války pro-
šly především dvěma vlnami kolektivního násilí: ve  vztahu k  vězňům z  trans-
portů a pochodů smrti, které se odehrávaly především v pohraničních oblastech, 
a v souvislosti s trestnými operacemi proti partyzánům, jež často prováděla ustu-
pující německá vojska. Třetím ohniskem kolektivního násilí pak byla povstání 
proti okupantům v květnových dnech, zvláště pak v hlavním městě. Konec války 
tak autor interpretuje jako svébytné období s eskalací násilí ze strany hroutícího 
se nacistického aparátu, které bylo namířeno proti vězňům, partyzánům i civil-
nímu obyvatelstvu, a vlnou následných aktů odplaty vůči všem reprezentantům, 
„pomahačům“ a  „kolaborantům“ okupačního režimu. Jednalo se tak o  „vnitřně 
sevřený fenomén, v  němž se setkávaly vyvražďovací kampaně nacistického re-
presivního aparátu s partyzánským bojem, lidovou vzpourou a odplatou“ (s. 173).

V druhé části, nazvané „Očistné násilí (1945−1946)“, se autor soustředí na ko-
lektivní násilí spojené s nuceným vysídlením a vyháněním německého obyvatel-
stva a  se zřizováním různých internačních táborů a  podobných objektů. V  této 
fázi mělo kolektivní násilí spíše charakter organizované státní politiky s  cílem 
ustanovit a upevnit svrchovanou moc nad osvobozeným územím. Zde také hráli 
zásadní roli právě specialisté na násilí, kteří se podíleli na „vyčišťovacích“ akcích 
v pohraničí. Autor analyzuje různé formy násilí v táborových a internačních za-
řízeních, které byly často spojené nejen s otřesnými hygienickými podmínkami, 
ale i ponižováním, bitím, nucenou prací a sexuálním násilím. V těchto případech 
autor poukazuje na podobnosti s formami násilí ve vězeňském prostředí i v sou-
časné době a  s  odkazem na  výzkumy Philipa Zimbarda tak zdůrazňuje určitý 
univerzální charakter některých násilných situací v nápravných zařízeních. V ná-
vaznosti na typologii kolektivního násilí přitom identifi kuje v období „očistného 
násilí“ především dvě formy kolektivního násilí: masové exekuce spojené s  vy-
háněním obyvatelstva a násilí spojené s hromadnou internací lidí.
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Rozsáhlý empirický materiál, který je v  publikaci zpracován na  základě ar-
chivního výzkumu a sekundární literatury, doplňují mapové podklady. Tím autor 
dodává analýze praxe kolektivního násilí i  názorný prostorový rámec, soustře-
děný do hlavních ohnisek násilných excesů v českých zemích. Kolektivní násilí 
dále autor kategorizuje podle formy, typu a  hlavních aktérů na  základě typo-
logie Charlese Tillyho. Tato „topografi e kolektivního násilí“, jak se zde nazývá, 
umožňuje zároveň sledovat přelévání násilných situací v prostoru a stanovit tak 
rozdíly mezi městem a  venkovem nebo jednotlivými regiony. Za  nejzdařilejší 
pasáže v  knize považuji ty, v  nichž autor rozkrývá tuto „topografi i kolektivního 
násilí“ na  základě empirického materiálu a  detailní rekonstrukce jednotlivých 
násilných situací, jejich vnitřní dynamiky a role hlavních aktérů a „obecenstva“.

Všimnout si lze ale jisté nekonzistence v tom, jak publikace některé formy ko-
lektivního násilí interpretuje. Jaromír Mrňka na jednu stranu předkládá podrob-
nou analýzu praxe kolektivního násilí, ve  které jsou násilné akty chápány jako 
výsledek extrémní formy státní politiky prováděné specialisty na  násilí a  kon-
krétních situačních faktorů, jež často pomáhaly překonávat „konfrontační na-
pětí“. Na  druhou stranu autor poukazuje na  to, že rychlá eskalace kolektivního 
násilí v  českých zemích, zvláště po  skončení války, byla také důsledkem budo-
vání obrazu „nepřátel“ mezi Čechy a Němci, jenž dále přispěl k „dehumanizaci“ 
obětí během aktů kolektivního násilí (s. 298). Tato kulturněhistorická rovina ná-
silí není ale dále rozpracována nebo podložena rozborem empirického materiálu. 
Autor tak zdůrazňuje, že například lynčování, jež se vyskytovalo bezprostředně 
po  válce jako jedna z  forem „očistného násilí“, provázela nejen velká míra bru-
tality, ale i aranžmá „spektáklu“. Tuto formu kolektivního násilí interpretuje jako 
typ „přechodového rituálu“, který měl charakter „karnevalového“ reje a vycházel 
z dlouho přetrvávajících vzorců lidové kultury (s. 159). S odkazem na ruského li-
terárního vědce Michaila Bachtina autor přistupuje k těmto násilným „rituálům“ 
jako ke způsobu symbolického vypořádávání se „starým řádem“, který je postupně 
nahrazován novým. Davové chování lidí při těchto akcích je vnímáno jako vý-
sledek „efektu masopustního úterý“, tedy opuštění morálních zábran a posunutí 
hranic přípustného chování na vymezenou dobu v rámci oslav (s. 162). V těchto 
případech „očistného násilí“ předkládá autor argumenty, které vycházejí bezpro-
středně z kulturněhistorických nebo antropologických hledisek, zároveň ale sa-
motná jeho analýza se pohybuje v rovině sociální praxe kolektivního násilí, takže 
se zaměřuje spíše na situační faktory a dynamiku jednotlivých násilných aktů.

Zde vstupuje autor také do  diskuse o  roli mentalit v  dějinách poválečného 
Československa. Například sociolog Miloš Havelka ve svém textu publikovaném 
před lety v  tomto časopise poukazoval na  to, že v  důsledku hospodářské krize, 
Mnichovské dohody a  celkového zhroucení předchozích pořádků, na  kterých 
stála první republika, zasáhla českou společnost radikalizace mentalit, takže pro 
ni pak komunistické převzetí moci představovalo pouze „přirozené“ pokračování 
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stávajících trendů.7 Oproti této interpretaci autor poukazuje na  to, že praxe ko-
lektivního násilí v  českých zemích vycházela ze vzorců chování, které se utvá-
řely „po staletí“ v rámci „lidové kultury“ (s. 159). Na  jiném místě textu ale autor 
dochází k závěru, že vzestup násilí jako extrémní formy státní politiky v českých 
zemích v poválečných měsících souvisel nejen se zkušeností nacistické okupace, 
ale právě také s následky Velké deprese, jež vedla státní aparát k identifi kaci a vy-
lučování těch skupin obyvatel, které byly vnímány jako „neproduktivní“ (s. 304). 
Na jedné straně tak spíše zdůrazňuje roli „lidové karnevalové kultury“, na druhé 
straně využívá faktor hospodářské krize k vysvětlení vzestupu násilí jako formy 
státní politiky. Oba způsoby argumentace sice nemusí být přímo v  protikladu, 
mohou představovat dvě odlišné roviny interpretace, které lze vnímat jako navzá-
jem kompatibilní, nicméně ve výkladu stojí osamoceně bez vnitřního propojení.

Publikaci je možné vytknout některé drobnosti, spíše formálního rázu. Pro-
blematické může být zacházení s některými pojmy, které nejsou blíže defi nované. 
Platí to především pro termín „tekutý výjimečný stav“, jenž se často v knize vy-
skytuje jako jeden z  důležitých faktorů eskalace kolektivního násilí v  českých 
zemích na  konci války, nebo pro termín „představy vyloučení“, který je zmíněn 
jako odkaz na výzkum amerického politologa Benedicta Andersona, aniž by byl 
dále rozvinut. Po  stránce jazykové působí některé obraty poměrně těžkopádně 
a mohou být pro čtenáře obtížné k pochopení.8

Jaromír Mrňka v  knize Limity lidskosti studuje fenomén kolektivního násilí 
v  českých zemích v  chaotickém období konce války a  začátku míru nejen z  po-
hledu samotných aktérů a konkrétních násilných situací, ale také jako specifi c-
kou formu vládnutí, jež byla zejména po  osvobození země spjata se státní po-
litikou usilující o  národnostní a  sociální p roměnu československé společnosti. 
Monografi e má také důležitý syntetizující charakter, protože předkládá – i s po-
mocí názorných map – plastický obraz kolektivního násilí v konkrétně vymeze-
ném prostoru a  čase. Představuje současně výzvu pro další bádání, které by se 
mohlo pokusit perspektivu sociální praxe doplnit o  analýzu diskurzivní roviny 
kolektivního násilí v „dlouhých čtyřicátých letech“.

7  HAVELKA, M.: Srovnání nesrovnatelného aneb Existovala v nejnovějších českých dějinách 
epocha totalitarismu?
8 Uvedu za všechny alespoň jeden příklad: „Na straně druhé měly rozsáhlé nucené přesuny 
obyvatelstva nezanedbatelný vliv na politický systém, v němž se již od těsně poválečné doby 
formovala řada procedurálních precedentů pro řešení konfl iktních otázek nucenými zásahy 
do společenské struktury.“ (s. 188)
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A b s t r ac t

Jaromír Mrňka’s monograph entitled Limity lidskosti: Politika a sociální praxe kole-
ktivního násilí v českých zemích 1944–1946 [Limits of Humanity: Politics and So-
cial Practice of Collective Violence in the Czech lands, 1944–1946] (Prague: Ústav 
pro studium totalitních režimů, 2019) focuses on the social practice of collective vi-
olence in the Czech lands in the last months of German occupation and the fi rst 
months of liberated Czechoslovakia. Th e author portrays the Czech lands in this pe-
riod as a space of uncontrolled violence, which was committed by diff erent actors 
and related, fi rst, mainly to the Nazi terror during the death marches, death trans-
ports and anti-partisan operations, and after the war, chiefl y to the forced resettle-
ment of a German-speaking population and the restoration of state power in the 
borderlands. Th e reviewer appreciates the fact that the author examines the acts of 
collective violence both from the perspective of macrostructural preconditions and 
state policy, and microstructural analysis of individual violent excesses and their 
dynamics. His research is also based on the concept of “long 1940s”, that is, the pe-
riod from the outbreak of the Great Depression to the beginning of de-Stalinization, 
which was characterized by the use of collective violence as an instrument of state 
policy. What is important is the conclusion that the violent actions were not just 
random outbursts of individual anger, but represented an extreme form of gover-
nance which aimed at transforming the national and social structure of Czecho-
slovak society in the post-war period.

Ke y w ord s /  K l íč ov á s lov a :
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Autorka se v  knize zabývá rolí československých prezidentů a  prezidentské 
kanceláře v přetváření areálu Pražského hradu v nástroj ideologického působení 
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jež dávají nahlédnout do radikálních plánů z éry prezidenta a prvního tajemníka 
Ústředního výboru Komunistické strany Československa Antonína Novotného.

Monografi e Veroniky Rollové se v  hrubých obrysech drží chronologického 
rámce. Její první část tedy tvoří popis pokusů o  ideologické přeznačení symbo-
licky mimořádně zatíženého prostoru, kde se dynastická a  feudální tradice mí-
sila s čerstvou republikánskou a demokratickou symbolikou první republiky. Jak 
autorka ukazuje, padesátá léta přes všechnu radikální rétoriku o zavržení starého 
a budování nového řádu přinesla na Hrad relativně málo architektonických změn. 
V  symbolické rovině totiž už samotná fyzická přítomnost Klementa Gottwalda 
a členů stranického vedení v reprezentačních prostorách představovala dostatečně 
šokující zvrat v chápání jeho sakrálně-politické role. Nezakrytou Schadenfreude 
nových vládců Hradu dokumentuje autorka výmluvným citátem ministra infor-
mací Václava Kopeckého: „…pro nás staré členy Gottwaldova vedení strany je ra-
dostné pomyšlení, že náš Kléma, soudruh Gottwald, je už na  Hradě jako doma 
a že spolu se soudruhem Gottwaldem jsme na Hradě také my. (…) Budou vzteky 
prskat poúnoroví reakční emigranti na Západě, až se dozvědí, že zasedání ÚV se 
konalo na Pražském hradě.“ (s. 32) Padesátá léta na Hradě tak autorka prezentuje 
především prostřednictvím popisu efemérní rituální architektury Jiřího Krohy při 
volbě a  pohřbech Klementa Gottwalda a  Antonína Zápotockého nebo dočasné 
architektury výstav výtvarného umění ve  stylu socialistického realismu. Kniha 
se věnuje také Výstavě darů Klementu Gottwaldovi v Lobkovickém paláci, která 
byla sice zamýšlena jako stálá expozice, ale vydržela zde pouze od  února 1952 
do října 1958. I v tomto případě se projevil duch improvizace provázející všechny 
hradní výstavní projekty: vcházelo se na ni stejným vchodem jako do kanceláří 
Historického ústavu ČSAV, který zde sídlil, a objekt byl nejen neopraven, ale pe-
níze se nenašly ani na  jeho vymalování.

Kniha dobře dokládá, že mnohem spíše než výstavní výstřelky „sorely“ byla 
pro výtvarnou a architektonickou koncepci Pražského hradu v padesátých letech 
charakteristická kontinuita s  dalekosáhlými meziválečnými plány úprav hrad-
ního areálu. Její jádro pochopitelně vězelo již v rozhodnutí zachovat funkci pre-
zidenta, které nemělo ve  východní Evropě obdobu. Ústavní kontinuita s  sebou 
nesla i  kontinuitu architektonickou a  institucionální. Veronika Rollová tak do-
kládá, jak řada klíčových postav předválečné rekonstrukce Hradu pokračovala 
v práci i po únoru 1948. Týkalo se to zejména dvou hlavních postav: Otto Roth-
mayera, žáka a  nejbližšího spolupracovníka Josipa Plečnika, a  Pavla Janáka, 
Plečnikova nástupce. Oba těžili z  faktu, že Plečnikův neortodoxní modernis-
mus a odkazy na antiku nebyly v přímém konfl iktu se socialistickým realismem. 
Rothmayer tak v Plečnikově duchu provedl úpravy západního křídla Nového pa-
láce, což byl kvůli zasedáním Ústředního výboru KSČ ve Španělském sále prvo-
řadý politický úkol. Janák i  po  únoru 1948 nadále hrál roli hlavního hradního 
architekta. Na jednu stranu pokračoval v mnoha předválečných projektech, jako 
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byla renovace Belvederu, úprava Jízdárny či rekonstrukce Míčovny, a  současně 
se podílel na  nových projektech, jako byla zmiňovaná Výstava darů Klementu 
Gottwaldovi.

Těžiště knihy a  její největší přínos tvoří rozbor projektů z  Novotného éry, 
které všechny (s výjimkou Domu československých dětí) zůstaly nerealizované. 
Na  příkladu projektu Aleje socialismu (později Cesty socialismu) ukazuje au-
torka snahu Ideové rady, již Antonín Novotný pověřil úpravami Hradu, překo-
nat historickou odloučenost prezidentského sídla od  zbytku města. Alej soci-
alismu, lemovaná uměleckými díly dokumentujícími úspěchy socialistického 
budování, se měla stát velkorysou spojnicí Pražského hradu s  „budoucím ide-
ovým městským centrem“ na  Letné a  vést od  budov Ministerstva vnitra k  Bel-
vederu a dále pak hradním areálem až na Petřín. Autorka sleduje vývoj tohoto 
konceptu, který byl v  pozdějších fázích radikálně omezen jak ideologicky, tak 
stavebně. V  konceptech pozdních šedesátých let se již ustoupilo od  přísně di-
daktického principu Cesty socialismu ve prospěch volné relaxace v zeleni a pů-
sobení mezinárodně srozumitelného abstraktního umění. Místo velkoryse roz-
lehlých dlážděných ploch připomínajících modernistické řešení okolí pozdějšího 
Paláce kult ury měly cestu vymezovat pouze drobné parkové úpravy, a  přede-
vším odlišná barevnost a  intenzita osvětlení. Alej socialismu se tak stala poli-
ticky přijatelnější i  levnější.

Veronika Rollová se dále věnuje třem výstavním projektům uvnitř vlastního 
hradního areálu, které kopírovaly sovětskou praxi, ale esteticky odrážely současný 
„bruselský“ mezinárodní styl. Na nich se stejně jako na většině ostatních archi-
tektonických prací na Hradě silně podepsal vliv Jaroslava Fragnera, jenž v druhé 
polovině padesátých let nahradil Pavla Janáka v  roli hlavního hradního archi-
tekta. V klášteře a bazilice sv. Jiří měl vzniknout velkoryse koncipovaný Památník 
dějin československého lidu, na  jehož koncepci s  architekty úzce spolupracoval 
Ústav dějin KSČ. Památník měl ukazovat „československý lid jako tvůrce našich 
dějin“ a soustředit se na otázku třídního boje a revolučního úsilí, ale zároveň se 
stát novým přístřeším pro korunovační klenoty, a tedy si přivlastnit dynastickou 
tradici. Tematicky a chronologicky na Památník dějin československého lidu na-
vazoval Palác práce umístěný v Lobkovickém paláci. Zde se měly v každoročně se 
obnovující expozici prezentovat úspěchy ambiciózních plánů jednotlivých pětile-
tek. Autorka ale dobře ukazuje, jak obtížné bylo plánovat v budovách Pražského 
hradu moderní expoziční prostory. Radikální přestavba Lobkovického paláce 
i  jeho okolí  (včetně vybudování parkoviště pro návštěvníky) narážela na  odpor 
památkářů, ale také na  výhrady Svazu architektů ČSR, jemuž naopak koncept 
Paláce práce připadal málo radikální: „Památník lidské práce si lépe předsta-
vujeme z  hliníku, skla a  betonu než v  historické, v  areálu Hradu poněkud za-
strčené budově, která chaoticky rostla po  několik staletí,“ cituje autorka z  jeho 
stanoviska (s. 183). Palác práce tak byl současně příliš moderní i málo moderní. 
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Jedinou skutečnou státněsocialistickou expozicí dvou poválečných dekád se stal 
Dům československých dětí, který autorka vyzdvihuje jako architektonicky úspěš-
nou modernizaci náročného prostoru v bruselském stylu. Tomuto domu, kam ne-
měli mít dospělí vůbec přístup, a  to ani jako dozor, se také obsahově podařilo 
přenést sovětský koncept do  náročných podmínek Pražského hradu a  vytvořit 
atraktivní prostor pro nejmladší návštěvníky.

Přestože téma i zpracované prameny jsou fascinující, není možné se po pře-
čtení knihy zbavit dojmu, že bylo možné se o  interakci architektury a  politiky 
na Pražském hradě ve dvou poválečných desetiletích dovědět více a zajímavějším 
způsobem. Problém tkví zřejmě již v samotné koncepci nové edice UMPRUM Post 
Scriptum, která deklaruje, že bude vydávat výjimečné disertace doktorských pro-
gramů „Teorie a dějiny výtvarných umění“ a „Výtvarná umění AVU“. Tento druhý 
svazek ediční řady ale neslouží jako příliš přesvědčivý důkaz o tom, že přeskočit 
fázi zrání disertace v  knihu je dobrá autorská či nakladatelská strategie. V  dů-
sledku vynechání etapy, při které je možné koncepci díla znovu promyslet a za-
pracovat do ní zpětnou vazbu oponentů i dalších kolegů, trpí kniha celou řadou 
potíží typických pro mnohé doktorské práce. Místo obecně historické obce se tak 
autorka obrací k disertační komisi a demonstruje jí, že je schopna na obecné ro-
vině pracovat s  teoretickými koncepty (ať už jsou vhodné pro dané téma, či ni-
koliv) a prokázat svou širší znalost kontextu zkoumaných jevů. Výsledkem je, že 
vedle skvělých pasáží se čtenář musí propracovat dlouhými, často repetitivními 
úseky textu, kde autorka zasazuje detailní studii o vývoji architektonických pro-
jektů Hradu do příliš obecné interpretace komunismu, či dokonce totalitarismu, 
či přetrpět nepůvodní pasáže k  obecným konceptům, jako jsou práce, dětství 
nebo poststalinismus. Disertační fáze se v knize projevuje také množstvím zby-
tečných chyb (namátkou například milicionáři nenesli rakev Antonína Zápotoc-
kého z  Hradu až na  Václavské náměstí, Sheila Fitzpatricková pracuje s  pojmem 
„kulturnost“, nikoliv „kultura“), nezpracováním řady relevantních pramenů (denní 
tisk, archiv Československé televize) i občasnou stylistickou toporností.

Asi nejrušivěji působí snaha naroubovat uměleckohistorické téma na polito-
logické modely totalitarismu. Autorka se opírá především o komparativní polito-
logickou práci Juana Josého Linze z poloviny sedmdesátých let a jeho tezi o ide-
ologické vyprázdněnosti posttotalitárních režimů. Z  knihy není nijak zřejmé, 
proč právě tento produkt studenoválečnické politologie je vhodný pro interpre-
taci uměleckých ambicí Novotného prezidentství, notabene když studované pro-
jekty zjevně dokládají mnohem spíše jakési ideologické bakchanálie než ideolo-
gickou prázdnotu. Snaha doložit postupné vyprazdňování ideologie vede autorku 
ke  zcela neproduktivnímu zúžení tohoto pojmu a  konstruování umělého proti-
kladu mezi ideologií na jedné straně a architekturou, urbanismem či památkovou 
péči na straně druhé. Bez ohledu na nevhodnost tohoto konkrétního teoretika pro 
zamýšlený účel se nabízí otázka, zda je vůbec produktivní používat politologické 
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modely pro uměleckohistorickou interpretaci státního socialismu. Co je na něm 
tak historicky specifi ckého, že si pro uměleckohistorickou analýzu musíme vy-
pomáhat politologickými ideálními typy? Postupovali bychom podobně napří-
klad při diskusi o Plečnikových hradních projektech? Opravdu bychom nejdříve 
museli určit, kde přesně leží první republika na škále demokracie – autoritářství, 
abychom mohli hovořit o  obelisku na  třetím hradním nádvoří? Této i  řadě dal-
ších kunsthistorických refl exí státního socialismu chybí sebedůvěra v  nástroje 
uměleckohistorické interpretace a také přehled o stavu sousedních historických 
oborů. Nadbytečná politologická interpretace tak v knize kontrastuje s absentu-
jící či nedostatečně rozvinutou kontextualizací v relevantních výkladových rám-
cích, jako jsou socialistické výstavnictví, památková péče, a  především dějiny 
poválečné architektury. Naopak tam, kde se autorka drží uměleckohistorické in-
terpretace, zejména v případě diskuse o pojmu „socialistický modernismus“, při-
náší objevné teze přesahující dosavadní interpretace.

Závislost na Linzových politologických tezích vede autorku na nejistý led také 
metodologicky. Nejednou si tak klade otázky, na které jí studované prameny ne-
mohou odpovědět. Ptá se například, zda se Kancelář prezidenta republiky „už 
jen formálně zaštiťovala frázemi“, či věřila, že „skutečně může přispět k výchově 
nového člověka“ (s. 81). Pokud vůbec existuje pramen, který by dal nahlédnout 
do kolektivní hlavy Kanceláře prezidenta republiky, rozhodně jím nejsou libreta 
výstav či plány architektonických úprav historických paláců. Úspěšnější je autorka 
v sémiotické analýze, byť i zde budí její interpretace pramenů jisté rozpaky. Přes-
tože práce je viditelně ovlivněna přístupem literárního historika Vladimíra Ma-
cury, nereprodukuje bohužel správně jeho postupy, neboť interpretace nevychází 
přímo ze „světa“ pramenů a není jimi ani dostatečně podepřena. Jde spíše o me-
todu, kterou bychom mohli nazvat „zdivočelý Macura“. Kupříkladu když autorka 
rozebírá význam plánovaného Paláce práce, popisuje jej ve kvazináboženských 
pojmech, aniž by bylo jasné, zda přitom čerpá z dobových dokumentů, nebo jej 
takto hodnotí zpětně. „Každý pracující,“ píše Veronika Rollová, „sem měl něko-
likrát za život přijet, vykonat sem pouť, aby spatřil to nejvýznamnější ze starého 
i  nového života ČSR. Měl snít o  tom, že se  mu podaří pracovat nejvíc či nejlépe 
ze všech, bude odměněn samotným prezidentem a jeho dílo se stane vzorem pro 
ostatní.“ (s. 182) Vzápětí však sama dobovým citátem dokládá, že autoři koncepce 
Paláce práce měli mnohem realističtější představu o okrajové roli této expozice 
v  itineráři návštěvníků Hradu a upozorňovali, že je především třeba, aby nebyli 
zahlcováni nadbytečným výkladem (s. 182). Studované prameny nedovedou de-
monstrovat ideologické teze „světa socialismu“, zato mohou – pokud jsou správně 
interpretovány – prozradit mnohé o světě jejich tvůrců a autorů, tedy marxistic-
kých historiků, politických pracovníků a architektů.

Kniha nese ambiciózní název Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii a je-
jím nejpodstatnějším závěrem je poněkud méně ambiciózní tvrzení, že Pražský 
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hrad na konec této cesty nedošel. Přes všechny klady knihy, mezi které patří mimo 
jiné i skvěle vybrané ilustrace, se autorce ale nepodařilo ukázat, že se Hrad vů-
bec na tuto cestu vydal. Pražský hrad jako součást státněsocialistického politic-
kého panoramatu hlavního města tak i nadále čeká na své důkladné zpracování.

A b s t r ac t

Art historian Veronika Rollová’s book entitled Pražský hrad na cestě ke komunis-
tické utopii [Prague Castle on the path to the communist Utopia] (Prague: Vysoká 
škola uměleckoprůmyslová, 2019) studies the interactions between political power, 
Marxist ideology and artistic creativity at Prague Castle in the fi rst two decades of 
the communist regime, and represents, according to the reviewer, an important at-
tempt to capture the place and transformations of this unique symbol on the polit-
ical-geographic map of post-war Czechoslovakia. Focusing on the role of Czecho-
slovak presidents, in particular Antonín Novotný (1904–1975, in offi  ce 1957–1968), 
and the presidential offi  ce in transforming the Prague Castle site into an instrument 
of ideological infl uence over the broad masses, the author shows that the decisive 
role in its architectonic and artistic modifi cations was played mainly by historical 
continuity, whereas nearly all radical projects remained unimplemented. However, 
despite a number of useful fi ndings and partial interpretations, according to the 
reviewer, the work suff ers from considerable shortcomings as a result of a certain 
conceptual immaturity and improper use of theories of political regimes (Juan José 
Linz) and rather “wild” application of semiotic approaches (Vladimír Macura) in 
the interpretation of empirical art historical material.

Ke y w ord s /  K l íč ov á s lov a :

Czechoslovakia; Prague Castle; Prague; communism; architecture; communist 
Utopia; state socialism; ideology; socialist realism
Československo; Pražský hrad; Praha; komunismus; architektura; komunistická 
utopie; státní socialismus; ideologie; socialistický realismus
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Při četbě některých publikací čtenáře napadá, že méně je někdy více. A také, že 
hovořit lze jakkoliv o čemkoliv, pokud je ale řečené převedeno bez větších úprav 
do  psaného textu, nečeká čtenáře požitek z  četby, ale čiré zoufalství. Tři publi-
kace o undergroundu vydané v minulých letech Ústavem pro studium totalitních 
režimů vhodně ilustrují, jak vypadá nepovedený vydavatelský počin a  jak hlu-
boké může být míjení se smyslem historikovy práce. Editor publikací Ladislav 
Kudrna dopředu rezignoval na  jakýkoliv pokus o  redakční práci. Ve  stručných 
úvodech jen připomněl, že konferenční sborníky, o  nichž chybně hovoří jako 
o  kolektivních monografi ích, vycházejí ze série mezinárodních konferencí, jež 
se odehrály v  Knihovně Václava Havla v  Praze od  září 2015 do  října 2019. I  zde 
dochází k významovému posunu, neboť spí še než o konference se jednalo o cy-
klus přednášek. O  mezinárodnost akcí, jak už to v  českém kontextu bývá zvy-
kem, se postarala přítomnost některého ze slovenských badatelů. Cyklus před-
nášek může oslovovat širší publikum, a je tedy v pořádku, pokud zde opakovaně 
zaznívají i známé věci. Při uvažování o publikování v  tištěné podobě by si však 
organizátoři měli klást otázky po smyslu a formě takového počínání. Pečlivě vy-
braným textům by nejspíš více slušelo monotematické číslo populárně nauč-
ného časopisu Paměť a dějiny či jiného odborného periodika nežli triáda těchto 
sborníků. Kudrnou sestavené sborníky totiž obsahují texty referátů pravděpo-
dobně v  té podobě, v  jaké byly připraveny k  ústnímu přednesu. Jejich úroveň 
a  žánr jsou velmi proměnlivé: od  osobní refl exe po  pokusy vědecky kontextua-
lizovat některé události a  texty související s prostředím českého undergroundu. 
Disproporce je zjevná i v naprosté libovůli k rozsahu příspěvků. V prvním sbor-
níku tak například zaujímá více než padesát stran (s. 258–310) úmorný příspěvek 
Mirka Vodrážky „Hudbou proti transcendentalistickým dějinám“ a stejný rozsah 
má i text Jana Cholínského „Hnutí hippies jako součást kontrakultury a kulturní 
revoluce na  Západě“ v  druhém svazku (s. 122–176). Problematická je také dvoj-
role Františka Čuňase Stárka, který ve  svých textech vystupuje jako pamětník 
a  archivář undergroundu, ale zároveň i  jako profesionální historik. Nad svými 
výpověďmi ztrácí nadhled  (měl-li ho vůbec někdy) a  jeho příspěvky se tak stá-
vají spíše než relevantními odbornými články „veselými příhodami z natáčení“. 
A  konečně: sborníky mají tvořit jakýsi celek, pracující s  chronologií a  různými 
proudy undergroundu. Absence redakční práce ale vedla mimo jiné k  tomu, že 
se některé informace donekonečna opakují v  jednotlivých příspěvcích a  znovu 
v  každém z  dílů této volné trilogie. Skutečnost, že některé texty postrádají po-
známkový aparát, pokládám v kontextu řečeného jen za drobnou „vadu na kráse“.

Výzkum českého undergroundu tvoří jeden z  hlavních pilířů badatelské ná-
plně Ústavu pro studium totalitních režimů. Tématu se ovšem věnovala také řada 
dalších badatelů již před vznikem této instituce. Underground je často pojedná-
ván ve vysokoškolských absolventských pracích, a  je proto zjevné, že přijít s ně-
čím novým a objevným není snadné. Přesto je to možné a dokládají to i některé 



563 O undergroundu stále dokola a nikdy jinak

knižní tituly vydané tímto ústavem, jmenovitě Baráky: Souostroví svobody Fran-
tiška Čuňase Stárka a Jiřího Kostúra (2010) nebo Podzemní symfonie Plastic People 
Martina Valenty a Františka Čuňase Stárka (2018).1 Ačkoliv lze k oběma publika-
cím vznést řadu relevantních námitek, je nesporné, že si ve srovnání s recenzova-
nými sborníky drží alespoň nějakou vědeckou úroveň a jsou tematicky kompaktní.

Než se budu zabývat jednotlivými svazky podrobněji, předsadím zásadní vý-
hradu, která souvisí s celkovým nazíráním na český underground, jež dominuje 
u  badatelů spojených s  Ústavem pro studium totalitních režimů. Většina z  nich 
se více či méně zavile snaží dokázat, že zdejší underground tvořil organickou 
součást soudobé kontrakultury, mající své kořeny ve  Spojených státech americ-
kých. Snaha dokazovat vzájemnou propojenost obou fenoménů vyznívá někdy až 
komicky, nehledě na  to, že jde o pohled ahistorický. Domnívám se, že ve stejné 
době mohou na různých místech a v různých kontextech vznikat podobná soci-
ální hnutí, fenomény či situace, aniž by to automaticky znamenalo vzájemnou 
interakci. Jako mnohem zajímavější otázka mě napadá, jaké jsou dnes možnosti 
a  podoby undergroundu. Je jasné a  pochopitelné, že „staří androši“ hrající své 
písně ze sedmdesátých a  osmdesátých let patří spíše minulosti, reagují na  teh-
dejší problémy a  vedou minulé boje. Promýšlení nových alternativ pro součas-
nost, možností kontinuit a  inspirací se mi jeví jako mnohem zajímavější cesta 
a  badatelský směr nežli se pokoušet nahlížet na  český underground skrze ne-
sedící teoretické rámce. O  něco podobného se ze všech autorů u  nás snaží jen 
hudebník a výtvarník Vladimír Brož pod přezdívkou Vladimír 518, který hovoří 
o  free technu, squattingu a  graffi  ti scéně. Vzhledem k  jeho profesnímu zamě-
ření od  něj nelze čekat odbornou studii, přesto ale jako jediný jde dál a  naráží 
na subkultury, jejichž možná ideová spřízněnost či kontinuita s nezávislým kul-
turním životem před rokem 1989 není téměř vůbec refl ektována.2

Není možné zahlcovat omezený prostor určený recenzi podrobnou analýzou 
všech textů, proto vybírám jen takové, které mi z  různých důvodů rezonují. Ur-
čitým leitmotivem svazků je razantní vymezení vůči kritikům, jimž badatelský 
přístup autorů nevyhovuje. Poněvadž mezi cyklem přednášek a  vydáním sbor-
níků uplynul nějaký čas, dostalo se oběma aktivitám omezené pozornosti ve ve-
řejném prostoru. V prvním svazku ve svém příspěvku „Underground – otcové za-
kladatelé“ cituje Josef Rauvolf posměšnou básničku na adresu „starých androšů“ 

1  Viz recenze v tomto časopise na druhý uvedený titul: MACHOVEC, Martin: Informatorium 
české undergroundové kultury v období „normalizace“. In: Soudobé dějiny, roč. 27, č. 1 (2020), 
s. 175–181.
2  Viz VLADIMIR 518: Kmeny: Současné městské subkultury. Praha, Big Boss & Yinachi 2011; 
TÝŽ a  kol.: Kmeny 0: Městské subkultury a  nezávislé společenské proudy před rokem 1989. 
Praha, Big Boss & Yinachi 2013; TÝŽ a  kol.: Kmeny 90: Městské subkultury a  nezávislé spole-
čenské proudy v  letech 1989–2000. Praha, Big Boss – Yinachi 2016.
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z  facebookového profi lu politologa Ondřeje Slačálka (s. 14). Pokud mu již stojí 
za  to nechat se vytočit něčím takovým, je to jeho věc. Nevidím ale důvod, proč 
své roztrpčení potřebuje sdílet s ostatními. Stejně tak si v úvodu druhého svazku 
editor Ladislav Kudrna neodpustil kritiku internetového komentářového deníku 
A2larm (s. 8), v němž byl publikován kritický text Matěje Metelce o tomto cyklu 
přednášek.3 Kritiku lze vyvracet, polemizovat s  ní, ale označovat ji za  invektivy 
či propagandu je přinejmenším nemístné a nehodné věcné odborné debaty. Ne-
hledě na  to, že „úvodní slovo editora“ není vhodným prostorem k  tomu pouš-
tět se do nějakých diskusí. Konečně posledním takovýmto výpadem je rozvleklý 
a  nekoncepční text Jana Cholínského v  prvním svazku „České undergroundové 
hnutí optikou historiografi e – mýty a realita“ (s. 34–74), v němž se jen vymezuje 
vůči ostatním badatelům, a navíc cituje ze zamítavého posudku na svůj článek (!) 
pro časopis Paměť a dějiny (s. 53). Jako ilustrace nepochopení zásad poctivé vě-
decké práce jsou nejkřiklavější právě texty tohoto autora. I jeho další, již zmíněné 
pojednání o hnutí hippies na Západě nelze při nejlepší vůli brát vážněji nežli re-
ferát na gymnaziálním semináři.

Ačkoliv svým názvem Podhoubí undergroundu druhý svazek snad sugeruje 
představu, že se čtenáři dozvědí něco pozoruhodného o dobovém kontextu, umě-
leckých a  sociálních souvislostech, novosti hudebního projevu, používané ter-
minologii, ideových zdrojích a podobně, nic z toho zde nenajdou. Možná ale jen 
příliš popouštím uzdu své fantazii, když mám takováto očekávání, anebo špatně 
rozumím smyslu názvů příspěvků… Za kulturně-ideovým podhoubím až do Číny 
se vydává Zdeněk Nebřenský, když se ve svém příspěvku „Ivan M. Jirous, under-
ground a kulturní revolta šedesátých let 20. století“ (s. 28–49) pokouší nově inter-
pretovat Jirousovu Zprávu o třetím českém hudebním obrození z roku 1975 (právě 
tento dokument je jedním z často se opakujících témat). Výchozím bodem úvah 
je pro něj skutečnost, že Jirous v úvodu cituje z Rudé knížky Mao Ce-tunga. Tento 
fakt pokládá za  jakýsi doklad ideové spřízněnosti Jirouse se studentským hnu-
tím šedesátých let, pro něž představoval čínský komunistický vůdce ikonu, či 
spíše emblém. Ano, Jirous byl jistě vzdělaný a  stal se postupně jakýmsi teoreti-
kem undergroundu (respektive Plastic People of the Universe a spřízněných ka-
pel), nicméně nelze celé spontánní a roztříštěné společenství pokládat za stejně 
orientované a ukotvené v dobovém západním uměleckém světě. Nejsilnější mo-
tivací členů undergroundových hudebních skupin bylo hrát si po  svém, žít si 
po svém a pokud možno se vyhýbat kontaktu s vládnoucí mocí a jejími předsta-
viteli. Skutečnost, že se v podstatě jakákoliv nezávislá, svobodná činnost stávala 

3  METELEC, Matěj: Podmíněné refl exy ÚSTRu: Publikace Refl exe undergroundu ztělesňuje 
všechny obavy o smyslu Ústavu pro studium totalitních režimů. In: A2larm [online], 21.06.2017. 
[Cit. 2021-08-05.] Dostupné z: https://a2larm.cz/2017/06/podminene-refl exy-ustru/.
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v očích normalizačního státu politikem, ještě neznamená, že politikum bylo im-
plicitně obsaženo v  této činnosti samotné.

Příspěvek editora Ladislava Kudrny „Komunistická strana versus big 
beat,  1970–1964“ ve  stejném svazku (s. 58–67) si klade za  cíl v  anachronickém 
sledu ukázat ideologický a  represivní postup proti nonkonformním hudebním 
skupinám. Text je myšlenkově roztříštěný, přináší různé výkřiky a  soudy, které 
spolu navzájem nesouvisí, a nepouští se do hlubších analýz. Typickým nešvarem 
i  pro další statě je tu přejímání jazyka pramenů a  obsáhlé citace z  dokumentů 
v poznámkovém aparátu (na straně 64 zabírá poznámka téměř celou stránku).

Grafomanským textem Jana Cholínského „Ivan Martin Jirous a  jeho ‘ideolo-
gie’ českého undergroundu“ v  posledním svazku (s. 94–136) se nemá smysl po-
drobněji zabývat, zmíním jen jeho spekulaci uvedenou v závěru, kterou považuji 
za  nepřijatelnou. Autor si zde klade otázku, „kým byl … [Ivan M. Jirous] z  hle-
diska vyznávaných a žitých hodnot“, a odpovídá si: „…je zjevné, že šlo spíše o ka-
tolictví verbální či matrikové.“ (s. 135) Do poznámky k  tomu neváhá citovat pa-
sáž o katolíkovi praktikujícím z Katechismu katolické církve budoucího kardinála 
Františka Tomáška z  roku 1968 (s. 135, pozn. 111). Podobné spekulace považuji 
za naprosto scestné a Cholínský v tomto případě odhaluje nejen svou necitlivost, 
ale i  naprosté nepochopení pro roli náboženství v  životě člověka. Jistě, bylo by 
namístě zamýšlet se například nad tím, proč byly odkazy na křesťanskou tradici 
tak živé a  nosné v  prostředí okolo Plastic People a  v  některých dalších under-
groundových komunitách. Mluvit ale o něčem tak intimním, jako je osobní víra, 
takto „kádrováckým“ způsobem je přinejmenším chucpe.

Jazykovou i  myšlenkovou úrovní výrazně z  celku vyčnívá stať Martina Ma-
chovce „Jirousova Zpráva o třetím českém hudebním obrození – vznik, struktura 
a  funkce“ ve  třetím sborníku (s. 70–92). Ačkoliv Machovec hovoří o  známém, 
stěžejním dokumentu českého undergroundu, vychází také z  nového typu pra-
mene – z  Jirousovy korespondence uložené v Ústavu pro českou literaturu Aka-
demie věd. Právě na tomto příkladu je patrné, že i známé věci lze promýšlet nově 
a že lze stále doufat v objevení dosud neznámých pramenů. Je ale bohužel tris-
tní skutečností, že se v  množství textů shrnutých do  tří publikací najde jen je-
diný objevný a podložený robustní argumentací.

A b s t r ac t

In her summary review, the reviewer assesses three collective volumes on the Czecho-
slovak, or rather Czech, underground culture of the 1970s and 1980s, which were 
published under the titles Refl exe undergroundu [Refl ections on the Under-
ground], Podhoubí undergroundu [Hotbed of the Underground] and Od mániček 
k undergroundu [From Long-hairs to the Underground], and edited by Ladislav 
Kudrna  (Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, 2018 and 2019). 
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Th e individual volumes summarize contributions from three conferences on the is-
sue of the underground during the normalization period. According to the reviewer, 
the books suff er considerably from the fact that the original papers have been only 
minimally edited for publication. Th ey vary greatly in terms of quality as well as 
genres, from personal refl ections to attempts to contextualize some of the events 
and texts related to the environment of the Czech underground scientifi cally. Most 
contributions, however, contribute only little to the existing knowledge in terms of 
concepts, thoughts or facts, while repeating various clichés.

Ke y w ord s /  K l íč ov á s lov a :

Czechoslovakia; underground; independent culture; Czechoslovak 
normalization; communism
Československo; underground; nezávislá kultura; československá normalizace; 
komunismus



Postsovětské války o  Velkou vlasteneckou válku

Klára Trávníčková
Ústav východoevropských studií, Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy

Kolektivní monografi e Válka a paměť v Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku je sou-
částí široké řady „Memory Studies“ britského nakladatelství Palgrave Macmillan. 
Do  této tematické řady, která nahlíží problematiku historické paměti z  mnoha 
perspektiv, pasuje také většina obsahu recenzované knihy. Ta je výsledkem cam-
bridgeského výzkumného projektu „Paměť ve válce: Kulturní dynamika v Polsku, 
Rusku a na Ukrajině“ (Memory at War: Cultural Dynamics in Poland, Russia and 
Ukraine) z  let 2010 až 2013. Kromě výsledků bádání se ale do  mnohých studií 
otiskla rovněž ruská anexe Krymu a válka na východní Ukrajině a ve svém závěru 
mají dodatek z  „postkrymského pohledu“. Editorky a  editoři stojící za  publikací 
působí v  oborech historie a  politologie na  významných pracovištích ve  Finsku, 
Rakousku a Austrálii a zaměřují se na politiku paměti, historickou paměť, iden-
titu a nacionalismus. Všichni čtyři zároveň přispěli svou vlastní studií.

FEDOR, Julie – KANGASPURO, Markku – 
LASSILA, Jussi – ZHURZHENKO, Tatiana (eds.):

War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus.

London, Palgrave Macmillan 2017, 506 stran, 
ISBN 978-3-319-66522-1.
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Publikace se skládá z  pěti kapitol, které zajišťují, že kniha je dostatečně te-
maticky pestrá. První z  nich s  názvem „Paměť druhé světové války a  utváření 
národa“ (Memories of World War II and Nation-Building) sestává ze tří delších 
studií, jež pojednávají postupně o  všech třech zastoupených zemích a  ukotvují 
čtenáře v tématu národnosti, patriotismu a paměťové politiky. Tato část tvoří tě-
žiště knihy. Další tři kapitoly – „Ve Stalinově stínu“ (In Stalin’s Shadow), „Noví ak-
téři paměti a pamětnické komunity“ (New Agents and Communities of Memory) 
a „Staré a nové narativy a mýty“ (Old/New Narratives and Myths) – se tematicky 
prolínají a  občas je na  škodu, že téma je ucho peno jako „národnostní“, když se 
obrací k celosovětské historii a rezonuje v celém postsovětském evropském pro-
storu. Na druhou stranu se zde třeba velmi názorně ukazuje, jak v  jednotlivých 
státech paměťová politika a  kolektivní paměť pracují s  osobou Josifa Vissario-
noviče Stalina (například prostřednictvím pomníků), což vnáší velmi konkrétní 
a uchopitelný ráz do knihy spočívající primárně na abstraktních konceptech.

Závěrečná kapitola se opodstatněně zaměřuje vždy na jedno město nebo ob-
last  (Narva, Sevastopol, Karélie). Ve  všech třech případech se jedná o  území 
s problematickou minulostí a studie shodně popisují ruský vliv na veřejný život 
a prostor. Například krymský přístav Sevastopol je tradičně etnicky heterogenní 
a autorka Judy Brownová v té souvislosti zdůrazňuje marginalizaci paměti nerus-
kých skupin obyvatelstva, hlavně Židů a Krymských Tatarů. Popisuje i vícenásob-
nou válečnou historii města (z dob krymské války v letech 1853 až 1856 a druhé 
světové války) a její odraz v historické paměti.1 Tento moment je přítomný i v pří-
padě poruštěného estonského města Narva a fi nsko-ruského regionu Karélie.

Rusku, Ukrajině a Bělorusku je v knize věnován přibližně stejný prostor, což 
je od editorů velmi uvážený a empatický tah. Z našeho odtažitého středoevrop-
ského pohledu se totiž občas může „postsovětský prostor“ jevit jako něco homo-
genního, ekonomicky i  kulturně zaostalého za  diverzifi kovanou moderní Evro-
pou. Autoři a  autorky se snaží tento orientalistický pohled bořit poukazováním 
na lokální specifi ka v paměťové politice, jejich zvyklosti a úskalí. Jednotlivé studie 
refl ektují události takzvaného Euromajdanu, anexe Krymu a války na Donbase, 
které byly v době vydání velmi aktuální, a zachycují využívání historických gest 
na ukrajinské i ruské straně. Z logiky věci je jasné, že výklad paměti obou stran 
musí být velice odlišný a konstrukce „jednolité východní Evropy“ se tu rozpadá.

Pokud si čtenář klade otázku, proč není zastoupeno třeba Moldavsko nebo ně-
který z pobaltských států, editoři mu v předmluvě odpovídají, že Rusko, Ukrajina 
a  Bělorusko jsou zeměmi „sovětského válečného utrpení“, že se jedná o  „srdce 
sovětského válečného mýtu“ a  že je hluboce ovlivnily „traumatické válečné 

1 BROWN, Judy: Great Patriotic War Memory in Sevastopol: Making Sense of Suff ering in the 
“City of Military Glory”, s. 399–427.
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zkušenosti“. Dalo by se ovšem namítnout, že to platí i o Pobaltí, a  jazykové kri-
térium silného zastoupení ruskojazyčného obyvatelstva splňuje zase Moldavsko. 
Dál už editorská čtveřice svůj výběr nespecifi kuje, dají se za ním ale tušit kapa-
citní důvody. Přesto je škoda, že sledované oblasti nebyly  jasněji a  logičtěji vy-
mezeny nebo že nedošlo na  jejich  porovnání s  ostatním evropským postsovět-
ským prostorem.

Studie věnované Rusku přebírají tradiční narativ. V knize můžeme číst o po-
pularitě neostalinistické historiografi e nebo nesmírné oblibě vzpomínkových po-
chodů „Nesmrtelného pluku“ (Bessmertnyj polk)2 při oslavě vítězství ve válce, což 
většinou odpovídá mainstreamové představě o  mentalitě Rusů jako milovníků 
velkých gest a vlastní verze historické pravdy. Nejcennější je v tomto případě asi 
dostatečný důraz na ztrátu pozice světové velmoci po rozpadu Sovětského svazu 
i na ekonomický propad devadesátých let. Díky tomu můžeme Rusku více poro-
zumět, než když shledáváme důvody jeho záliby v monumentálních symbolech, 
akcích i  stavbách v  národním svérázu a  automaticky ji stavíme do  kontrastu se 
západní tradicí a estetikou.

Přesto je možné litovat, že i když se studie věnované Rusku zabývají projevy 
jistého fenoménu, nejdou dostatečně do hloubky a nesnaží se pochopit komplex-
něji jeho příčiny. Proč si Rusové tak libují ve velkolepých vojenských přehlídkách 
a  Velká vlastenecká válka je pro ně pořád jednou z  nejdůležitějších, či dokonce 
úplně nejdůležitější historickou událostí? A jak se oproti tomu vyrovnávají s pak-
tem Molotov–Ribbentrop a jeho důsledky, s gulagy a masovým přesídlováním ce-
lých etnik, které tuto etapu provázely? Že je to téma výbušné, živé, ale zároveň 
i nezpracované, dokazují v českém prostředí nedávné aféry kolem odstraněného 
pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Praze-Dejvicích i zamýšleného pa-
mátníku vlasovcům stejně jako debaty, které tyto události způsobily. Ani s časo-
vým odstupem přitom nevíme, jestli tato diskuse někam fi nálně vyústila a jestli 
si Češi ohledně Rudé armády a  Ruska obecně udělali „jasno“. Ostatně i  brněn-
ští politologové Jan Holzer a Miroslav Mareš s autorským kolektivem ve své pu-
blikaci České bezpečnostní dilema: Rusko jako přítel, či nepřítel? tvrdí, že postoj 
Čechů k  Rusku je dlouhodobě nestálý a  nejasný.3 Přibližně rok a  půl starý prů-
zkum agentury Median, který přímo navazoval na  zmíněné aféry s  památníky, 

2 Srv. Immortal Regiment: Th ousands march to remember WW2 relatives. BBC News [online], 
09.05.2016. [Cit. 2021-08-05.] Dostupné z: https://www.bbc.com/news/in-pictures-36249817. 
Ofi ciální informace o  aktivitách Nesmrtelného pluku jsou online dostupné z  jeho webové 
stránky https://bessmertnyj-polk.ru/.
3 HOLZER, Jan – MAREŠ, Miroslav (eds.): Czech Security Dilemma: Russia as a  Friend or 
Enemy? London, Palgrave Macmillan 2020.
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přitom ukazuje, že „více než 55 % respondentů si myslí, že novodobá historie se 
začíná falšovat“.4

Ukrajina a  Bělorusko jsou mnohem menší společnosti a  kultury než Rusko, 
což si editoři dobře uvědomují, a přistupují k nim proto více od základů, vysvět-
lují historii, paměť i paměťovou politiku na aktuálních aférách i dlouhodobějších 
dějích. Zároveň je tu výrazně akcentován jak ruský, tak opoziční protiruský vliv 
coby polarizující faktor, s nímž je potřeba v daném prostředí buď sympatizovat, 
anebo se vůči němu ostře vyhraňovat. Autorům a  autorkám se podařilo velmi 
plasticky nastínit identitu i  atmosféru Ukrajiny a  Běloruska a  ukázat současné 
problémy paměťové politiky těchto společností na  jejich interpretacích druhé 
světové války, respektive Velké vlastenecké války.

Zařazení Běloruska je velmi cenné i s ohledem na aktuální události, které za-
čaly tamními prezidentskými volbami v srpnu 2020. Od té doby dění v zemi plní 
obsah také českých médií. Často jsme byli svědky zjednodušujících frází o „po-
slední evropské diktatuře“, nepodložených znalostí historie posledních třiceti let, 
místních specifi k, a  už vůbec ne běloruské identity. Pro zevrubnější pochopení 
Běloruska ho nelze redukovat pouze na  vládu Alexandra Lukašenka. Autorky 
a autoři jdou do minulosti, k odkazu Velké vlastenecké války a vysvětlují zásadní 
symboliku a dědictví, které dodnes formují běloruskou identitu.

Studie se na  mnoha místech vracejí k  zobrazování Velké vlastenecké války 
v postsovětském prostoru a k  tamnímu budování poválečné identity. Konstatují 
přitom, že tato válka není vnímána jednoznačně negativně a jen prizmatem zby-
tečného utrpení (jako dále na  západ v  Evropě nebo například v  pohledu popu-
lárního amerického historika tohoto regionu Timothyho Snydera), ale spíše jako 
přehlídka hrdinství sovětského lidu a velký historický okamžik vedoucí k osvobo-
zení vlastní země i poloviny Evropy. Autoři a autorky rovněž na konkrétních pří-
kladech věrohodně ukazují, jakou roli válka hraje pro současné Rusy, Ukrajince 
a Bělorusy a že to zdaleka není „prachem zapadaná“ historická epizoda s jedno-
značnou interpretací, ale událost neustále živá, proměnlivá a plná emocí. Za tě-
mito základními tezemi (že válka je zde většinovou populací vnímána pozitivně, 
identitotvorně a že je ve veřejném prostoru výrazně přítomná) si publikace stojí 
velmi pevně a většinou je na jednotlivých příkladech rozvádí precizně a logicky.

Občas se ale čtenář setká třeba s  tvrzením, že příběh Velké vlastenecké 
války vznikl v brežněvovské éře, bez důslednějšího odůvodnění.5 Jindy si autoři 

4 SOUČKOVÁ, Kateřina: Historie se podle více než poloviny Čechů začíná falšovat: Vadí jim také 
rušení i stavění památníků. iRozhlas.cz [online], 03.01.2020. [Cit. 2021-08-05.] Dostupné z: https://
www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pruzkum-historie-konev-vlasovci-pavel-novotny_2001030600_pj.
5 FEDOR, Julie – LEWIS, Simon – ZHURZHENKO, Tatiana: Introduction: War and Memory 
in Russia, Ukraine, and Belarus, s. 1–40.
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protiřečí – například jestli se po válce celosovětská identita spíše utvrzovala (opět 
v  úvodní studii nebo v  příspěvku o  ukrajinských „ostarbeitrech“ ve  třetí říši 
od Gelinady Grinčenkové),6 nebo zda paměť války pomohla jednotlivým sovětkým 
republikám, aby se konečně diverzifi kovaly a  našly si své vlastní zásluhy  (jako 
v pohledu na Bělorusko coby „partyzánskou republiku“ v podání Simona Lewise 
nebo na téma ukrajinského holokaustu ve stati Andrije Portnova).7

Obecně lze knihu více chválit než kritizovat. Autorský tým postupoval logicky 
od obecného ke konkrétnímu, publikace je velmi přehledně rozčleněna (takže si 
lze snadno vyhledat určitou problematiku) a studie upozorňují na jevy, které ev-
ropský i český čtenář zná spíše zkratkovitě z médií (ruské megalomanské vojen-
ské přehlídky a  oslavy vítězství, „Euromajdan“, ukrajinský nebo ruský naciona-
lismus apod.), zařazují je do  kontextu a  vysvětlují z  pohledu historické paměti. 
Povedlo se upoutat pozornost na  dvě důležité východoevropské země, které se 
jinak ve  veřejném prostoru objevují jen tehdy, když se v  nich odehrávají velké 
politické otřesy. Jazyk práce je stručný, čtivý, bez zbytečných stylistických pří-
kras a  ideologického zabarvení. Za  nejzdařilejší považuji studii mladé ukrajin-
ské historičky Julije Jurčukové, působící na univerzitě Södertörn ve Stockholmu, 
v níž se snoubí základní teze celé kolektivní monografi e s originálním pohledem 
na vlastní problematiku.8 Autorka velmi srozumitelně a na příkladu několika ukra-
jinských politických afér ilustruje střet narativů „boje za vlastní národ“ (pod pra-
porem Organizace ukrajinských nacionalistů, známé u  nás jako „banderovci“) 
a sovětského dědictví Velké vlastenecké války na postkomunistické Ukrajině.

Kolektivní monografi e je cenná taky tím, že nabízí neotřelý pohled na  Vel-
kou vlasteneckou válku. Přestože memory studies v historiografi i nejsou zdaleka 
novým konceptem, válečný mýtus přímo ve  východní Evropě ještě nikdo před-
tím uceleněji a podrobněji nezkoumal. Odkazu Velké vlastenecké války se věnují 
například angloameričtí historici Roger D. Markwick, David R. Marples či Nina 
Tumarkinová,9 ovšem paměť je spíše okrajovým tématem v pracích o ruské a vý-
chodoevropské historii.

6 GRINCHENKO, Gelinada: Ostarbeiters of the Th ird Reich in Ukrainian and European Pub-
lic Discourses: Restitution, Recognition, Commemoration, s. 281–304.
7 LEWIS, Simon: Th e “Partisan Republic”: Colonial Myths and Memory Wars in Belarus, 
s. 371–396; PORTNOV, Andrij: Th e Holocaust in the Public Discourse of Post-Soviet Ukraine, 
s. 347–370.
8 YURCHUK, Yuliya: Reclaiming the Past, Confronting the Past: OUN-UPA Memory Politics 
and Nation Building in Ukraine (1991–2016), s. 107–137.
9 MARKWICK, Roger D.: Th e Great Patriotic War in Soviet and Post-Soviet Collective Memory. 
Oxford, Oxford University Press 2012; MARPLES, David R.: Heroes and Villains: Creating Na-
tional History in Contemporary Ukraine. Budapest – New York, Central European University 
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Kniha je přístupná širšímu čtenářskému publiku. Většina studií je ovšem spíše 
případová, neřeší příčiny popisovaných fenoménů a  nesnaží se je hlouběji in-
terpretovat; dává je do  souvislostí, aniž by se snažila hledat „společného jme-
novatele“. Na  druhou stranu kolektivní monografi e autorů a  autorek z  celého 
světa  (nebo minimálně euroamerického akademického světa) pravděpodobně 
na nic takového ani neaspirovala. Je tedy jenom škoda, že žádná další literatura, 
po níž by chtěl čtenář sáhnout, aby si tematiku lépe uspořádal, není k dispozici 
anebo je roztříštěná v nejrůznějších sbornících a časopisech.

A b s t r ac t

Th e review presents a collective monograph entitled War and Memory in Russia, 
Ukraine and Belarus (London: Palgrave Macmillan, 2017, Memory Studies series), 
which is a work by an international team of authors and was published thanks to 
the care of four editors: Julie Fedor, Markku Kangaspuro, Jussi Lassila and Tatiana 
Zhurzhenko. In the individual studies that are grouped into bigger parts, the authors 
seek to capture the place and role of World War II in the politics of memory and 
collective historical memory of three East European countries. Th e reviewer praises 
the work for giving Ukraine and Belarus the same attention as Russia and also for 
echoing current political events and debates in these countries. According to the re-
viewer, this still unique attempt to map conceptually the issue in question in a larger 
part of the post-Soviet space, using methods of historiography, reveals the diversity 
as well as incompatibility of diff erent versions of commemorating the war within 
these national societies. Th e publication convincingly demonstrates that in this re-
gion the Great Patriotic War remains a topical, emotional event that the majority 
of the population perceive as a positive, identity-making chapter of their history.

Ke y w ord s /  K l íč ov á s lov a :

Russia; Ukraine; Belarus; Soviet Union; WWII; Great Patriotic War; memory; 
national identity
Rusko; Ukrajina; Bělorusko; Sovětský svaz; druhá světová válka; Velká 
vlastenecká válka; paměť; národní identita

Press 2007; TUMARKIN, Nina: Th e Great Patriotic War as a Myth and Memory. In: European 
Review, roč. 11, č. 4 (2003), s. 595–611.



Španělský komunistický exil za  železnou oponou

Hana Bortlová-Vondráková
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Téma španělského poválečného exilu pokrývá bohatá bibliografi e, která pojme-
novává a analyzuje jeho kvantitativní dimenze v sociální, kulturní i vědecké po-
loze. Největší pozornost přitom historičky a historikové vcelku pochopitelně věnují 
Francii a  Mexiku, o  něž jevil španělský exil největší zájem. Následovalo něko-
lik latinskoamerických zemí, Sovětský svaz a  několik dalších evropských států, 
včetně zemí východního bloku. Právě v  posledně jmenované oblasti se španěl-
ský levicový exil, jakkoli se jednalo o početně výrazně slabší proud (ve srovnání 
se  SSSR, Mexikem či Francií), vyznačoval několika pozoruhodnými specifi ky, 
která dosud nebyla historiografi cky podrobně a uceleně zkoumána – především 
neobyčejně výraznou politickou aktivitou. Pod touto „značkou“ je také v  sou-
časné španělské historiografi i do  určité míry „zapsán“, je však nutné říct, že se 
jedná povětšinou spíše jen o  povrchní konstatování, nedostatečně podložené 

EIROA, Matilde: 

Españoles tras el Telón de Acero: El exilio 
republicano y comunista en la Europa socialista.

Madrid, Marcial Pons Historia 2018, 255 stran, 
ISBN 978-84-16662-28-9.
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solidnějším výzkumem. Existují samozřejmě kvalitní práce věnované dějinám 
Komunistické strany Španělska (Partido Comunista de España – PCE) a  anti-
frankistické opozice i  celkovému politickému rámci, díky nimž dnes máme so-
lidní představu o kontextu a prostoru, v nichž se tento exil rozprostřel.1 Matilde 
Eiroa je ale v každém případě jednou z prvních, kdo politickou a sociální trajek-
torii španělského exilu v  lidových demokraciích analyzuje skutečně integrálně.

Historička se zaměřením na španělské dějiny dvacátého století, zejména na ob-
dobí republikánské vlády a  španělské občanské války, se emigraci ve  východní 
Evropě věnuje přinejmenším od  začátku nového tisíciletí.2 Už její první práce 
předznamenaly určitý průlom v bádání o tématu – mimo jiné proto, že se jí po-
dařilo kolem sebe shromáždit skupinu středoevropských historiků a  historiček 
a  umožnit jim španělsky publikovat výsledky jejich podobně zaměřeného bá-
dání (z  českého prostředí to byl Vladimír Nálevka).3 Sama se pak pokusila o  ší-
řeji pojatou mezinárodní komparaci, opírající se o  solidní znalost konkrétních 
případů a  jednotlivých zemí. 

V monografi i Španělé za železnou oponou: Republikánský a komunistický exil 
v socialistické Evropě autorka fruktifi kuje svůj mnohaletý výzkum ve státních či 

1  Viz např. ESTRUCH, Joan: Historia oculta del PCE [Tajné dějiny Komunistické strany Špa-
nělska]. Madrid, Temas de Hoy 2000.
2  Viz např. EIROA, Matilde: Las relaciones de Franco con Europa Centro-oriental (1939–1955) 
[Frankovy vztahy se střední a východní Evropou (1939–1955)]. Barcelona, Ariel 2001; TÁŽ: So-
brevivir en el socialismo: Organización y medios de comunicación de los exiliados comunistas 
en las democracias populares [Přežít v socialismu: Způsoby a prostředky komunikace komu-
nistických exulantů v  lidových demokraciích]. In: Historia Social, č. 69 (2011), s. 71–89; TÁŽ: 
Las relaciones de Checoslovaquia y España tras la Segunda Guerra Mundial en el contexto de 
las relaciones de España con la Europa Oriental [Československo-španělské vztahy po druhé 
světové válce v kontextu vztahů Španělska a východní Evropy]. In: OPATRNÝ, Josef (ed.): Las 
relaciones checo-españolas [Česko-španělské vztahy]. (Ibero-Americana Pragensia, Supple-
mentum č. 20.) Praga, Universidad Carolina de Praga, Karolinum 2007, s. 307–319. 
3  Na  Slovensku se tématu věnuje Péter Száraz, v  Maďarsku Szilvia Pethő. Spolu  se španěl-
skou kolegyní publikovali své studie v časopise La Musa, vydávaném Fakultou humanitních 
studií Univerzity Castilla-La Mancha (UCLM), jež se vyznačovala vstřícným postojem k  no-
vým technologiím a  časopis vydávala pouze digitálně. Platforma bohužel po  několika roč-
nících zanikla a  texty dnes nejsou v  internetovém prostoru dostupné. V  rámci „exilového“ 
čísla vyšla i  studie Vladimíra Nálevky, který se opíral především o  české archivní prameny 
(NÁLEVKA, Vladimír: Las relaciones checo-españolas 1945–1955 [online]. In: La Musa, č. 6 
(2005), dříve dostupné z: http://www.uclm.es/lamusa). Toto konstatování se ostatně vztahuje 
na bádání o  tématu v českém prostředí vůbec. Textů, které by ve větší míře pracovaly nejen 
s českými (potažmo středoevropskými) archivními prameny, ale i španělskými, je minimum.  
Španělských materiálů využil ve větší než okrajové míře patrně jen Filip Vurm ve své diplo-
mové práci Československo-španělské vztahy 1945–1975, obhájené na Filozofi cké fakultě Uni-
verzity Karlovy v roce 2006.
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národních archivech maďarských, českých, polských a německých, ale také v ar-
chivech ve Španělsku a ve Francii (hlavně v pařížském archivu Španělské repub-
liky v exilu), která byla nutným přestupním bodem všech španělských exulantů 
směřujících do východní Evropy. Pracuje ale i s osobními fondy protagonistů stu-
dovaných procesů a v neposlední řadě dokázala získat relevantní osobní svědec-
tví z  rozhovorů vedených s  převážně druhou generací exulantů (z  českého pro-
středí například rodina Uribeových nebo Tagüeñových-Pargových). 

Těžiště monografi e leží v  analýze aktivit republikánských a  komunistických 
exulantů, ať už jako jednotlivců, či jako členů uskupení, která se v průběhu času 
dynamicky proměňovala, stejně jako politická stanoviska a ideologická přesvěd-
čení, preference a  vzájemné aliance jejich stoupenců. Knihu tvoří dvě části: 
v  první polovině se zájem autorky soustředí zejména na  to, jak se formovala, 
jaké strategie prosazovala a  jaké aktivity vyvíjela španělská exilová reprezen-
tace po roce 1945 a v prvních letech studené války („Zablokovaná diplomacie“); 
v  druhé polovině se pak věnuje strategiím a  trajektoriím ryze komunistického 
exilu, když sleduje životy a aktivity jak běžných členů komunistické exilové komu-
nity, tak špiček stranického aparátu („Z Francie za železnou oponu“). Chronolo-
gicky je tak kniha rozložena do období 1946 až 1949 (odpovídá pobytu diplomatic-
kých zástupců španělské exilové vlády v hlavních městech lidovědemokratických 
států) a  do  období po  roce 1950 (od  vypuzení španělských komunistů z  Fran-
cie a nástupu komunistických stran k moci ve státech středovýchodní Evropy).

Polsko, Jugoslávie a Československo patřily mezi země, které jako první v Ev-
ropě uznaly španělskou vládu v exilu jako jedinou ofi ciální reprezentaci Španěl-
ska, a měly proto pro republikánskou diplomacii mimořádný význam. Praha pak 
představovala faktické sídlo republikánské exilové vlády. Republikánská diplo-
macie zde po druhé světové válce nalezla velmi příhodné podmínky, které byly 
pokračováním předválečného sblížení – významná část společenské elity (poli-
tiků, umělců, lékařů, právníků) dávala najevo své sympatie k  republikánskému 
Španělsku už v době bojů na španělské půdě a na straně republiky se bojů účast-
nilo i  na  dva tisíce českých a  slovenských dobrovolníků. Praha se rovněž „za-
psala jako premiantka“ díky výjimečným diplomatickým zásluhám zdejšího vy-
slance Luise Jiméneze de Asúy (v  letech 1936–1938).4 

Jakkoli se tedy celý, pro Španěly ještě nadějeplný rok 1946 ve  východoev-
ropských metropolích odehrával ve  znamení předávání pověřovacích listin 

4  Pražská činnost Luise Jiméneze de Asúy byla pro Negrínovu i Giralovu exilovou vládu velmi 
důležitá. Třebaže se diplomatovi nepodařilo ve  větší míře zajistit své vládě nákup českoslo-
venských zbraní, dokázal zajistit humanitární pomoc, s tichým souhlasem zdejší vlády vybu-
doval kvalitní výzvědnou síť ve  prospěch Španělské republiky a  nezanedbatelná byla i  jeho 
účast na náboru interbrigadistů. Coby vyslanec posiloval v řadách československé veřejnosti 
obraz republiky jako kulturní a mírumilovné země, odhodlané postavit se fašismu.
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republikánských diplomatů hlavám těchto států, přesvědčení, že republikán-
ská exilová vláda nereprezentuje všechny exulantské kolektivy, sílilo, a zejména 
od okamžiku, kdy z ní vystoupili komunisté, se situace začala pro diplomaty ne-
únosně komplikovat. Záhy nebyli republikáni a komunisté už téměř schopni ko-
munikace, vzájemná lhostejnost čím dál častěji přerůstala v  nevraživost. Jak si 
Matilde Eiroa všímá, už při státní recepci pořádané na  počest Dolores Ibárruri 
během její návštěvy Varšavy v  květnu 1947 bylo patrné, jaké je politické stano-
visko polské vlády ke  španělskému exilu. „La Pasionaria“ byla přijata s  velkými 
poctami a  autorka konstatuje, že v  Polsku tento okamžik přinejmenším před-
znamenal, ne-li rovnou ztělesnil, monopolizaci vztahů komunistickým exilem. 
I v Praze v dubnu 1947 si při oslavách výročí založení Španělské republiky, které 
ve společnosti značně rezonovaly, politický ohlas přivlastnili komunisté. Společ-
nost přátel demokratického Španělska v  té době již nekoordinovala své akce se 
španělskou legací a stejný postoj postupně zaujaly i další společenské organizace, 
které do té doby s republikánskou diplomacií spolupracovaly. 

Matilde Eiroa zmiňuje i klesající likviditu legací. V okamžiku, kdy izolace Fran-
kova Španělska pomalu končila a na východní straně železné opony se úspěšně 
etablovaly komunistické režimy, se vyslanci ocitli s  prázdnými kapsami a  bez 
politických možností. Od  roku 1949 se ambasády postupně uzavíraly nebo je-
jich činnost pomalu skomírala až do úplného útlumu. O zbytky naděje přišla re-
publikánská exilová vláda v  okamžiku, kdy Washington přisoudil Frankovu re-
žimu důležitou roli v zadržování komunismu. Diplomaté ve službách Španělské 
republiky v exilu emigrovali a  jediní Španělé, kteří ve východním bloku zůstali, 
byli členové nebo sympatizanti Komunistické strany Španělska. 

Vedení španělských komunistů se po skončení druhé světové války prakticky 
celé nacházelo ve Francii. S nástupem studené války a poté, co francouzský mi-
nistr vnitra dekretem ze září 1950 postavil mimo zákon Komunistickou stranu 
Španělska, Sjednocenou socialistickou stranu Katalánska (Partit Socialista Unifi -
cat de Catalunya – PSUC), Všeobecný svaz pracujících (Unión General de Traba-
jadores – UGT), Sjednocenou socialistickou mládež (Juventudes Socialistas Uni-
fi cadas – JSU) a další spřízněné organizace,5 byli komunisté nuceni přehodnotit 
svoji strategii a začít organizovat odjezd svých členů a stoupenců do zemí, které 
se označovaly jako lidové demokracie. Nejmohutnější exodus nastal v  polovině 
roku 1951. Většina Španělů vycestovala lodí a po přistání v polské Gdyni byli re-
distribuováni do  jednotlivých zemí.

5  Rozsáhlá policejní razie známá jako operace „Bolero-Paprika“ (název měl vystihovat spřa-
žení „latinců“ – Bolero – a „rudých“ Východoevropanů) zasáhla zejména okolí Toulouse, kde 
se španělští emigranti koncentrovali nejvíc. Deportovaní byli umisťováni zejména na  Kor-
siku a do severní Afriky. Podobnými raziemi chtěly francouzské úřady ujistit ostatní západní 
státy, že neumožní vznik logistického centra španělských komunistů na svém území. 
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V  přerozdělení španělských utečenců sehrálo Československo opět stěžejní 
roli. Byla-li Praha do roku 1948 de facto sídlem republikánské exilové vlády, stala 
se nyní neméně významným místem aktivit španělského komunistického exilu. 
Ke Španělům, kteří již v Československu žili,6 se nyní přidali další a vytvořili tak 
jednoznačně nejpočetnější španělskou komunitu ve  východním bloku. Zároveň 
stranické špičky vycítily extrémně příznivé klima a  učinily z  Prahy a  jejího šir-
šího okolí místo konání svých sjezdů. Na  začátku listopadu 1954 se tak napří-
klad v objektu Revolučního odborového hnutí v Doksech konal pátý sjezd španěl-
ských komunistů (po  dvaadvaceti letech). Celkové ladění schůze vycházelo, jak 
dokládá Matilde Eiroa ze stranických materiálů (s. 128),7 z  plánu sjednotit úsilí 
komunistů žijících mimo i uvnitř Španělska. Účastníci sjezdu na břehu Máchova 
jezera rovněž diskutovali o možné podobě provizorní revoluční vlády po předpo-
kládaném pádu generála Franciska Franka. Členové ústředního výboru, zvolení 
při této příležitosti, prakticky všichni bydleli na  pražských adresách. Autorka si 
všímá i dalšího zásadního aspektu existence a fungování této „pražské centrály“: 
stranické směrnice vzešlé z  pražských jednání putovaly do  Francie a  odtamtud 
do  Španělska, ale i  do  latinskoamerických zemí. Význam Prahy pro španělskou 
komunistickou diasporu je tedy nepopiratelný, přinejmenším do poloviny pade-
sátých let  (od  druhé poloviny dekády už francouzská administrativa pozvolna 
umožňovala návrat členů španělského komunistického vedení do Paříže). I poté 
ale Československo nadále hostilo její vrcholná shromáždění a schůze. V roce 1957 
se v Praze konal sjezd Třetího pléna Ústředního výboru KSŠ, o rok později šestý 
sjezd španělských komunistů a na  jaře 1964 se barokní zámek na Zbraslavi stal 
místem vrcholné schůzky stranické elity, která zde opět diskutovala o situaci ko-
munistů ve Španělsku a aktuálních možnostech boje proti frankismu. 

Mimořádně poutavá je také podkapitola pojednávající o  exilových sdělova-
cích prostředcích, v  jejímž teoretickém zarámování se autorka hlásí ke  struk-
turálnímu funkcionalismu, konkrétně k  pracím amerického sociologa Roberta 
Mertona a  jeho variantě funkcionalismu; v  těchto pasážích je kniha i  pomysl-
ným úvodem do odkrývání jak latentních a manifestních funkcí samotného vy-
sílání, tak vědomých a  nevědomých intencí zaangažovaných aktérů. Dále se už 
faktografi cky věnuje konkrétním médiím, přičemž nejvýrazněji pracuje s  kon-
ceptem vysílání jako prostředku sociální koheze skupiny a nástroje indoktrinace 

6  Více viz přeložená ukázka z knihy.
7  Autorka cituje z Historického archivu Komunistické strany Španělska v Madridu (Archivo 
Histórico del Partido Comunista de España – AHPCE), fond (f.) Emigración política, Delega-
ción del CC del PCE en Praga [Politická emigrace, Delegace ÚV KSŠ v  Praze], Checoslova-
quia, 96/3. 



578Soudobé dějiny /  CJCH 2021 / 2

principy marxismu-leninismu. Hlavní pozornost věnuje v těchto partiích rozhla-
sovému vysílání. 

Třebaže se španělsky vysílalo z Moskvy (Radio Moscú), Prahy (Radio Praga), 
Varšavy (Radio Varsovia), Bělehradu (Radio Belgrado) i Budapeště (Radio Buda-
pest), „hvězdou“ mediálního nebe komunistického exilu byla jednoznačně stanice 
Pyrenejka (La Pirenaica), ofi ciálně Španělský nezávislý rozhlas (Radio España 
Independiente  – REI), která ve  svých počátcích (vznikla v  roce 1941 z  iniciativy 
Kominterny) sice sídlila v  Sovětském svazu (Dolores Ibárruri byla její první ře-
ditelkou), v  lednu 1955 se však přemístila do  Bukureště. Odtud z  budovy Ru-
munského historického muzea vysílala programy ve  španělštině, katalánštině 
a  baskičtině (!) až do  konce své existence a  přechodu Španělska k  demokracii. 
Jak si Eiroa všímá, umístění „Pyrenejky“ v  Rumunsku podstatně předurčovalo 
profi l a zaměření Španělů, kteří do této země od poloviny padesátých let směřo-
vali. Jednalo se spíše o drobné skupinky, jejichž členové doplňovali a omlazovali 
stavy rozhlasových redaktorů a  hlasatelů. Španělská komunita v  Rumunsku se 
v  pozdějších dekádách (v  šedesátých a  sedmdesátých letech) skládala převážně 
už jen z rozhlasových pracovníků. Autorka trvá na tom, že stanice se nikdy nena-
cházela v Praze, jakkoli toto tvrzení příležitostně zaznívá na konferencích i v od-
borných statích – chybné umístění „Pyrenejky“ do Prahy souvisí pravděpodobně 
s tím, že v tomto městě žila nejpočetnější komunita komunistických emigrantů. 

Z  jakých informačních pramenů „Pyrenejka“ čerpala při sestavování svého 
zpravodajství? Autorka vcelku logicky ponechává stranou dominující ofi ciální 
stranické materiály, aby svůj zájem soustředila na  – pro mě osobně pozoru-
hodné  –  spontánní anonymní zprávy zasílané přímo ze Španělska lidmi, kteří 
se tak chtěli „nějakým způsobem podílet“ na  antifrankistickém odboji. V  šede-
sátých letech narostl objem této pošty natolik, že vydala na zvláštní pořad. Fran-
kovy rušičky mimochodem nikdy nedokázaly „Pyrenejku“ zcela eliminovat a cau-
dillův režim také dlouho nevěděl, kde se stanice nachází. Že „Pyrenejka“ vysílá 
z  Bukureště, se španělský vůdce dozvěděl až v  roce 1970 díky informacím po-
skytnutým americkou Ústřední zpravodajskou službou. Do  té doby byly franki-
stické orgány přesvědčeny o  tom, že „Pyrenejka“ vysílá z  dobře ukrytého místa 
stejnojmenného horského masivu. 

Možná nepřekvapí, že další sdělovací prostředky španělských komunistů 
v exilu a  jejich redakce se opět nacházely z velké části v československém hlav-
ním městě. Socialistické ideály se šířily prostřednictvím četných periodik vychá-
zejících v různých jazykových mutacích (například Problemas de la Paz y del So-
cialismo – Otázky míru a socialismu). Matilde Eiroa však upozorňuje i na existenci 
dalších, méně známých a  značně specializovaných periodik, což byl případ 
teoretického vojenského měsíčníku Ejército Nacional Democrático  (Národní 
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demokratická armáda), který začal vycházet po  příchodu „jugoslávských“ po-
radců do Československa v květnu 1949.8 

Pozornosti čtenáře by neměly ujít ani pasáže věnované východoevropským 
interbrigadistům, jejichž poválečné aktivity a  osudy měly na  životy přišedších 
Španělů značný vliv. Skutečnost, že polské, československé či maďarské obyva-
telstvo obecně sdílelo „pozitivní obraz Španělska“, nepochybně představovala ur-
čitou počáteční výhodu, z níž mohli španělští uprchlíci těžit. Nemalou důležitost 
měl rovněž fakt, že řada  interbrigadistů zastávala významné pozice ve  státním 
a  stranickém aparátu, což se ovšem zanedlouho radikálně změnilo, a  naopak 
v době politických procesů se španělští uprchlíci z příkazu svých stranických vý-
borů museli od bývalých spolubojovníků distancovat deklarativně i reálně, ver-
bálně i fyzicky. Na dodržování zákazu styků mezi Španěly a bývalými interbriga-
disty pak ostře dohlížely tajné služby jednotlivých států. Jak konstatuje španělská 
historička, procesy s  interbrigadisty v  zemích za  železnou oponou zafungovaly 
jako další z řady šokujících zážitků a nemilosrdných zjištění o odvrácené straně 
komunismu, a  také jako pádný argument pro rozšířené tvrzení v  rodinách exu-
lantů, že „lepší je politikou se vůbec nezabývat a čekat, dokud se mocenské vich-
řice nepřeženou“ (s. 121). 

V  jednom ohledu bych s  autorkou polemizovala, a  sice pokud jde o  některé 
úvahy v  závěrečné a  spíše dodatkové kapitole „Kulturní stopa“. Podle Matilde 
Eiroy měl španělský komunistický exil v  zemích střední a  východní Evropy zá-
sadní vliv na  rozvoj akademických disciplín a  oborů, jako je hispanistika nebo 
iberoamerikanistika. Třebaže je pravdou, že řada španělských exulantů či jejich 
potomků působila v akademických profesích v době, kdy se hispanistika jako uni-
verzitní obor v  těchto zemích konstituovala (v  českém prostředí například Juan 
Blázquez), nedomnívám se, že by jejich vliv byl určující; přinejmenším v Česko-
slovensku se počet španělských „uprchlických“ lektorů pohyboval v  řádu jed-
notek (v  součtu všech univerzitních pracovišť a  období). Zrovna tak bych zcela 
nesouhlasila s tvrzením, že v době spuštěné železné opony převážila v českoslo-
venských hispanistických studiích orientace na literaturu oproti lingvistice (není 
ani jasné, s  jakým kritériem autorka pracuje – množstvím publikací, tématy za-
dávaných diplomových prací, či jinými parametry?) a že se tak dělo v důsledku 
působení emigrantů, kteří šířili povědomí o španělské kultuře a  literatuře. Roz-
voj hispanistických disciplín ve středovýchodní Evropě od konce padesátých let 
mnohem více souvisel s událostmi v Latinské Americe, zejména s kubánskou re-
volucí a s očekáváním dalšího politického vývoje v  této části světa. 

Matilde Eiroa zpracovala téma v současné španělské historiografi i sice hojně 
skloňované a  ohýbané, ale dosud jen málo podložené tak pečlivým studiem 

8  Podrobnosti viz přeložená ukázka z knihy.
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konkrétních případů exulantských uskupení v  jednotlivých lidových demokra-
ciích. Představuje dle mého názoru zásadní přínos ke  studiu španělského exilu 
jako takového, nikoli jen jeho „východního segmentu“. Může mít stěžejní význam 
i  pro odborníky se zájmem o  související témata z  jiných částí světa – řadě exu-
lantů stačil pobyt ve  východním bloku na  „doléčení“ iluzí z  komunismu, načež 
využili příležitosti přesídlit i  s  rodinami opět na druhou stranu železné opony.

To byl i  případ rodiny Tagüeñových-Pargových. Právě osobní svědectví Car-
men Tagüeñové-Pargové, dcery exulantského páru narozené v roce 1940 v Mosk-
vě,9 je symptomatické přinejmenším v  jednom ohledu. O  veřejném, vojenském 
a  politickém působení svého otce, velitele republikánského patnáctého armád-
ního sboru, který se vyznamenal především v bojích u řeky Ebro, se dcera dozvě-
děla až ve  svých třiceti letech. Tato (a  další) pamětnické refl exe vedou autorku 
k úvahám o životních strategiích řady emigrantů, kteří se snažili uchránit rodinu 
před otřesy a  výkyvy politické moci, jaké sami zažili, a  svou politickou činnost 
a minulost proto i před nejbližšími úzkostlivě tajili. Osobní svědectví (která ne-
lze označit za  orální historii sensu stricto, jelikož spíše než o  spontánní narace 
se jedná o  písemně zformulované vzpomínky) jsou možná až příliš skromně 
umístěna v  přílohách publikace. Považuji je za  mimořádně hodnotná – už jen 
proto, že představují relevantní pramen pro studium různých poloh života špa-
nělských jednotlivců či rodin v kulturně, mentálně i  jazykově odlišných společ-
nostech střední a východní Evropy. Jejich perspektivy dávají nahlédnout do těch 
zákoutí, která očím „našince“ zůstávají logicky spíš skrytá. I v tom je nutné spat-
řovat velký přínos knihy Matilde Eiroy.10

9  Manuel Tagüeña (1913–1971) byl vystudovaný matematik a  fyzik. Španělsko defi nitivně 
opustil v  březnu 1939. Po  krátkém pobytu ve  Francii se s  manželkou uchýlili do  SSSR. Stu-
doval na Frunzeho vojenské akademii v Moskvě, kde později sám vyučoval. V roce 1946 ode-
šli na  příkaz strany do  Jugoslávie, což oba manželé, značně již rozčarovaní ze Stalinova re-
žimu, uvítali. Po roztržce Tita se Stalinem v roce 1948 putovali do Československa. Zatímco 
Tagüeña se živil jako učitel fyziky a  ve  volném čase studoval na  lékařské fakultě brněnské 
univerzity medicínu, jeho žena Carmen Parga (1914–2004) působila na  téže univerzitě jako 
lektorka španělštiny. V  říjnu 1955 Tagüeñovi defi nitivně opustili východní Evropu a  usadili 
se v Mexiku.
10  Následující dvě ukázky z knihy Matilde Eiroy Españoles tras el Telón de Acero: El exilio re-
publicano y comunista en la Europa socialista (s. 88–95 a 107–127) vybrala a přeložila recen-
zentka, která také připojila biografi cké medailonky jmenovaných osobností španělského ko-
munistického exilu. © Marcial Pons Historia a Matilde Eiroa.
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Každodenní  ž ivot  pod kontrolou.  Nástroje sociáln í  organizace 
emigrantů  v l idov ých demokraci ích 

Komunita španělských komunistických exulantů v evropských socialistických stá-
tech byla v porovnání s ostatními exilovými destinacemi, jako Francie nebo Me-
xiko, podstatně méně početná. První statistiky o komunistické emigraci v sociali-
stických státech – Československu, Polsku, Maďarsku a Německé demokratické 
republice – a v Rakousku vytvořil Enrique Líster v roce 1954.1 Podle jeho záznamů 
se jednalo o kolektiv pěti set padesáti osob, z nichž 191 sídlila v Českosloven-
sku (35 %), 144 v Polsku (26 %), 113 v Maďarsku (21 %), 94 v NDR (17 %) a osm 
v Rakousku (jedno procento). Téměř všichni (88 %) byli členy některé politické 
strany. Přirozeně převažovali komunisté (60 %), následovali příslušníci Sjednocené 
socialistické strany Katalánska (17 %), Sjednocené socialistické mládeže (10 %) 
či dalších blízkých stran. Pokud jde o věkové složení, osmašedesát procent emi-
grantů bylo v roce 1954 plnoletých a mladistvých (starších patnácti let), dvaatřicet 
procent připadalo na děti. Jednalo se o emigraci převážně maskulinní (61 %), tře-
baže emigranti přicházeli v doprovodu členů rodiny a někdy i širšího příbuzenstva.

Významné části emigrantů se nepodařilo najít zaměstnání odpovídající jejich 
původní nebo dřívější profesi, neboť v okamžiku jejich příchodu východoevropské 
země procházely procesem plnění pětiletých plánů a industrializace. Proto také 
osmačtyřicet procent z nich nastoupilo do výroby, zejména v oblasti těžkého prů-
myslu, který se tehdy ve východním bloku rychle rozvíjel. Přibližně sedmnáct pro-
cent jich vykonávalo nějaký typ intelektuální práce, což byl případ rozhlasových 
pracovníků (hlasatelů a reportérů) a zaměstnanců v administrativě mezinárodních 
organizací sídlících v Praze (Světová rada míru či Mezinárodní svaz studentstva), 
Budapešti (Světová federace mládeže), Berlíně (Mezinárodní demokratická fede-
race žen) či Vídni (Světová odborová federace). (…) Pracovníci v průmyslu oby-
čejně bydleli v menších městech, jako bylo Ústí nad Labem či Katovice, v NDR 
pak převážně v Drážďanech. Asi jedenáct procent emigrantů nepracovalo vůbec, 
ať už byl příčinou jejich vysoký věk, nebo špatný zdravotní stav. 

(...) 
Vedle každodenních problémů byli emigranti oběťmi velmi přísného dohledu 

jak ze strany Komunistické strany Španělska, tak komunistických stran té které 
hostitelské země. Při příjezdu odevzdávali svůj cestovní pas vedoucímu politic-
kému pracovníkovi, nejčastěji Enriquemu Lísterovi,2 čímž byl zajištěn dohled nad 

1  AHPCE (viz pozn. 7), f. Dirigentes [Předáci], dossier (svazek – sv.) 23/3.3.1, Praga, 28-2-1954. 
2  Enrique Líster (1907–1994) byl velitelem španělské republikánské armády a vedoucím před-
stavitelem Komunistické strany Španělska.  Po návratu z Kuby, kde strávil část dětství a do-
spívání, vstoupil v roce 1925 do strany.  Původním povoláním kameník, v letech 1932–1935 
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jejich mobilitou a zamezilo se nedovoleným stykům. Zpravidla se emigranti profi -
lovali jako typ silně angažovaných jedinců s vysokým stupněm oddanosti straně, 
jež byla ústřední organizátorkou jejich kulturního a společenského života, stranic-
kého vzdělávání, veškerých oslav či vzpomínkových akcí vázaných na Španělsko. 
Vnitřní struktura emigrace se opírala o takzvané kolektivy tvořené několika skupi-
nami neboli „kluby“. Každá skupina podléhala vedoucímu pracovníkovi, jenž udr-
žoval kontakty s vedením Komunistické strany Španělska v Praze a s regionální 
stranickou organizací hostitelské země. Enrique Líster dohlížel na osm kolektivů 
rozmístěných v Československu (Praha a Ústí nad Labem), Polsku (Varšava a Ka-
tovice), Maďarsku (Budapešť), v NDR (Berlín a Drážďany) a v Rakousku (Vídeň), 
kde organizoval a dbal na správnost stranického vzdělávání, trávení volného času 
a společenských i pracovních vztahů.3

Emigrantské aktivity se konaly v klubovnách či podobných prostorách vybra-
ných k tomu účelu, navzdory tomu že stranické vedení tuto myšlenku původně 
nepodporovalo – mělo totiž za to, že zřízením kluboven či společenských stře-
disek se zkomplikuje integrace Španělů do společnosti. Nakonec však existenci 
těchto prostor společenského vyžití odsouhlasilo, protože na druhou stranu ne-
chtělo dopustit, aby emigranti jednali či vystupovali v souladu s vlastními krité-
rii či hodnotami, nýbrž vyžadovalo od nich podvolit se kontrole a nařízením vy-
cházejícím ze stranických stanov. (…) Rozmístění klubů v jednotlivých zemích se 
odvíjelo od koncentrace emigrantů v konkrétních místech. Například ve Varšavě 
a v Budapešti se nacházelo po pěti klubech, v Praze, Ústí nad Labem a v Dráž-
ďanech po čtyřech, v Katovicích fungovaly dva kluby a v Berlíně a ve Vídni jeden. 

(…) Specifi cký problém v životě emigrantů, který v individuální rovině získá-
val i výrazný psychický rozměr, představoval osobně pociťovaný rozklad velkého 
mýtu o Sovětském svazu a komunistickém systému, zářného ideálu dělnické třídy. 
Ve svých každodenních životech v zemích státního socialismu emigranti nemohli 
nevnímat zjevný nesoulad mezi původními představami a žitou skutečností. Kon-
trast se projevoval mimořádně ostře a syrově. Ve Varšavě, Praze či Budapešti byli 
emigranti hluboce otřeseni konfrontací jak se „stachanovským“ přístupem k práci, 
tak s nemožností volného pohybu za hranice země, dohledem nad každým pře-
sunem jednotlivce, hmotným nedostatkem či obecně nesnadnými materiálními 

studoval na Frunzeho vojenské akademii v Moskvě. Vyznamenal se mj. při obraně Madridu 
a v bitvě u Guadalajary. Po skončení občanské války se uchýlil do SSSR, jako generál Rudé ar-
mády se účastnil bojů druhé světové války. V roce 1973 vystoupil z KSŠ a založil Španělskou 
komunistickou dělnickou stranu (Partido Comunista Obrero Español – PCOE). Katalyzátorem 
rozkolu bylo odsouzení sovětské intervence v Československu v roce 1968 španělskými komu-
nisty. Po smrti Franciska Franka se vrátil do vlasti a v době přechodu Španělska k demokracii 
znovu vstoupil do KSŠ.
3   AHPCE, f. Dirigentes, sv. 23/3.3.1, Praga, 28-2-1954.
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podmínkami. Velkým překvapením byla pro ně nízká životní úroveň v lidových 
demokraciích, kterou emigranti pochopitelně porovnávali s Francií. S těmito těž-
kostmi se v každém případě lépe vyrovnávali na začátku pobytu než v pozdějších 
letech. Důležitou roli ovšem hrálo přesvědčení, že se jedná o dočasnou situaci či 
fázi nutnou pro výstavbu socialismu. (…)  

Československo,  epicentrum komunist ické emigrace 

Příchod španělských komunistů do Československa se uskutečnil ve třech vlnách. 
V první vlně, přibližně v letech 1945–1946, se v zemi usadilo asi šestadvacet osob, 
převážně členů strany, kteří přišli z Francie. Vesměs se jednalo o dělníky z velmi 
skromných poměrů, kteří se vyznačovali značnou politickou horlivostí. Pracovali 
v pražském ČKD a byli známí jako „dělníci z první linie“ (obreros de choque). Vzhle-
dem k tomu, že v té době v Praze ještě neexistovalo republikánské ani komunis-
tické zastoupení, byli přijati Společností přátel demokratického Španělska, která 
je několik měsíců hmotně a fi nančně podporovala. 

Druhá vlna nastala v září 1948 a strastiplné životní trajektorie jejích přísluš-
níků jsou symptomatické pro řadu španělských exulantů vržených do světa zmí-
taného studenou válkou. Jednalo se o skupinu asi dvaceti vojáků a intelektuálů, 
kteří po skončení španělské občanské války v roce 1939 uprchli do Sovětského 
svazu. Tam setrvali až do přelomu let 1946 a 1947, kdy byli vysláni jako vojenští 
poradci do Bělehradu. Po vypuknutí rozkolu mezi Stalinem a Titem pak vedení 
španělských komunistů na začátku září 1948 rozhodlo o jejich přeložení do Prahy. 

Dotyční se ubytovali v pražském hotelu Paříž, kde je přijal Antonio Cordón.4 
Později se přestěhovali do „rekreačního objektu“ a začali studovat češtinu, aby se 
co nejdříve adaptovali na život v zemi, která na ně učinila velmi dobrý první dojem. 
Z pověření stranického vedení byli nově příchozí vyslechnuti Vicentem Uribem.5 

4  Antonio Cordón (1895–1969) byl voják z povolání, od roku 1939 generál. Po vypuknutí ob-
čanské války sehrál klíčovou roli v transformaci lidových milicí v součást republikánské armády. 
Byl blízkým spolupracovníkem prezidenta Juana Negrína a jedním z vedoucích představitelů 
Komunistické strany Španělska. Po skončení občanské války odešel rovnou do SSSR. Později 
přesídlil do Prahy, kde vyučoval na katedře romanistiky pražské fi lozofi cké fakulty.
5  Vicente Uribe (1902–1961) byl původním povoláním kovodělník, v době španělské občanské 
války ministr zemědělství. Po skončení bojů ve Španělsku žil nejprve v mexickém a později fran-
couzském exilu. V době druhé světové války se stal členem Ústředního výboru KSŠ. Do Česko-
slovenska přišel v roce 1950. V důsledku mocenských bojů po Stalinově smrti byl v roce 1956 
vyloučen ze strany a zbaven všech funkcí, načež se zcela stáhl do ústraní. V roce 1960 byl pro 
údajné zneužití stranických fondů vyloučen z KSŠ jeho syn Vicente Uribe García. Rodina Uribe-
ových dodnes žije v České republice . 
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Cílem výslechů bylo objasnit, jak si dotyční „stojí“ v otázce angažovanosti a věr-
nosti straně. Ta byla v mnoha případech považovaná za značně oslabenou či na-
lomenou vzhledem k tomu, že se v konfl iktu Stalina s Titem přiklonili na stranu ju-
goslávského vůdce. Proto také vedení strany rozhodlo, že se „jugoslávští“ poradci 
již nebudou věnovat práci teoretické a politické, nýbrž čistě fyzické. Samotný Vi-
cente Uribe byl vůči postoji některých těchto poradců prozíravě chápavý, přičemž 
pochopení projevoval přinejmenším proto, že jak on sám, tak i jiní vysoce postavení 
španělští straníci v Bělehradě necelý rok předtím maršála velebili. Praha od tohoto 
okamžiku nahradila Bělehrad a dále se formovala jako nejaktivnější centrum špa-
nělské emigrace ve střední a východní Evropě. Součástí druhé vlny byla řada vy-
soce postavených členů Komunistické strany Španělska, jako již zmiňovaný gene-
rál Antonio Cordón. V Praze se usadili Vicente Uribe, Enrique Líster, Antonio Mije,6 
José Moix7 či generál Juan Modesto,8 kterého strana do československé metro-
pole „uklidila“ kvůli pochybením, jichž se údajně dopustil ve Francii. Ocitl se zde 
i plukovník Juan Blázquez9, hrdina španělského odboje ve Francii, se svojí ženou 

6  Antonio Mije (1905–1976) byl původním povoláním pekař. Po počátečních sympatiích k anar-
cho-syndikalistickým kruhům vstoupil v roce 1926 do Komunistické strany Španělska. Ve 30. le-
tech patřil k tvrdému jádru sevillských komunistů a rychle si razil cestu do stranického vedení. 
Řadu let řídil hlavní tiskový orgán španělských komunistů Mundo Obrero. Po vítězství Franka 
se uchýlil nejprve do Francie, později do Mexika (1939–1946). Následoval druhý francouzský 
pobyt (1946–1950), poté se na několik let usadil v Praze a nakonec se vrátil znovu do Paříže.
7  José Moix (1898–1973), původním povoláním tkadlec, byl vedoucím funkcionářem odborové 
organizace zaměstnanců v textilním průmyslu. V letech 1936–1938 byl starostou katalánského 
města Sabadell, v letech 1938–1939 ministrem práce Negrínovy vlády, v 50. a 60. letech gene-
rálním tajemníkem Sjednocené socialistické strany Katalánska. Po občanské válce s rodinou 
emigroval nejprve do Mexika, poté do Francie a v roce 1953 do Československa, kde strávil po-
sledních dvacet let života.
8  Juan Modesto (vlastním jménem Juan Gilloto, 1906–1969) pocházel z rodiny vinařů a vi-
nařských dělníků. Uchvácen ruskou revolucí vstoupil v roce 1930 do Komunistické strany Špa-
nělska. Než se stal vojákem z povolání, pracoval na pile. Po vyhlášení Španělské republiky jej 
strana vyslala na Frunzeho vojenskou akademii v Moskvě, odkud se vrátil dva roky před po-
vstáním generálů. Jako velitel Pátého armádního sboru (Quinto Cuerpo de Ejército) se vyzname-
nal v několika bitvách občanské války, např. osobně vedl ofenzivu na řece Ebro, a dosáhl gene-
rálské hodnosti. Po vítězství povstalců odešel do SSSR. Po mocenském rozkolu uvnitř strany 
v roce 1956 odešel do Prahy, kde strávil poslední roky života. Zemřel rok po okupaci Česko-
slovenska vojsky Varšavské smlouvy, kterou ostře odsoudil. 
9  Juan Blázquez (1914–1974) pocházel z rodiny důlního inženýra. Na Madridské univerzitě vy-
studoval práva, poté vstoupil do politiky a před vypuknutím španělské občanské války působil 
mj. jako starosta katalánského města Bossost. V republikánské armádě dosáhl hodnosti plukov-
níka. Po vítězství povstalců se uchýlil do Francie, kde byl po okupaci opakovaně vězněn. V roce 
1943 vstoupil do protiněmeckého odboje, zároveň zastával vysoké funkce na úrovni generálního 
štábu antifrankistických partyzánských uskupení operujících z Francie. Mezi lety 1948 a 1959 
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Lolou Claverovou (zubní lékařkou), nebo slavný pilot José Vela s manželkou Pe-
trou Inciarteovou či Carmen Lópezová Landová, která od ledna 1951 působila jako 
tlumočnice a překladatelka v Mezinárodním svazu studentstva, sídlícím v Praze.  

Třetí vlna španělské emigrace dorazila do Československa na konci roku 1950 
a v polovině roku 1951, poté co byla Komunistická strana Španělska ve Francii 
postavena mimo zákon. 

(…) 
Jádro španělské komunistické emigrace v Československu tedy mělo trojí pů-

vod: zaprvé šlo o osoby individuálně vyslané z Francie vedením strany; zadruhé 
o skupinu přišedší z Jugoslávie; zatřetí o skupinu osob vyhoštěných francouzskou 
vládou. K tomuto celku se postupně připojovaly další osoby – spřátelení soudruzi, 
potomci nebo příbuzní dotyčných. Na konci roku 1951 čítala skupina Španělů 
v Československu 193 osoby. Nutné přesuny (nebo průběžné „pendlování“) do So-
větského svazu a dalších zemí socialistického bloku stejně jako měnící se pra-
covní a ekonomické podmínky a okolnosti způsobovaly, že uvedené číslo značně 
kolísalo a v následujících letech začalo klesat, dokud se v roce 1955 nestabilizo-
valo zhruba na stovce.10 Poslední zpráva, která poskytuje přehled o počtu komu-
nistických emigrantů v Československu, pochází z roku 1971 a v součtu obou ko-
lektivů (pražského a ústeckého) uvádí celkové číslo sedmdesát sedm rezidentů; 
zbylí emigranti se v mezidobí, kdy se dlouhotrvající tuhá kontrola začala rozvol-
ňovat, buď vrátili do Španělska, nebo se rozhodli pro život v jiné zemi, nejčastěji 
i s rodinnými příslušníky nebo s přáteli.11  

(…) V ofi ciálních i ilegálních aktivitách Komunistické strany Španělska v exilu 
sehrála Praha stěžejní roli. Generální tajemnici Dolores Ibárruri se podařilo vy-
tvořit z československé metropole místo, kde bylo možné se vcelku svobodně 
scházet, pořádat velká zasedání, navazovat vztahy a plánovat bojové strategie. 
Stranické směrnice se odtud předávaly do Francie a dále do Španělska; direktivy 
určené latinskoamerickým centrům španělské emigrace – Mexiku, Chile, Kubě, 
Venezuele, Uruguayi, a zejména Argentině – putovaly z Prahy do Mexika, kde se 
mexičtí delegáti postarali o jejich doručení do všech dalších států. Situace se 

žil v Praze; vyučoval španělštinu na pražské fi lozofi cké fakultě a ve spolupráci s přední hispa-
nistkou Libuší Prokopovou sepsal několik jazykových učebnic.
10  Tento údaj se týká výlučně straníků, tedy jediných emigrantů, které Enrique Líster ve svém 
„účetnictví“ zohledňoval. Vedle nich zde však byla skupina emigrantů, kteří se nehlásili ke ko-
munistům, ale například ke sjednoceným katalánským socialistům, Komunistické straně Bas-
kicka (Partido Comunista de Euskadi – PC de Euskadi), Sjednocené socialistické mládeži, nebo 
dokonce Národní konfederaci práce (Confederación Nacional de Tabajo – CNT), a mezi rezi-
denty se vyskytovalo i několik osob bez politické afi liace. Tato skupina dohromady čítala ko-
lem 35–40 osob. (AHPCE, f. Dirigentes, sv. 23/3.3.31, 1954.)  
11  AHPCE, f. Emigración política, sv. 96/3.1.4.
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změnila v polovině šedesátých let, kdy se „velitelský můstek“ španělských komu-
nistů znovu přesunul na francouzskou půdu.

A b s t r ac t

In her book Españoles tras el Telón de Acero: El exilio republicano y comunista 
en la Europa socialista (Madrid: Marcial Pons Historia, 2018), the Spanish histo-
rian Matilde Eiroa seeks to draw a vivid image of the political and social trajec-
tory of the Spanish anti-Francoist exile in the countries referred to as people’s de-
mocracies after the Second World War. Th e author builds on a solid knowledge of 
specifi c cases and individual countries but in her conclusions she goes beyond the 
borders of individual states. Th e book therefore fulfi ls its synthetic ambitions and 
represents a fundamental contribution to the study of the Spanish Republican and 
Communist exile as such, not just its “Eastern segment” (although it is precisely this 
segment which is chronically under-researched). Th e monograph can be of crucial 
importance for the research of related topics and for related disciplines, since for 
many exiles a  stay in the Eastern bloc helped to “cure” their illusions of commu-
nism, after which they decided to relocate with their families to other parts of the 
world. Th e review is followed by excerpts from the book, selected and translated by 
the reviewer; they describe the stay of Spanish emigrants in Communist Czechoslo-
vakia, where the leadership of the Communist Party of Spain in exile was based 
in the fi rst half of the 1950s.

Ke y w ord s /  K l íč ov á s lov a :

Spain; Czechoslovakia; Eastern bloc; Cold War; Iron Curtain; Spanish post-war 
exile; Communist Party of Spain; the Spanish Republic in exile; Czechoslovak-
Spanish relations
Šp anělsko; Československo; východní blok; studená válka; železná opona; 
španělský poválečný exil; Komunistická strana Španělska; Španělská republika 
v  exilu; československo-španělské vztahy
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589 Anotace

HRDLIČKA, Jaroslav: Historik a diplomat Vlas-
timil Kybal. Praha, Univerzita Karlova – Karo-
linum 2020, 404 s., ISBN 978-80-246-4609-1 
a 978-80-246-4628-2.

Není v současnosti u nás člověka povolaněj-
šího zpracovat zasvěceně životopis dějepisce 
a  diplomata Vlastimila Kybala (1880–1958), 
než je historik a vysokoškolský učitel Jaroslav 
Hrdlička. Kybalově osobnosti se dlouhodobě 
věnuje v kontextu vývoje české historiografi e 
a teologie. Jako dlouholetý předseda Společ-
nosti Vlastimila Kybala se zasloužil o  udr-
žování povědomí o  Kybalově mimořádné 
osobnosti. Navázal navíc živé styky s  Kyba-
lovým synem Dalimilem (1916–2010) a další-
mi příbuznými. Především jeho zásluhou se 
podařilo zkompletovat Kybalův osobní fond 
v  Národním archivu a  doplnit jej o  cennou 
exilovou část a  související rodinné archivá-
lie. Z  Hrdličkovy hojné publikační a  ediční 
činnosti vyzvedněme především jeho podíl 
na vydání obsáhlých i obsažných dvousvaz-
kových Pamětí Vlastimila Kybala, pod nímž 
je podepsán spolu s Janem Blahoslavem Láš-
kem jako editor (Chomutov, L. Marek 2012 
a 2020, 249 a 824 s.).

Hrdličkova biografi e stopuje životní běh 
Vlastimila Kybala a jeho předků s mimořád-
nou pečlivostí. Neopomíjí žádný podstatnější 
detail, který by mohl chybět v  mozaice pří-
běhu. Ten není rozhodně příběhem všedním, 
autor ovšem nepodléhá vábením dramatické-
ho napětí a  jeho výklad je věcný a  úsporný. 
To se týká i líčení Kybalova měnícího se po-
měru k jeho univerzitním učitelům, zejména 
k  Jaroslavu Gollovi a  Josefu Pekařovi, který 
by nabízel prostor k  odvážným interpreta-
cím. Příčinu roztržky mezi Kybalem a  jeho 
dosavadními mentory shledává Hrdlička 
především v  Kybalově postupném příklonu 
k  Tomáši Garriguovi Masarykovi, s  nímž 
Pekař nakonec v roce 1912 vstoupil do ostré 
polemiky o  „smysl českých dějin“ (srv.  ze-
jména s. 72–73). Mezitím už ovšem přišla 

zmařená Kybalova habilitace v  roce 1907, 
jejíž okolnosti a  argumenty vedoucí k  od-
mítnutí habilitační práce Hrdlička věcně 
posuzuje. Umí být přitom ke svému hrdinovi 
kritický. Jakkoli si uvědomuje nejednoznačné 
vztahy mezi Gollovými žáky a jejich úporný 
boj o  místo na  slunci, hodnotí Kybalův roz-
kol s  Gollem a  jeho nejbližšími žáky (vedle 
Pekaře šlo především o  Josefa Šustu) jako 
„vážnou a  zbytečnou životní chybu“ (s. 68), 
zaviněnou také jeho neschopností trpělivě 
komunikovat s učiteli, kteří v něm rozpoznali 
nevšední talent a věnovali mu podporu.

Objevné jsou pasáže o  inspirativní 
síle Kybalových studijních pobytů v  Paříži 
a  Bonnu a  následných badatelských cest 
do  zahraničních archivů a  knihoven, kte-
ré mu otevíraly obzory a  tříbily jeho cit 
pro nové metodologické postupy. Zajímavé 
jsou kapitoly o  prohlubující se spoluprá-
ci s  Masarykem i  o  vztazích s  filozofy 
Františkem Drtinou a  Františkem Krejčím, 
historiky Václavem Novotným a  Rudolfem 
Urbánkem nebo s  Františkem Xaverem 
Šaldou a  Zdeňkem Nejedlým. Mimo po-
zornost čtenáře by neměla zůstat zajímavá 
kapitola o  Kybalových návrzích na  reformu 
středoškolského a vysokoškolského vzdělání, 
které formuloval v  letech 1918–1919.

V  posledně uvedeném roce vstoupil 
Vlastimil Kybal do  diplomatických služeb 
Republiky československé. Postupně zastával 
úřady vyslance v  Itálii, Brazílii a  Argentině, 
Španělsku a Portugalsku a posléze v Mexiku, 
kde ukončil svou misi v roce 1939. Biografi e 
poté sleduje nelehká válečná léta a  nevy-
hýbá se ani obvinění z  nedostatečné práce 
pro československé zájmy za  války, jemuž 
po roce 1945 čelil. Hrdlička přičítá nevlídný 
vztah poválečného Ministerstva zahranič-
ních věcí ke  Kybalovi jeho dřívější blízkosti 
k okruhu agrární strany, jež nebyla po osvo-
bození povolena, a  konečně i  tomu, že ně-
které jeho názory kolidovaly s  představami 
prezidenta Edvarda Beneše, otevřeného úzké 
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spolupráci se Sovětským svazem (s. 281–282). 
Vlastimil Kybal se do  své vlasti nevrátil, 
autor sleduje jeho poválečné působení 
ve  Spojených státech amerických i  jeho po-
měr k poúnorovému československému exilu. 
Zajímavostí například je, že podpořil návrh 
na  udělení Nobelovy ceny míru za  rok  1957 
podnikateli Janu Antonínu Baťovi, návrh po-
chopitelně neúspěšný.

V  závěrečné části publikace soustře-
dil autor pozornost na  rozbor klíčových 
Kybalových děl a  jejich ohlasů v  naší od-
borné literatuře. Představuje jej přede-
vším jako vážného badatele o  osobnostech 
Mistra Matěje z  Janova a  Mistra Jana Husa. 
Jaroslav Hrdlička současně dokládá Kybalův 
zájem o  francouzskou historiografi i a  její 
metodologii, materializovaný především 
v  obsáhlé, knižně vydané studii o  díle bo-
hemisty profesora Ernesta Denise (KYBAL, 
Vlastimil: Arnošt Denis a Bílá hora: Kritická 
studie. Praha, Josef Pelcl 1912). Jistou pi-
kanterii představuje skutečnost, že mladý 
historik se ucházel o  ruku Denisovy dcery 
a  nezůstal patrně u  nabídky pouze jedné 
z  nich  (s.  357–358). Neuspěl ani v  jednom 
případě… Vztah obou historiků to ovšem 
významněji nezkalilo.

Biografi e Jaroslava Hrdličky přináší s vel-
kou pílí shromážděnou faktografi i o  životě 
a díle nevšedního historika a diplomata, kte-
rý si vypěstoval intenzivní vztah k hispánské 
historii a  kultuře. Užitnou hodnotu knihy 
zvyšuje zařazení seznamu použité literatu-
ry a  cenné bibliografi e Kybalových prací, 
postrádáme naopak přehled relevantních 
archivních pramenů. Oceníme jmenný rejst-
řík, zahraničnímu čtenáři je určeno anglicky 
psané resumé. Kniha je vybavena po  for-
mální stránce precizním poznámkovým 
aparátem a  skromnou, technicky ne úplně 
dokonalou fotografi ckou přílohou. Jádro kni-
hy v podobě životopisu Vlastimila Kybala je 
členěno na  kratší, chronologicky navazující 
kapitoly, což přispívá k  přehlednému toku 

líčení. Publikace si jistě získá své příznivce 
mezi historiky, politology a  badateli v  obo-
ru mezinárodních vztahů, obzvláště cennou 
se stane pro všechny zájemce o dějiny české 
historiografi e a  její zahraniční (především 
francouzské) inspirace.

Jiří Křesťan

KOLOUCH, František: Říkali mu Pistolník: Bohu-
slav Burian (1919–1960), vězeň, kněz a převa-
děč. Praha, Karmelitánské nakladatelství 2019, 
317 s. + 24 s. obrazových příloh, ISBN 978-80-
7566-024-4.

Nestává se často, aby se v odborné knize spo-
jil čtivý vypravěčský styl zkušeného autora, 
napínavý příběh moderních církevních dě-
jin a  široká základna pramenů a  literatury, 
které umožnily vzniknout zajímavé biografi i 
brněnského kněze Bohuslava Buriana z pera 
historika Františka Koloucha. Více než tříset-
stránková kniha s nápadným názvem Říkali 
mu Pistolník představuje cenný příspěvek 
k církevním dějinám 20. století, v němž autor 
sleduje dramatické osudy jednoho statečné-
ho a nebojácného kněze v konfrontaci dvou 
totalit, nejprve nacismu a  později komunis-
mu. Podrobně mapuje jeho rodinné zázemí, 
kněžskou formaci, osobní ambice i duchovní 
působení ve 40. a 50. letech minulého století.

Kniha je rozdělena do  pěti hlavních ka-
pitol s  množstvím podkapitol, které v  chro-
nologickém sledu přibližují Burianův život 
od  jeho mládí a  studií přes věznění nacisty, 
poválečné postoje, převaděčskou činnost až 
po  léta v  komunistickém žaláři, která před-
stavují pomyslný vrchol knihy. V  „Epilogu“ 
pak autor dovoluje zajímavě nahlédnout 
do  vzpomínek Burianových současníků, 
jeho korespondence a pamětí i dalších doku-
mentů, které poukazují jak na vhodně struk-
turovanou pramennou základnu, tak na Ko-
louchovu poctivou práci historika.
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Strhující příběh je formován poznáním, 
že Bohuslav Burian disponoval mimořád-
ným charismatem, jež mu umožňovalo po-
máhat druhým a svědčit, že společenství člo-
věka s  Ježíšem Kristem může být prožíváno 
v  každodennosti a  projevovat se plně v  lid-
ských skutcích. Dokázal číst znamení doby 
a svými činy dokládal přesvědčení, že Kris-
tovo poselství je odpovědí na všechny otázky 
lidské existence. Burianovy duchovní dary 
potvrzovali rovněž jeho současníci, kteří si 
vážili jeho statečnosti, rozhodnosti a  víry. 
Právě pro ně od  nich obdržel v  komunistic-
kém vězení přezdívku Pistolník.

Za protinacistickou činnost, jak se dočte-
me v  kapitole „Vězeň nacistů (1939–1945)“, 
byl mladý bohoslovec Bohuslav Burian v led-
nu  1943 zatčen gestapem a  internován v  br-
něnském táboře Pod kaštany. Poté byl vězněn 
v koncentračních táborech Osvětim, Buchen-
wald a  Sachsenhausen. V  Osvětimi dvakrát 
těsně unikl smrti – poprvé přesvědčil ošetřu-
jícího lékaře, aby jej kvůli úrazu nohy nepo-
sílal k  selekci znamenající plynovou komoru, 
podruhé při vybírání každého desátého vězně 
k popravě (stál v řadě devátý). Na konci války, 
v dubnu 1945, utekl z pochodu smrti. Po dě-
sivé zkušenosti války a nelidského utrpení byl 
vysvěcen na kněze. Stalo se tak dne 5. červen-
ce 1947 v Brně.

Za  protikomunistickou činnost, jíž po-
únorový režim rozuměl již přečtení pastýř-
ského listu „Hlas biskupů a ordinářů věřícím 
v  hodině velké zkoušky“, byl poprvé zatčen 
v  červenci  1949; po  půlroce ve  vyšetřovací 
vazbě byl amnestován a  propuštěn. Poté se 
věnoval pastoraci osob na okraji společnosti, 
zejména mladistvým a  prostitutkám. Autor 
se tím podrobně zaobírá v kapitole „Misionář 
(1946–1950)“.

Jako společensky se angažující kněz 
projevoval Burian velké sociální cítění a de-
mokratické smýšlení, takže stále více nará-
žel na  ateistický a  materialistický charakter 
nastupující komunistické totality. Poté co 

byl přeložen na kaplanský post do Moravské 
Nové Vsi na jižní Moravě, překročil tajně hra-
nice republiky a uprchl do Rakouska, kde se 
zapojil do pomoci českým a moravským kra-
janům v  uprchlických táborech v  Innsbru-
cku a Salcburku. Poté se sám ujal převaděč-
ské role při cestě uprchlíků z komunistické-
ho Československa, především kněží a boho-
slovců. Drama této ilegální činnosti zachytil 
autor v kapitole „Převaděč (1950–1952)“.

Při čtvrtém přechodu hranice byl Bohu-
slav Burian zatčen rakouskou hlídkou u obce 
Schrattenberg v  sovětské zóně a  vydán čes-
koslovenským orgánům. Po mučení, vyhro-
žování a  zdrogování ve  vyšetřovací vazbě 
v  Praze-Ruzyni byl donucen přiznat se jako 
údajný pašerák, špion a  agent francouzské 
a vatikánské rozvědky k velezradě, jíž se ni-
kdy nedopustil. V  říjnu 1952 byl odsouzen 
k dvaceti letům vězení, vysoké tresty obdrže-
li rovněž Burianovi rodinní příslušníci včet-
ně matky a otce.

Mladý kněz prošel těžkými žaláři ve Val-
dicích, na  M írově, v  Ostrově u  Karlových 
Varů a v Leopoldově, které jeho již naruše-
né zdraví dolomily, zejména otrockou pra-
cí při třídění jáchymovské uranové rudy. 
Burianovu strastiplnou životní kapitolu 
po  roce  1952 odhaluje kapitola „Vězeň ko-
munistů (1952–1960)“.

V lednu 1959 z Leopoldova uprchl, avšak 
již po  pěti dnech byl v  horečkách dopaden 
a převezen do ruzyňské věznice, kde byl opě-
tovně tvrdě vyslýchán a ztýrán. Jeho trest se 
tím o čtyři roky prodloužil. Závěr života strá-
vil vyčerpaný a  ztrápený Bohuslav Burian 
v mírovské věznici, v jejíž nemocnici 29. dub-
na 1960 v  pouhých čtyřiceti letech zemřel 
na infekční zápal plic. Teprve v roce 1991 byl 
soudně rehabilitován a  prohlášen za  nevin-
ného.

Burianův životní úděl ovšem není výluč-
ným příběhem jednoho katolického kněze, 
který se stal obětí dvou totalit 20. století, ale 
čteme jej jako svědectví hluboce věřícího 
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člověka, jehož vinou byla skutečnost, že 
jednal jako věřící křesťan, kněz a duchovní. 
V jeho osobě byla fakticky obviněna a odsou-
zena katolická církev, tradiční nepřítel radi-
kálně levicové ideologie. Nacistická a komu-
nistická perzekuce dopadla i na hlavy dalších 
desítek kněží, z  nichž mezi nejvýznamnější 
mučedníky 50. let patřili duchovní František 
Štverák či Adolf Kajpr.

Monografi e Františka Koloucha přiná-
ší množství zajímavých podnětů a  cenných 
úvah, vzorů lidské statečnosti i  kněžské od-
vahy, které by neměly zůstat stranou zájmu 
odborné i  laické veřejnosti. Lze ji proto do-
poručit všem čtenářům se zájmem o církevní 
dějiny 20. století.

Marek Šmíd

PEPRNÍK, Jaroslav: Vzpomínky anglisty. (Pa-
měť UP, sv. 9.) Olomouc, Vydavatelství Univer-
zity Palackého 2021, 180 s., ISBN 978-80-244-
5851-9.

Významný český fi lolog a lingvista, emeritní 
profesor Katedry anglistiky a  amerikanisti-
ky Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci Jaroslav Peprník (narozen 1927) 
je jedním z  mála českých anglistů, jehož 
profesní paměti vyšly knižně. Jak píše v úvo-
du své autobiografi e, před ním vydali své 
memoáry pouze dva takto orientovaní ja-
zykovědci a dva literární vědci. Těmi prvně 
jmenovanými jsou zakladatel české univer-
zitní anglistiky Vilém Mathesius (1882–1945) 
a  anglista z  Masarykovy univerzity v  Brně 
Josef Vachek (1909–1996), mezi jehož žáky 
patřil i Jaroslav Peprník. Druhou dvojici pak 
tvoří anglista a  literární vědec z  Univerzity 
Karlovy Jiří Stříbrný (1922–2014) a  Josef Ja-
řab (narozen 1937), Peprníkův posluchač 
na  olomoucké fi lozofi cké fakultě, který se 
však ve svých pamětech Rektorská rozpomí-
nání (Olomouc, Univerzita Palackého 2018) 

soustředí hlavně na období, kdy jako přední 
olomoucký protagonista „sametové revolu-
ce“ vykonával úřad rektora Univerzity Pa-
lackého.

Peprníkovy vzpomínky tvoří v  pořa-
dí devátý svazek edice Paměť UP, založené 
v roce 2008. Cílem edice je představovat pes-
tré profesní a  lidské osudy emeritních vyu-
čujících a vědeckých pracovníků univerzity 
napříč obory. V souvislosti s dějinami histo-
riografi e je třeba upozornit zejména na titu-
ly dvou olomouckých historiků: v roce 2010 
vyšel Letopis intelektuála ze zatracené ge-
nerace Josefa Bieberleho, děkana Filozo-
fi cké fakulty  UP z  let  1962–1964, který byl 
v roce 1970 z fakulty propuštěn, a v roce 2014 
pak Můj život s historií Miloše Trapla, emerit-
ního profesora Katedry historie Filozofi cké 
fakulty UP.

K historii měl velmi blízko i Jaroslav Pe-
prník, který ji na brněnské fi lozofi cké fakultě 
studoval poté, co si zvolil dějepis jako ná-
hradní předmět k  anglistice. U  zápisu (při-
jímací zkoušky se v roce 1945 nekonaly) mu 
totiž byla zvolená kombinace francouzšti-
na – angličtina zamítnuta z důvodu špatné-
ho pracovního uplatnění. Na fakultě navště-
voval Peprník přednášky historiků Josefa 
Dřímala, Rudolfa Holinky a Josefa Macůrka, 
jehož výklad dějin carského Ruska podle něj 
často sklízel potlesk celé posluchárny. Na-
opak pomocné vědy historické pod vedením 
profesora Jindřicha Šebánka byly prý mezi 
studenty ve  všeobecné neoblibě. Výklad 
dějin západní Evropy končil profesor Ho-
linka už ve 12. století a výklad českých dějin 
vládou Marie Terezie, takže v  historii Velké 
Británie i USA se profesor Peprník považuje 
za samouka. Studium angličtiny bylo pro něj 
nakonec poutavější, neboť v  říjnu 1945 na-
stoupili na Filozofi ckou fakultu Masarykovy 
univerzity dva rodilí mluvčí, vedoucí brněn-
ské pobočky Britské rady W. P. Jowett a Jessie 
Kocmanová, členka Komunistické strany 
Skotska, která se v Británii za války provdala 
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za  bývalého interbrigadistu a  příslušníka 
311. bombardovací perutě Vincence Koc-
mana (do československé armády ve Francii 
byl odveden v  prosinci 1939 z  internačního 
tábora v Gurs).

Peprník mezi studenty brněnské an-
glistiky vyčníval, neboť uspěl ve  „výběro-
vém řízení“ na  pomocnou vědeckou sílu 
a  v  létě  1948 absolvoval letní školu na  Lon-
dýnské univerzitě. Ministerstvo školství 
schválilo jeho výjezd těsně před „vítězným“ 
únorem, ale před odjezdem již potřeboval 
svolení KSČ z  rodných Ivančic. Na  druhou 
studijní cestu se dostal až po dlouhých pat-
nácti letech v roce 1963. Tento rok proto zvo-
lil jako jeden z mezníků svého života a začí-
ná jím čtvrtou kapitolu pamětí, dovedenou 
do roku 1970; sem spadá i jeho pobyt ve Spo-
jených státech (1969–1970).

Vrátíme-li se proti proudu času, v  prv-
ní  kapitole (1927–1945) Jaroslav Peprník po-
pisuje mimo jiné své totální nasazení a pak 
také konec války v  Ivančicích, včetně dlou-
ho tabuizovaného sovětského bombardo-
vání nedalekých Hrotovic. Druhá kapitola 
(1945–1954) se kromě vysokoškolského stu-
dia soustředí též na  likvidaci brněnského 
Britského institutu a  pozdější službu v  po-
mocných technických praporech. Peprník 
byl do  armády odveden s  titulem doktora 
fi lozofi e hned čtyři dny po promoci a u „pé-
tépáků“ (na dole Prezident Gottwald na Kar-
vinsku) setrvával jakožto nespolehlivý 
i po uplynutí dvouleté prezenční služby; na-
konec se z kasáren dostal až poté, co podepsal 
pracovní závazek ve vojenském stavebnictví. 
Odtud si ho vyžádal profesor Ivan Poldauf, 
který potřeboval obsadit asistentské místo 
na anglistice v Olomouci. Tímto momentem 
začíná třetí kapitola pamětí (1954–1963). Zá-
věrečné kapitoly věnoval olomoucký anglista 
letům normalizace (1970–1989) a  součas-
nému období  (1990–2020). Přestože status 
emeritního profesora obdržel již v roce 2007, 
do své pracovny na katedru a do univerzitní 

menzy dochází profesor Peprník každý pra-
covní den dodnes.

Paměti jsou napsány mimořádně čtivě, 
se suchým anglickým humorem, a díky tomu 
mohou snadno zaujmout i širší veřejnost. Zá-
roveň představují kvalitní egodokument pro 
poznání univerzitního prostředí v  pováleč-
ném Československu. Rukopis prošel pečli-
vou redakcí, jedinou závadou tak může být 
absence jmenného rejstříku.

Pavel Kreisinger

TRNKA, Jakub: Filosof Erazim Kohák. (Stu-
die a prameny k dějinám myšlení v českých 
zemích, sv. 21.) Praha, Filosofi a 2020, 279 s., 
ISBN 978-80-7007-626-2.

Profesor Erazim Kohák, PhD. (1933–2020) 
patřil k nehlučným, leč pozoruhodným svěd-
kům a aktérům let následujících po „sameto-
vé revoluci“ v  roce 1989. Bylo neobvyklé, jak 
se tento fi lozof dokázal zcela přirozeně vnořit 
do tuzemského veřejného dění, ač po dlouhá 
léta (1948–1989) pobýval v  cizině. Řada exu-
lantů zažila při setkání s realitou postsocialis-
tického Československa překvapení, ba někdy 
i šok, přecházející v trpké zklamání. U Erazi-
ma Koháka působila snad jeho sounáležitost 
s  českými dějinami a  českým fi lozofi ckým 
myšlením, již si udržoval i  v  Americe, jeho 
přirozená laskavost a  tolerance, schopnost 
nadhledu a pevné mravní ukotvení, dané jeho 
sociálním cítěním a niternou vírou. Měl co dát 
svým studentům, čtenářům a dalším uživate-
lům médií, pisatelům dopisů, kterým se sna-
žil, dokud to šlo, všem odpovídat, naslouchali 
mu snad i někteří jeho spolustraníci v sociální 
demokracii. Zde dodejme, že na rozdíl od exi-
lové sociální demokracie, v  níž patřil mezi 
členy ústředního výkonného výboru, v České 
republice nevykonával žádnou vyšší vole-
nou stranickou funkci, působil ale jako ne-
formální poradce premiéra Vladimíra Špidly 
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a  s  podporou sociální demokracie zase-
dal v  letech  2001–2006 v  Radě České televi-
ze (obojí už dnes zní jako pohádka).

Předložená kniha není životopisem, její 
těžiště tkví v analýze Kohákova fi lozofi ckého 
myšlení. Jakub Trnka zkoumá prvotní Kohá-
kovu inspiraci idejemi Tomáše Garrigua Ma-
saryka, Emanuela Rádla a  dalších českých 
myslitelů, přirozeně vyplývající z  rodinné 
tradice, a  zaznamenává pak především zá-
sadní vliv Husserlovy fenomenologie. Autor 
Koháka představuje jako zastánce „praktic-
ké“ fi lozofi e. „Filosofi e má … za  úkol vyja-
dřovat se k  aktuálním problémům dneška, 
ovšem její hlavní přínos spočívá právě v tom, 
že tak činí z širší perspektivy toho, co časové 
není,“ parafrázuje Trnka Kohákovy myšlen-
ky (s. 33). Kohák vidí tři hlavní úkoly fi lozo-
fi e  – zpochybňování zažitých kolektivních 
„samozřejmostí“, hledání alternativ a  ko-
nečně úkol „odhalovat univerzální struktu-
ry žité skutečnosti jako takové“ (s. 48).

Čtenáři je představen fi lozof svébyt-
ný a  originální. Jakub Trnka si všímá cel-
kové linie i  jemnějších detailů Kohákova 
fi lozofi ckého myšlení, což lze demonstro-
vat například na  problému, nakolik jeho 
fenomenologická východiska byla mo-
difi kována perspektivou vitalismu, jímž 
byl ovlivněn  (Kohákem ctěný) Emanuel 
Rádl (s. 80–82). Autor radí, abychom vliv vi-
talismu na  Kohákovu myšlenkovou sousta-
vu nepřeceňovali. Takové postřehy v  knize 
přicházejí jeden za  druhým. Trnka přitom 
jen málokdy uvádí přímé citace z  Koháko-
vých děl, téměř vždy parafrázuje. To je ne-
sporně náročný způsob práce s texty a svěd-
čí (přes zřetelnou míru kritičnosti) o ochotě 
pokud možno věrně interpretovat fi lozofovy 
myšlenky. Vzpomínám, kdy naposledy byl 
někdo ochoten k  podobnému rytířskému 
činu, vpravdě sebeobětujícímu. V takovém-
to rozsahu a v podobné soustavnosti bychom 
mnoho podobných případů nenašli. Kdysi to 
učinil Zdeněk Nejedlý při pokusu zachytit 

a systematizovat estetiku svého učitele Ota-
kara Hostinského. Trnka se mi zdá sebevě-
domější!

Jestliže první část knihy je věnována 
Kohákově teorii poznání, etice a  vnímání 
času, ve druhé polovině publikace nalezne-
me analýzu jeho vztahu k „praktické fi lozo-
fi i“ – problémům politiky a  pojetí národa. 
Dostáváme se k pojmu humanistického so-
cialismu, spočívajícímu na principu „sdílené 
odpovědnosti“. Kohákův koncept je kritický 
vůči klasickému kapitalismu i komunismu 
sovětského typu. „Jestliže demokracii chá-
peme jako vládu lidu, pak v humanistickém 
socialismu jde o demokratizaci ekonomic-
kých vztahů, tzn. o podřízení soukromé eko-
nomické moci právnických osob (zejména 
korporací) moci veřejné, o  jejich podřízení 
důsledné demokratické kontrole. Jsou to 
právě občané jakožto konkrétní lidé, kteří 
se v tomto společenském uspořádání stáva-
jí suverénem,“ zní jeho přesvědčení (s. 179). 
Kohák rehabilitoval ideu praktického rozu-
mu. „Jen takový rozum může ospravedlnit 
etickou a ekologickou odpovědnost, a  tedy 
umožnit budování hmotného světa s vědo-
mím sounáležitosti a solidarity ke všem li-
dem a ke všemu živému vůbec,“ parafrázuje 
Trnka Kohákovy myšlenky (s. 182). Všímá si 
křesťanských kořenů humanistického soci-
alismu, u Koháka zvláště snadno nahmata-
telných. Z ideje humanistického socialismu 
vychází Kohákovo pojetí demokracie a nako-
nec i chápání moderního národa. Povšimně-
me si, jak Trnka formuluje fi lozofovo pojetí 
národa: „Národ je svou podstatou idealita, 
je to kulturní útvar, útvar sdíleného smy-
slu, nikoli výsledek nějakého (národního) 
cítění, tajemného (národního) ‘ducha’ nebo 
nahodilých faktických okolností. Zkráceně 
řečeno, podstatou národa je určitá myšlen-
ka, skrze niž dané společenství rozumí samo 
sobě.“ (s. 197)

Analýza Kohákova fi lozofi ckého myšlení 
ústí v jeho zasazení do dějin české fi lozofi e. 
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Pro Koháka mělo zásadní význam zejména 
dílo Jana Amose Komenského, Tomáše 
Garrigua Masaryka a  Jana Patočky. Trnka 
poměřuje přínos Kohákova myšlení výkony 
jeho generačních druhů, jakými byli Robert 
Kalivoda, Milan Machovec, Karel Kosík či 
Ladislav Hejdánek, což je inspirativní. Na ko-
nec knihy zařadil autor přehledovou kapitolu 
obsahující Kohákovy základní životopisné 
údaje a informace o jeho postupně vznikají-
cích dílech. Kapitola je psána s pochopením 
pro jeho životní peripetie (úžasný je např. 
příběh lesního dřevěného srubu u Bostonu, 
kde nějakou dobu přebýval a kam se i poz-
ději vracel), přináší některá nová fakta a ko-
riguje ta nesprávná, kolující ve virtuálním 
světě (například fi lozof neměl dvě manželky, 
jak tvrdí Wikipedie, ale tři). Kniha je vyba-
vena bibliografi í Kohákových prací (vychází 
z jeho vlastního přehledu a tituly v důsledku 

toho nejsou řazeny abecedně), postrádáme 
naopak přehled autorem použité literatury 
a pramenů. Ocenit lze na druhou stranu za-
řazení jmenného a věcného rejstříku.

Pochválit bych chtěl autora za stručnou, 
osobně laděnou úvodní kapitolu, v níž popi-
suje svá setkávání a „potýkání“ s Erazimem 
Kohákem, jež se počala odvíjet v době auto-
rových studií. Tato část knihy podtrhuje její 
autenticitu a  opravdovost. Publikace Jaku-
ba Trnky, vydaná v  jemné grafi cké úpravě 
Markéty Jelenové, přibližuje mimořádnou 
myslitelskou osobnost Erazima Koháka způ-
sobem vstřícným a poctivým. Budou se k ní 
v  budoucnu vracet fi lozofové, historikové 
soudobých dějin, teologové, politologové 
i badatelé v oboru etiky. Všem ji lze vřele do-
poručit.

Jiří Křesťan
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