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RECENZE

František STELLNER, 
Car je mrtev, ať žije carevna! Převraty na ruském dvoře 18. století,	
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2014, 501 s., ISBN 978-80-7422-328-0.

Česká historická rusistika nemá příliš hluboké kořeny ve studiu dějin ruského im-
péria 18. století. Čtenáři, který by se chtěl s touto minulostí podrobněji seznámit 
prostřednictvím vyprávění českých historiků, nezbývá než se začíst do některých ze 
syntetizujících přehledů o ruské minulosti.1 Získá tím sice základ upozorňující jej 
mj. na souvislosti předchozího a následného dění, zevrubnější informace o ruském 
18. století mu však zůstanou utajeny. To nemluvě o skutečnosti, že většina českých 
syntetizujících přehledů ruských dějin je pojata jako výklad dějin carů a sleduje té-
měř výhradně politické vztahy. Hospodářské a kulturní dějiny zůstávají v nich na 
okraji zájmu, v lepším případě jsou pojaty jako samostatné kapitoly bez přímé vazby 
na politické dění. Na východ i západ od našich hranic je situace jiná. Tamní dějepi-
sectví prošlo rovněž tematickým a metodologickým zaměřením podobným české-
mu dějepisectví, dříve či později ho však překonalo a dospělo k závěru, že Rusko je 
sice konzervativní stát, jehož změny na rozdíl od jiných (především západních 
zemí) probíhají velmi pomalu a obvykle specifickým ruským způsobem, přece jen 
však jimi v průběhu staletí procházelo. Kořeny jeho „novodobé modernizace“ při-
tom identifikovalo právě v 18. století, aniž by přitom ovšem zapomínalo na dobu 
předchozí, tedy 17. století. Bylo by proto vhodné, aby byla ruským dějinám 18. sto-
letí i z českého pohledu věnována větší, neřku-li zásadní pozornost.

České dějepisectví má ovšem ve své produkci několik monografií o osobnos-
tech panovníků Petra  I. Alexejeviče, zvaného Velký (1689–1725), a  Kateřiny  II. 

1 Z nejstarších Josef Ladislav PÍČ, Dějiny národa ruského. I. Do konce XVIII. století. Praha 1889; 
z novějších Milan ŠVANKMAJER – Václav VEBER – Zdeněk SLÁDEK – Vladislav MOULIS, 
Dějiny Ruska. Praha 19951; Zbyněk VYDRA – Michal ŘOUTIL – Jitka KOMENDOVÁ – Ka-
teřina HLOUŠKOVÁ – Michal TÉRA, Dějiny Ruska. Praha 2017.
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Alexejevny, rovněž označované jako Velká (1762–1796).2 Nejen díky nim máme 
v povědomí představu o Petru I. a Kateřině II. jako o osobnostech, které zaváděním 
reforem chtěli se zkostnatělým, v podstatě ještě středověkým Ruskem „něco“ udě-
lat. Většinou hovoříme o prozápadních změnách, které tyto osobnosti do ruského 
prostředí vnesly. Jen málo však víme o  tom, za jakých podmínek se tak dělo, co 
tomu předcházelo a jaké dopady následovaly. K tomu opět dodejme, že rovina, kte-
rá by byla označitelná jako kulturně-civilizační, nám zůstává i nadále ve svém celku 
i v jednotlivinách v podstatě utajena. Z těchto důvodů je velmi cenné, že v českém 
dějepisectví v  posledních letech existuje osobnost, která se ruskému 18.  století 
dlouhodobě a systematicky věnuje. Tou osobností je František Stellner, jenž je čes-
kému čtenáři známý nejen skvělou dvousvazkovou publikací o vztazích Ruska ke 
střední Evropě, především německému prostředí,3 a studiemi o vybraných problé-
mech minulosti Ruska v 18.  století,4 ale i knihami o dění v 18.  století v západní 
Evropě.5 Jeho znalosti mu umožňují jak zachytit obraz ruského 18. století, tak kom-
parovat v širších evropských souvislostech a porovnávat či sledovat nejen politic-
kou, ale i kulturně-civilizační rovinu.

Kniha Car je mrtev, ať žije carevna! Převraty na ruském dvoře v 18. století se 
podle autorových slov: „[…] soustředí na mechanismy předávání moci v ruské říši 
18. století. Zkoumá způsoby, jakými byli dosazováni na trůn panovníci, a sleduje 
rovněž střídání prvních ministrů, vybraných ministrů či držitelů nejvyšších funkcí. 
S ohledem na specifika ruského politického systému dále věnuje pozornost vlivu 
nejbližších příbuzných, favoritů, favoritek a tzv. kamaril. S použitím interdiscipli-
nárního přístupu využívajícího poznatků historiografie, politologie a sociologie si 
klade za cíl pojmenovat obecné rysy předávání moci a následně komparovat a typo-
logizovat jednotlivé podoby převratů a změn.“6

Dříve, než se zastavíme u otázky relevance některých užívaných pojmů, zdů-
razněme, že Stellnerova publikace je specifickým, pro širší čtenářskou veřejnost při-
tažlivým obrazem dění v Rusku 18. století. Kniha je napsaná srozumitelným, pře-

2 Milan ŠVANKMAJER, Petr  I. Zrození impéria. Praha 1999; Idem, Kateřina  II. Praha 1970; 
Idem, Kateřina II. Lesk a bída impéria. Praha 2001; Paměti carevny Kateřiny II. Praha 1993.

3 František STELLNER, Rusko a Střední Evropa v 18. století. I. Praha 2009, II. Praha 2012. 
4 Idem, Středoevropský vliv na školské reformy Kateřiny Veliké. Slovanský přehled 97, 2011, s. 409–

424; Anežka HREBIKOVÁ – František STELLNER, K tematickému zaměření divadelních her 
Kateřiny Veliké. Eadem 101, 2015, s. 95–123.

5 František STELLNER, Friedrich Veliký. Cesta Pruska k  velmocenskému postavení. Praha 1998; 
Idem, Sedmiletá válka v Evropě. Praha 20001, Praha 20072.

6 Idem, Car je mrtev, ať žije carevna! Převraty na ruském dvoře v 18. století. Praha 2014, s. 12.
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svědčivým jazykem, má jasnou vnitřní konstrukci i cíl. Přesněji, jak ukazuje podná-
zev publikace, v ní nejde o Rusko jako celek, nýbrž „jen“ o  to, co se dělo v  jeho 
vedení, přesněji na carském dvoře. Tím jí také odpadá obvyklé dilema, jak nakládat 
s ústředním pojmem Rusko – ruský. Navíc dodejme, že Rusko bylo v 18.  století 
absolutistickým státem byzantského typu se specifickým označením formy panová-
ní – samoděržaví. V něm byla tradičně autoritativní politická moc velmi úzce pro-
vázaná s mocí duchovní. Trefné je vyjádření o cézaropapismu, byť i  samoděržaví 
mělo ve srovnání s jeho „klasickou“ byzantskou podobou některé své vlastní nuan-
ce. Nicméně je zřejmé, že politická a  duchovní pozice panovníka byly vzájemně 
úzce provázané, a že tudíž analýza panovnické moci z politického pohledu v sobě 
skrývá i sledování pozice víry, duchovna a pravoslavné církve.

František Stellner se ve své publikaci zaměřil na popsání změn na carském 
trůně, které v 18. století byly mimořádně dramatické. V současné historiografii se 
často setkáme se snahou v úvodu práce vysvětlit nejen její cíl, ale i obecné meze 
pojednání a typologizaci používaných ústředních pojmů. V knize Františka Stell-
nera se s touto pro vědeckou publikaci nepochybně nezbytnou pasáží setkáme až 
na jejím konci. V  kapitole označené jako Závěr je nejen stručně sumarizováno 
předchozí pojednání o převratech, ale i naznačena jejich vlastní typologizace. Je 
tak činěno při stručném porovnání s dřívějším děním v Rusku i vybranými udá-
lostmi v západní Evropě. V tomto kontextu autor vysvětluje i méně zasvěcenému 
čtenáři obecnou představu o rozdílech mezi státním převratem, pučem, paláco-
vým převratem a revolucí. Výsledkem je vcelku jednoznačný závěr, že pro Rusko 
18. století je optimální hovořit o palácových převratech. Důvodem je především 
konstatování, které ovšem ve vlastním textu není jinde zdůrazňováno, že do pří-
pravy a realizace změn byla vždy zaangažovaná jen velmi úzká vrstva společnosti, 
obvykle ta, která se opírala o armádní kliku. Správně bychom měli říci, že společ-
nost v širším smyslu o nich obvykle ani nevěděla, dokonce často ani po jejich rea-
lizaci. Jak trefně František Stellner v Závěru poznamenává, o skutečnosti, že byl 
car imperátor Pavel I. Petrovič (1796–1801) zbaven trůnu násilně, se veřejně ne-
smělo hovořit a  také nehovořilo. Více než sto let byla uznávaná pouze oficiálně 
sdělená verze carovy smrti – záchvat mrtvice. Podotkněme, že to v ruských ději-
nách nebylo nic neobvyklého. Dokonce naopak! Byl to jeden z typických projevů 
státní moci i ruské společenské mentality. Panovník vzhledem ke svému postu byl 
obecně uznávaný jako nedotknutelný. Vztáhnout ruku na korunovaného cara bylo 
společností považováno za největší zločin, kterého bylo možné se dopustit. A to 
nejen ve světském, ale i duchovním smyslu. Panovník byl ovšem také chápaný jako 
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neomylný, sám se rozhodující, ale také dobrotivý; prostě otec otců (car baťuška), 
o vše a o všechny pečující, za všechny se modlicí a před Bohem se zodpovídající. 
Prostě Pán s velkým „P“, tedy rusky „Gosudar“. Ateizace, která probíhala v Rusku 
v  18.  a  19.  století, sice tato středověká kritéria pohledu na panovníka poněkud 
narušila, ruská společnost však ve svém celku zůstala nadále tradicionalistická 
a konzervativní. Morální hodnoty, ale také „poznávání světa“ se po staletí dědilo 
z otců na syny, „duše Ruska“ se měnila ještě pomaleji, než organizace a chod ruské-
ho státu.

Knihu Car je mrtev, ať žije carevna! Převraty na ruském dvoře v 18. století lze 
tedy číst i od poslední kapitoly, tedy Závěru. Ve svém vlastním výkladu pojednává 
o 15 změnách na ruském trůně. Nejde v ní přitom jen o kalendářně pojaté 18. sto-
letí, ale o ruské tzv. dlouhé 18. století. To začíná rokem 1682 (v některých pracích 
rokem 1689, kdy se ujal Petr I. Alexejevič moci jako samoděržavný car) a končí ro-
kem 1801. Proč? Protože se jednalo o specifickou vnitřně proměnlivou, avšak sou-
časně i výrazně zakonzervovanou dobu, jež byla charakteristická právě sledovanými 
palácovými převraty. Byla mnohavrstevná, proto ji můžeme sledovat z různých po-
litických, ekonomických, sociálních, právních, kulturně-civilizačních, uměleckých 
a dalších úhlů pohledu. František Stellner si vybral to nejdůležitější, co vše ostatní 
determinovalo, tj. panovnickou moc a proměny jejich aktérů.

První Stellnerem popsaná změna je vztažena k roku 1682, kdy zemřel nej-
starší syn druhého panujícího cara z  rodu Romanovců Alexeje  I. Michajloviče 
(1645–1676) Fjodor  III. Alexejevič (1676–1682). Shromážděním vysokých cír-
kevních hierarchů a moskevských bojarů byl následně provolán carem jeho nevlast-
ní bratr Petr Alexejevič a regentkou (protože byl nezletilý) jeho matka Natálie Ky-
rillovna Naryškinová. Provolání regentky – matky bylo zcela v ruské tradici, nikoli 
však provolání mladšího z Alexejových bratrů carem. Jednalo se o porušení obvyklé 
primogenitury. Petrův nevlastní bratr Ivan Alexejevič byl o  šest let starší. Ačkoli 
jeho fyzické i mentální schopnosti byly omezené, blížil se věku zletilosti, a tudíž 
i sňatku, který byl pro ruského panovníka nutností. Nikoli kvůli institutu manžel-
ství, ale potřebně následníka. Nebylo proto tak složité, aby část moskevské šlechtic-
ké elity tvořená příbuznými Ivana V. a osobnostmi spjatými s první ženou cara Ale-
xeje Michajloviče, jak František Stellner zdůrazňuje, uskutečnila první palácový 
převrat. Ve výsledku se ovšem jednalo o jistý kompromis: Ivan Alexejevič byl provo-
lán jako Ivan V. „starším carem“, Petr Alexejevič jako Petr I. „mladším carem“. Pro-
tože byli ještě oba nezletilí, vládnout za ně měla v pozici regentky jejich starší sestra 
Žofie Alexejevna.
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Poslední palácový převrat „ruského dlouhého 18.  století“ se uskutečnil 
v roce 1801, kdy byl sesazen a následně v roce 1797 zavražděn korunovaný car im-
perátor Pavel I. Petrovič. Fakt jeho korunovace zdůrazňujeme proto, že to byl jedi-
ný skutečně korunovaný a úřadující car, který byl v 18. století odstraněn. Všechny 
ostatní Stellnerem sledované převraty byly činěny vůči potenciálním či sice provo-
laným, ale poté ještě nekorunovaným následníkům. Tak tomu bylo i v případě de-
tronizace a následné smrti cara Petra III. Fjodoroviče, jenž byl odstraněn dříve, než 
mohl proběhnout slavnostní akt jeho korunovace.

Publikace Františka Stellnera je v mnohém směru přínosná a jednoznačně 
cenná. Upozornění si např. zasluhuje i v řadě méně zásadních sdělení, jako jsou pře-
vraty. Jde např. o  její vysvětlení postavení ženy na carském dvoře, resp. jeho jistý 
rozpor mezi tím, jak byla většina příslušnic carské rodiny držena v tzv. těremu (tedy 
vzdálená běžné životní realitě a nucena věnovat se pouze ručním pracím, hudbě, 
umění či vzdělávání) a  těmi několika dámami, které se svými schopnostmi, pílí 
a výjimečností prosadily do mimořádné, někdy dokonce i vrcholné státnické pozi-
ce. K tomu jen podotknutí: v 18. a zejména pak v 19. století se nejednalo o takovou 
výjimkou, jak by se mohlo ze Stellnerova výkladu jevit. Mužští příslušníci carské 
rodiny, často i samotní carové se se svými sestrami a dalšími příslušnicemi rodiny 
radily, a tak měly, jak to prokazuje příklad sestry cara Alexandra I. Pavloviče Kateři-
ny Pavlovny, na vrcholnou politiku mimořádný vliv. Byly součástí „šedé eminence“, 
ne-li v některých obdobích její hlavou. I  tím lze vysvětlit ono zvláštní postavení 
dam v ruském 18. století a prosazení se některých z nich do čela Ruska v pozici ca-
revny.

Výklad nenechává čtenáře na pochybách o tom, že informace, které získává, 
jsou zcela relevantní a hodnověrné. Přece jen však může u někoho vzniknout jistá 
pochybnost. Např. skutečně byly všechny osoby, které Stellner charakterizuje, mi-
lenci a milenkami? Není to poněkud přehnané? Opravdu neexistovala u carského 
dvora obyčejná láska a byli všichni tak zhýralí, propadlí alkoholu, korupci, snaze 
připravit o život jeden druhého? Neskrývá se za některými jednoznačnými defini-
cemi osobností, jež autor většinou opírá o primární a  sekundární literaturu, dílo 
toho, co označujeme jako „druhý život“? Nebo někdy i něco časově bližšího? Autor 
opakovaně prokazuje, že rivalita volila k prosazení vlastních zájmů jakékoli metody 
a prostředky. To se nutně odráželo v následných obrazech druhého. Zejména vzpo-
mínky, ale i  jiné dobové popisy jsou mimořádně subjektivním pramenem, který 
nejen, že vyjadřuje představy jejich autora, ale může být i vědomou snahou zobrazit 
okolí tak, aby vynikla vlastní pozitiva a konkurent byl dehonestovaný.
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Objasnění dění v tak složitém období, jako bylo ruské 18. století, nutně vy-
žaduje zacílený výběr tématu a některá zjednodušení. Recenzent může proto nabí-
zet množství doplnění a upřesnění. Může také s některými tvrzeními polemizovat. 
Např. tím, že připomene, že by pro pochopení podstaty dění v Rusku v 18. století 
přispělo upozornění na přežívání některých historických tradic. Ač se to totiž ne-
zdá, ruská minulost byla značně konzervativní a prosazování změn bylo vysloveně 
soubojem tradičního a  modernizačního. Ruské 18.  století nejen reformami, ale 
i tradicemi tvořilo základ toho, co vyvolalo eskalující názorový střet v myšlení ruské 
intelektuální elity 19. a  ve svých reziduích a  dalších modernizačních peripetiích 
i ve 20 a 21. století.

Z drobných poznámek ke knize o převratech na ruském dvoře 18. století po-
dotkněme, že poněkud rušivě působí nejednotné přepisování křestních jmen. Stell-
ner totiž zvolil formu, kdy počeštěná verze je užívaná v těch případech, kdy je to 
v českém prostředí obvyklé – car Petr I., carevna Alžběta Petrovna, carevna Kateři-
na I. či carevna Kateřina II. Ve jménech dalších osobností se však někdy setkáme 
s poruštěnými podobami typu Pjotr Dolgorukij, Jekatěrina Daškovová, Jelizaveta. 
Tím se vracíme k naznačené úvaze o pojmech. Především nám jde o to, upozornit, 
že Petr I. Alexejevič v rámci svých četných reforem zrušil institut bojarské dumy 
a ruskou šlechtu nově rozdělil na základě „tabulky hodností“. K tomu využil udělo-
vání titulů podle vzoru obvyklého v západní Evropě. Především upozornit na ta-
bulku hodností je třeba proto, že v textu se dočteme o osobnostech „prvních tříd“. 
Bez zmíněného dokumentu je toto vyjádření nesrozumitelné nebo alespoň zavádě-
jící. K oficiálnímu zrušení titulu bojar tím ovšem nedošlo. Nebyl však již potvrzo-
ván ani udělován, jak tomu bylo dříve. Vlastně několik desetiletí s věkem nositelů 
tohoto titulu dožíval a upadal.

K pojmům, které jsou v knize používány, je třeba také podotknout, že Rusko 
v 18. století ještě nemělo ministerské úřady. Ty byly zřízeny až carem Alexandrem I. 
Pavlovičem roku 1803. Za panování Anny Ivanovny ve 30.  letech 18. století sice 
existovala instituce označovaná jako kabinet ministrů, jednalo se však o poradní 
orgán, jehož náplň práce se výrazně lišila od nálně kabinetu ministerského, jak ho 
chápeme dens. Především šlo o zcela odlišné kompetence. Pozici ministrů vzdáleně 
představovali předsedové kolegií, která za Petra I. Alexejeviče nahradila instituce 
dřívějších carských prikazů. Snad vlivem snahy přiblížit dění v Rusku tomu, co se 
odehrávalo jinde v Evropě, používá František Stellner pojmy typu prezidenti kole-
gií, princ, rytíř, guvernér, vláda, policejní ředitel a další. Je to ovšem však pro tak 
konzervativní Rusko, jakým byla tato země v 18. století, zcela relevantní? Skuteč-
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nou vládu se svým prvním ministrem, tedy premiérem, Rusko získalo až v  říjnu 
1905. Od ustavení ministerstev v roce 1803 existoval pouze výbor ministrů. Jeho 
předseda měl reprezentativní a svolavatelskou funkci. Všichni členové výboru mi-
nistrů byli osobně odpovědni carovi a  jemu, nikoli předsedovi výboru ministrů, 
předkládali také zprávy o své činnosti, tzv. svodky, carem byli také do úřadu jmeno-
váni.

Výše již bylo upozorněno na skutečnost reformní „smrště“ cara Petra I. Ale-
xejeviče. V kontrastu ke Stellnerovu popisu považujeme za podstatné podtrhnout, 
že ji car nezahájil jen v důsledku vítězství nad střelci,7 ale také v kontextu změn, 
které nastaly v carské rodině. V únoru 1694 zemřela Petrova matka Natálie Kiril-
lovna Naryškinová a o dva roky později, v únoru 1696, Petrův bratr Ivan V. Petr I. 
sice na tradice příliš nehleděl, nicméně odkaz předků, v němž byly některé z nich 
obsaženy, přece jen respektoval. Tím ovšem nelze zpochybnit, že rozhodujícím 
podnětem k jeho reformám bylo tzv.  velké poselstvo, během něhož v letech 1697–
1698 poznal střední a západní Evropu.

V souvislosti s reformami, které Petr I. zaváděl do praxe, ale na jejichž přípra-
vě se podílela i řada jeho poradců a dalších jím vybraných osobností, považuji za 
diskutabilní charakteristiku Petra I. Alexejeviče jako osobnosti, která vysloveně ne-
snášela starou Rus. Mezi jednu z jím respektovaných tradic patřil např. zvyk, že rus-
ký panovník může být do svého úřadu slavnostně uveden, tedy korunován, pouze 
jednou. Povýšení Petrova titulu na  imperátorský se odehrálo „pouhým“ provolá-
ním senátu. Oproti tomu svoji druhou manželku Kateřinu Alexejevnu, která neby-
la korunována carevnou, tímto titulem korunovat nechal.

V souvislosti se střeleckými povstáními, která se odehrávala v 80. a 90.  le-
tech 17. století, by bylo vhodné zmínit také jednu, pro ruské prostředí 17. a 18. sto-
letí mimořádně důležitou záležitost, kterou je otázku staroobřadnictví, neboli 
raskolniků. Obvykle se totiž v literatuře tvrdí, že přibližně polovina střelců se hlási-
la k tomuto vyznání. Nejen tedy mamon, jak zdůrazňuje František Stellner, ale také 
víra sehrávaly důležitou roli ve snaze střelců obhájit a ještě více prosadit svoji výji-
mečnost. S duchovní rovinou souvisí také poznámka k určení výjimečnosti Trojic-
ko-Sergijevského kláštera, do něhož mnozí ruští panovníci putovali kvůli duchovní 
obrodě, ale někdy i ochraně. Nejednalo se o pouhý „klášter“, ale klášter klášterů, 
tedy lavru, jednu z nejvýznamnějších a nejposvátnějších pro ruskou společnost. Co 
se týče Petra I. a jeho vztahu k tradici, nelze také nezmínit skutečnost, že některá 
zjednodušená tvrzení, např. ta, která se týkají zmínek o výchově syna Petra I. Alexe-

7 Idem, s. 54.
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je Petroviče ve smyslu jeho obklopení lidmi nevhodnými k výchově budoucího pa-
novníka, by měla mít širší kontext. Pokud jde o zmíněnou výchovu Alexeje Petro-
viče, pak např. ve smyslu upozornění na tradici, ve které se soustředila především na 
duchovní rovinu a teprve sekundárně na praxi. Výchova byla především záležitostí 
matky.

Co se týče v knize zmiňované zahraniční politiky, opět by bylo možné se 
zamyslet nad relevancí některých pojmů. Na konci 18.  století např. neexistovalo 
dnešní Rakousko ani Polsko. Nicméně historiografie (a s ohledem na současnost je 
to zcela opodstatněné) některé věci někdy zjednodušuje. Jen by bylo vhodné ales-
poň v poznámce vysvětlit, jaká mezinárodně politická realita v té době byla. To pla-
tí i pro fenomén, který je opodstatněně v knize opakovaně zmiňován – o Krymské 
Tatary. Nejen s ohledem na aktuálnost otázky postavení Krymu v rámci Ruské fe-
derace by bylo vhodné rusko-krymsko-tatarské vztahy více sledovat. Jde i o to, že 
např. v knize se objevující pojmová redukce v souvislosti s děním 80. let 17. století 
na „pouhé“ Tatary je poněkud zavádějící. 

Vše, co je v posledních odstavcích uvedeno, nikterak nesnižuje význam cen-
né a pro všechny kategorie čtenářů, více či méně do ruské historie zasvěcené, pří-
nosné publikace. Poznámky a doplňky jsou míněny jako podnět k diskusi jak dále, 
a to jak po stránce tematické, tak metodologické, s ruskými dějinami z českého po-
hledu pracovat. Jdou za rámec recenzované knihy. Poznání Ruska vyžaduje nejen 
relevantní znalosti, ale i četné polemiky. Každá tak hodnotná publikace naplněná 
spoustou informací a faktů jako je Stellnerova Car je mrtev, ať žije carevna! Převraty 
na ruském dvoře 18. století je k ní cenným příspěvkem a současně i ouverturou.

Radomír Vlček

Hanuš NYKL, 
Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma. 
Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století,	
Praha, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2015, 255 s., ISBN 978-80-86420-49-3.

Témata z ruské minulosti, literatury, filozofie ani dalších odvětví ruské kultury ne-
patří v posledních desetiletích v českém odborném prostředí k nejsledovanějším. 
Obvykle se při hledání potřebných informací obracíme k zahraniční literatuře, ně-
kdy k jejím překladům do češtiny. To však s sebou nese několik úskalí. Především 
jde o pojmoslovná vyjádření, která v důsledku i několikerých překladů (např. z ruš-
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tiny do angličtiny a z ní do češtiny) způsobují obsahové posuny, následná nepřesná 
vyjádření a někdy i zmatečnost. Analýzy témat ze zmíněných oborů činěné skuteč-
ně z českého pohledu se stávají vzácností. Nepochybně je to důsledek někdejšího 
předimenzování rusistických bádání a  jejich tendenčních zpracování poplatných 
oficiální ideologii. Na druhé straně se ovšem na to nelze vymlouvat. Rusistika není 
jedinou vědní disciplínou, která v současnosti v českém vědeckém poznávání okol-
ního světa stojí poněkud stranou. Podíváme-li se na historiografii jako celek, pak 
nelze nekonstatovat, že stejný problém mají v českém prostředí celé obecné dějiny. 
V drtivé většině se v historii soustřeďujeme na národní záležitosti, a ty v lepším pří-
padě zasazujeme do širších souvislostí. Co se však odehrávalo za našimi hranicemi, 
aniž by to bezprostředně české prostředí ovlivňovalo, sledujeme zřídka. Přitom ta-
kové studium má velký význam, ukazuje kontinuitu a diskontinuitu dějin, analogie, 
odlišnosti i  souvislosti. Navíc má obecně historické pojetí u nás vcelku bohatou, 
minimálně od meziválečného období se vinoucí tradici. Zní to možná staromilec-
ky, ale domnívám se, že by bylo vhodné se alespoň k některým jejím projevům vrá-
tit, a co se týče rusistických záležitostí zaměřit se na jejich moderní kritické zhod-
nocení; především takové, které by reflektovalo současná mezinárodně vytýčená 
paradigmata a metodologické i tematické přístupy. České prostředí má k tomu je-
den velký předpoklad. Je jím bohatá historická zkušenost učiněná právě s ruským 
prostředím. Je to sice determinanta, pod jejímž vlivem nemusí být vždy studium 
činěno „sine ira et studio“, ale při respektování dalších historických zkušeností, pře-
devším těch, jež plynou z dějin české vědy, mohou být výsledky bádání české rusis-
tiky, které by vznikly na této bázi, cenné nejen pro domácí, ale i zahraniční poznání 
ruského prostředí. Vše je ovšem věcí diskuse, a tak i tuto recenzi pojímám jako dis-
kusní příspěvek nejen k některým názorům a formulacím autora knihy Slavjanofil-
ství a slavjanofilské paradigma. Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století, ale i šířeji 
jako podnět k zamyšlení pro odborné historiky a manažery vědy, jakým směrem se 
v této společensko-vědní disciplíně dále ubírat.

Na úvod si dovolím důležité konstatování: považuji na základě výše uvede-
ného za nesmírně cenné, že se pražský slavista Hanuš Nykl dlouhodobě, systema-
ticky a bez ohledu na nejrůznější kritiky věnuje jednomu z problémů týkajících se 
právě rusistických témat. Je pozitivní, že mu jde především o minulost ruského fi-
lozofického myšlení, o jeho podstatu, zvláštnosti ale i o jeho začlenění do obecně 
evropských, případně širších souvislostí. Že tak činí analyticky i synteticky součas-
ně, byť někdy chybí náležité „dotáhnutí do konce“ jednoho na úkor druhého. Dů-
ležité v úvodním sdělení je i to, že recenzovaná kniha vyšla jako svazek nové řady 
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edice Prací Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. Podotkněme, že stávající soustředě-
ní pracovníků této vědecké instituce na různá témata rusistických bádání (přede-
vším literárně vědná a lingvistická, ale zčásti také filozofická, uměnovědná a histo-
rická) z ní činí jedno z center schopných nejenom prezentovat výsledky bádání 
svých zaměstnanců (a  činit tak v  interdisciplinárním přístupu), ale spoluprací 
s dalšími odborníky v rámci České republiky i zahraničí také koordinovat zpraco-
vání „velkých témat“ a postavit se tím do čela vědeckých rusistických bádání v naší 
republice.1 

Kniha Hanuše Nykla je věnována problému pro ruské prostředí zvláště ty-
pickému: myšlenkovému obrazu slavjanofilství. Jejím profilovým zaměřením je fi-
lozofie, pomocnými směry pak teologie, literatura a historie. Nejde o téma, jak au-
tor v úvodu publikace zmiňuje, kterému by se v českém prostředí doposud nevěno-
vala pozornost, a bylo by tak zcela objevné. Dokonce, a to bychom měli zdůraznit, 
naopak! Slavjanofilství již bylo českou odbornou veřejností z různých úhlů pohle-
du několikrát, vždy však s ohledem na dobu vzniku, reflektováno. Je to fenomén, 
který je české rusistice po desítiletí (dokonce již více než jedno a půl století) vlastní. 
Stačí připomenout klasické dílo Tomáše Garriguea Masaryka Slavjanofilství Ivana 
Vasiljeviče Kirejevského, které se stalo základem Masarykova zevrubného pronikání 
do podstaty ruského kolektivního vědomí a myšlení.2 Nikdy však doposud nebylo 
o něm pojednáno tak detailně a komplexně, jako v Nyklově případu. Nykl navíc na 
slavjanofilství prokazuje, jak je vhodné, či dokonce nutné, právě v dnešní době ta-
kové téma znovu sledovat. V Nyklově pohledu se jedná o stále mimořádně aktuální 
záležitost, a to jak pro pochopení minulého, tak současného Ruska. K tomu všemu 
autor akcentuje nezbytnost využít nové metodologické přístupy. Protože jeho prá-
ce je interdisciplinární, rozhodně to v jejich praktické aplikaci nemá snadné. S tím-
to úskalím se však vyrovnává s nadhledem a s překvapivou lehkostí. Pokud někde 
najdeme nedostatky, lze je tolerovat zdůvodněním, že takto pojatý mezioborový 
přesah umožňuje odhalit nové souvislosti, poznatky a závěry. To jistě vyváží drobná 
pochybení v metodologické aplikaci využití vědních oborů, které nejsou autorovy 
zcela vlastní, např. politické historie nebo široce pojatých dějin kultury.

1 Příkladem mohou být dvě mimořádně zajímavé, interdisciplinárně pojaté publikace širokých au-
torských kolektivů: Helena ULBRECHTOVÁ (ed.), Ruské imperiální myšlení v historii, literatu-
ře a umění. Tradice a transformace. Praha 2015; František ČAJKA – Marcel ČERNÝ (eds.), Slov-
ník jazyka staroslověnského. Praha 2016.

2 Tomáš Garrigue MASARYK, Slovanské studie I. Slavjanofilství Ivana Vasiljeviče Kirejeského. Pra-
ha 1889.
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Hanuš Nykl rozdělil svou knihu do šesti kapitol, k  nimž přiřadil obvyklé 
vyjádření, o čem následující text je (Úvod), rekognoskaci dosavadního stavu pozná-
ní a upozornění na bázi, ze které jeho názory vznikaly a o které se opíral (Prameny 
a literatura) a shrnující konstatování (Závěr). V první části samotného výkladu Fe-
nomén slavjanofilství autor charakterizuje dobu, ve které podle jeho názoru slavja-
nofilství vznikalo a kdy se zásadním filozofickým způsobem profilovalo. Stejně tak 
zde vymezuje pojem slavjanofilství z hlediska obsahu a rozčleňuje osoby, pro které 
byly slavjanofilské názory vlastní, zvláště podle jejich podílu na vytváření a profilo-
vání slavjanofilské koncepce. Ve druhé části Diskurs slavjanofilství se soustřeďuje na 
vymezení slavjanofilského filozofického myšlení a pokouší se nalézt jeho filozofické 
i  šířeji kulturně-civilizační kořeny. V  následujících dvou částech z  filozofického 
a teologického pohledu autor analyzuje stěžejní myšlenky dvou nejvýznamnějších 
osobností „klasického“ slavjanofilství Alexeje Stěpanoviče Chomjakova a Ivana Va-
siljeviče Kirejevského. V posledních dvou kapitolách slavjanofilské názory stěžej-
ních osobností porovnává, strukturuje a definuje v teoreticko-filozofických i prak-
ticko-teologických dimenzích a přibližuje jejich rozvinutí či modifikování dalšími 
osobnostmi. Vše, včetně názvů, se v tomto výkladu točí kolem „paradigmatu“. Jak 
v kapitole Slavjanofilské paradigma, tak v poslední výkladové pasáži Myslitelé slav-
janofilského paradigmatu.

Kniha Hanuše Nykla je koncipována jako zevrubná analýza filozofického 
náhledu slavjanofilského směru ruského myšlení 19.  století na ruskou minulou 
a  soudobou realitu. Připouští sice, že některé slavjanofilské vlivy se projevily i ve 
20. století, víceméně však tento jev ponechává stranou se zdůvodněním, že se jeho 
práce soustředí na rozbor klasického slavjanofilství, čímž navozuje dojem, že se ve 
20. století vlastně již o slavjanofilství nejedná. Na druhé straně výklad zasazuje ne-
jen do historické roviny, ale i široké linie dějin kultury. Tento přesah je pro poznání 
komplexu slavjanofilských názorů, byť i redukovaných na tzv. klasické slavjanofil-
ství, velmi cenný. Umožňuje totiž nejen objasnit složité a leckdy i stěží jednoznačně 
definovatelné charakteristické rysy slavjanofilství, ale i mnohé napovědět o vnitřní 
strukturovanosti a vrstevnatosti celého myšlení ruské společnosti sledovaného ob-
dobí. Příkladem je Nyklovo prokázání slavjanofilství jako vcelku úzkého proudu 
ruského myšlení 19. století hodně vzdáleného slovanofilství, se kterým bývá, bohu-
žel především v české interpretační tradici až příliš často, spojováno. Pojmově do-
konce dochází k zaměňování a je proto velkým Nyklovým přínosem, že v návaznos-
ti na apely několika historiků z filozofického a kulturně civilizačního pohledu jed-
noznačně definuje, co je ve skutečnosti slavjanofilství a  co slovanofilství. Nejen 
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v tomto směru kniha Hanuše Nykla není „jen“ skvělou analýzou filozofického myš-
lení slavjanofilského proudu ruského myšlení, ale i inspirativní případovou studií 
sloužící k jednoznačnému definování pojmů a poznání podstaty a vývoje ruského 
kulturně civilizačního prostředí, především jeho myšlení, resp. toho, pro co někteří 
autoři prací o ruském prostředí používají zjednodušující vyjádření „ruská mentali-
ta“ či „ruská zvláštnost“.

Přes jednoznačně pozitivní hodnocení se nelze ubránit několika polemikám 
a doporučením. Je pochopitelné, že každá analytická práce, která v sobě současně 
obsahuje i prvky syntézy, bez nichž by byla pro širší čtenářské prostředí jen stěží 
pochopitelná, musí být vymezena dobou a prostředím. Jenomže v případě slavjano-
filství je právě toto ohraničení kamenem úrazu. Slavjanofilství má totiž výrazně 
hlubší kořeny, než jaké Hanuš Nykl ve své práci zobrazuje. Jistě se může obhájit tím, 
že historik oproti filozofovi či literárnímu vědci má tendenci hledat vždy starší 
a hlubší souvislosti. V případě slavjanofilství však jde o historickou kontinuitu sa-
motné podstaty Ruska jako takového. Toho Ruska, v němž část badatelů spatřuje 
diskontinuitu. Jedná se o přelom 17. a 18. století, který Hanuš Nykl zmiňuje v sou-
vislosti s tzv. zapadnictvím, jakousi formou slavjanofilského protipólu, nikoli však 
samotným slavjanofilstvím. Jde o to, že zásluhou nařízení (ukazů) cara Petra I. Ale-
xejeviče byla uvedena do praxe řada reforem, která vyvolala zdání, jako by se Rusko 
„najednou“ vydalo zcela jinou cestu, než po které šlo doposud, a tím vyprovokovala 
úvahu, zda v tom, jak se dříve Rusko ubíralo, bylo vše optimální.

Následující věty budou verifikovat předchozí tvrzení o historikovi, který má 
tendenci jít v rozboru kořenů a souvislostí stále více do minulosti. Zvažme však, zda 
to není nutný přístup i pro definování filozofického, historicko-filozofického či ší-
řeji kulturně civilizačního profilu. Ke zmínce o nařízeních cara Petra I. Alexejeviče 
o reformách musíme totiž dodat, že řada tehdy jím učiněných reformních kroků 
měla svůj počátek již v  době vlády Petrových předchůdců. Platilo totiž, že celé 
17. století již bylo dobou, ve které se ruští carové poohlíželi po vyspělejších západ-
ních zemích (a nejen západních) a hledaly v nich vzory pro „záchranu“ Ruska. Ne-
šlo ovšem jen o panovníky, jak naznačuje jedno z největších reformních hnutí v rus-
ké pravoslavné církvi iniciované patriarchou ruské pravoslavné církve Nikonem 
(1605–1681).3 Proč „záchranu Ruska“? Šlo o to, že Rusko jako stát se na počátku 
17. století octlo na prahu smrtelného nebezpečí. Období tzv. smutných časů, zkrá-
ceně smuty nebývá českým prostředím příliš reflektováno. V Dějinách Ruska, jak 

3 Srov. Radomír VLČEK, Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. Brno 
2014, s. 32–35.

Kniha 1.indb   428 31.10.2017   22:08:58



429103 | 2017 RECENZE

těch, které vyšly z pera autorského kolektivu vedeného Milanem Švankmajerem po-
prvé v roce 1995, tak v nejnovějším zpracování, jež vydal kolektiv vedený Zbyňkem 
Vydrou, jsou tomuto patnáctiletému, velmi důležitému období věnovány pouhé tři 
strany, a to pouze proto, aby informovaly o existenci tzv. lži-carů a o působení boja-
ra Vasilije Ivanoviče Šujského v pozici ruského cara.4 Přitom smuta byla přelomo-
vou dobou nejen co do chodu a řízení ruského státu, ale i z celého kulturně civili-
začního pohledu. Byla střetem různorodých myšlenkových světů, za nimiž se skrý-
valy a  jejichž prostřednictvím se projevovaly individuální a  kolektivní mocenské 
aspirace. Smuta mj. prokázala nutnost změnit Rusko takovým způsobem, aby bylo 
schopné se ubránit všem skutečným nebo i  jen potenciálním vnějším i  vnitřním 
soupeřům. Těch nebylo v ruských dějinách a době smuty málo. Co se týče zahrani-
čí, šlo především o Švédsko, jak se o tom ostatně měla zakrátko přesvědčit i celá 
střední Evropa. Švédsko byla mimořádně silná velmoc, stejně jako další vážný kon-
kurent Ruska, Polsko-litevská unie (Rzeczpospolita). Nezmínit nelze ani mocen-
sky silnou Osmanskou říši. Jen z tohoto vyjmenování mocenských soupeřů Ruska 
je zřejmé, jak důležitou roli při tom sehrávala rozdílnost víry i četných dalších kul-
turně civilizačních znaků. Všemu tomu muselo Rusko, pokud si chtělo zachovat 
statut významné mocnosti, čelit. Obstát mohl pouze silný, obranně zdatný, ale také, 
poněkud eufemisticky řečeno, všehoschopný stát. K Michailu Fjodoroviči Roma-
novovi, zemským sněmem v  roce 1613 zvolenému novému panovníkovi, Rusko 
vzhlíželo jako ke spasiteli. Michail se ovšem rád do této role sám stylizoval. Činil 
tak v mimořádně úzkém sepjetí s duchovnem. Vždyť jeho otec Fjodor Nikitič, du-
chovním jménem Filaret, byl patriarchou, tedy druhým nejvýznamnějším mužem 
carství. Vlastně nikoli druhým. I patriarcha Filaret se tituloval podobně jako car – 
„gosudar“. Symbióza rusky pravoslavného duchovna a ruské státnosti byla po něko-
lik desítek let téměř dokonalá. Ovšem tuto individuální vazbu, která se měla stát 
záhy základem nové ideologie, bylo nutné rozšířit do celého státního a společenské-
ho celku. K tomu byly nutné reformy. Kde hledat jejich vzory a zkušenosti s jejich 
uplatněním? V  rychleji se rozvíjejícím Západě. Nebyla to ovšem až smuta, která 
otevřela ruský pohled na Západ. Tam hleděl i  jeden z nejortodoxnějších ruských 
carů Ivan IV. Vasiljevič. Byl to onen „Hrozný“ car, který se stal symbolem největší-
ho zla, jaké může autoritativní režim provádět. Proč při zmínkách o slavjanofilství 
zacházíme tak daleko? Protože to byl právě car Ivan IV. Vasiljevič, a v jisté návaz-

4 Srov. Milan ŠVANKMAJER – Václav VEBER – Zdeněk SLÁDEK – Vladislav MOULIS, Ději-
ny Ruska. Praha 1995,1 s. 54–57; Zbyněk VYDRA – Michal ŘOUTIL – Jitka KOMENDOVÁ 
– Kateřina HLOUŠKOVÁ – Michal TÉRA, Dějiny Ruska. Praha 2017, s. 87–90.
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nosti na něho car Michail I. Fjodorovič Romanov a dále pak car Alexej I. Michajlo-
vič, kteří se reformami snažili Rusko přiblížit vyspělých evropským zemím. Nikoli 
proto, aby napodobovali jejich kulturu. Jejich cílem bylo, aby vyzněla ruská výji-
mečnost a svébytnost. Stěžejní ovšem byl požadavek, aby se Rusko plně vyrovnalo 
ostatním zemím vojensky a mocensky, obecně řečeno státně organizačně konkuro-
vat, hájit svoji podstatu a pyšnit se svou výjimečností. Současně s těmito reformami 
se v  ruském prostředí objevily názory, že nic takového Rusko nepotřebuje. Pro 
dobu Petra I. Alexejeviče, v níž komplex reforem vyvrcholil, to bylo nejzřetelnější 
v tvrzeních o odrodilosti vůdčí osobnosti, jež stojí za prozápadními reformami, že 
se v případě cara Petra jedná o heretika či dokonce Antikrista, který hodlá Rusko 
zničit. Rusko již nakročilo některými reformami k novému pozápadněnému světu. 
To je však údajně chybný krok. Takový, který Rusko zničí. V dobové dikci akcentu-
jící vše duchovní se dokonce hovořilo o soudném dni, který vystaví Rusko nesmír-
ným útrapám. Jak tomu předejít? Jedině tím, že se Rusko vrátí ke své dávné podsta-
tě. Ke své minulosti, svému duchovnu, svému dávnému ideálu. Není to přesně to, 
co slavjanofilové typu Alexeje Stěpanoviče Chomjakova a Ivana Vasiljeviče Kirejev-
ského hledali a nad čím se zamýšleli, aniž by zcela popírali západní svéráz a k někte-
rým jeho stránkám se nestavěli pozitivně?

Zajisté je nutné vzít v potaz, že Hanuši Nyklovi jde opravdu o filozofickou 
podstatu. Ta se pro 17. a 18. století explicitně definuje stěží. Obzvlášť, když přijme-
me Nyklovo tvrzení, že skutečná ruská filozofie, pod kterou rozumí filozofii jako 
moderní vědu, se zformovala až v polovině 19. století. Pokud bychom sledovali její 
institucionalizaci ve smyslu základu pro praktikování vědy, pak ano. Je však tomu 
skutečně tak? Neměly by být alespoň naznačeny kořeny a  historické souvislosti 
toho, co autor označuje jako skutečnou ruskou filozofii? Ne vše se přece vždy ode-
hrávalo v oficiálních institucích.

Vedle definování filozofické podstaty slavjanofilství se Hanuš Nykl zabývá 
i  formováním slavjanofilství jako hnutí. Podle jeho tvrzení k  tomu docházelo ve 
30.  letech 19.  století, a  to ruku v  ruce s  utvářením aristokratických salonů. Jistě 
i v tomto případě lze s autorem souhlasit, zvláště pokud se omezíme na etapu mo-
derních dějin, tedy na 19. století a novější dobu. Jakmile se však podíváme na utvá-
ření a proměňování moderní ruské identity, nutně dojdeme k poznatku, že „inte-
lektuální“ společnosti, spolky, či módním prozápadním vyjádřením, které autor 
používá, „salony“ existovaly v ruském prostředí minimálně o půl století dříve. Šlo 
především o šlechtické kluby. Ruská šlechta totiž procházela v 18. století specific-
kým identifikačním procesem. Jeho součástí bylo poznání předností mnohého 
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z toho, co se dělo na západ od hranic ruského impéria. Opakovat známý poznatek, 
že francouzština se stala jejím vyjadřovacím prostředkem, je jen podtržením své-
rázu odehrávajícího se procesu. Anglický klub, napodobující obdobné salony půso-
bící ve Velké Británii, byl v Petrohradu oficiálně ustaven roku 1770, v Moskvě jen 
o několik let později. Následně vznikaly jiné kluby jak v těchto největších ruských 
městech, tak mimo ně. Bez povšimnutí by neměl zůstat ani v posledních desetile-
tích 18. století se odehrávající proces formování kasty ruských intelektuálů. Zmín-
ky o Nikolaji Ivanoviči Novikovovi, Petru Perfiljeviči Jelaginovi, Alexandru Niko-
lajeviči Radiščevovi a o jejich názorech na stávající a minulé Rusko by opět mnohé 
napověděly k následnému profilu ruských slavjanofilských názorů; možná i k tomu, 
proč skutečných teoretiků tohoto „hnutí“, jak jej nepochybně trefně definuje Ha-
nuš Nykl, bylo tak málo, ale proč se různými slavjanofilskými názory vyznačovala 
řada dalších osobností. A propos. Co vlastně pro ruské prostředí 19. století zname-
ná termín hnutí? Je to společenská, politická nebo kulturně civilizační záležitost? 
Či snad prolnutí všeho zmíněného? V  době současného moderního politického 
systému jím označujeme patrně něco jiného, než co bylo jeho obsahem v Rusku 
19. století. Nebylo by proto vhodné v tak zásadní práci soustředěné na filozofii a její 
dějiny, ve které se pojem „hnutí“ vyskytuje často, alespoň naznačit jeho dobový vý-
znam, či to, jak jej autor z hlediska obsahu chápe?

Hanuš Nykl na několika místech knihy připomíná, že jeho práce je příspěv-
kem k dějinám ruské kultury. V této souvislosti by bylo možné poznamenat, že by 
u vědomí autorovy snahy překonat dosavadní zúžené pohledy ruských a polských 
historiků, ze kterých vedle pramenů povětšinou čerpá, by bylo vhodné věnovat vět-
ší pozornost soudobým historickým, snad lépe vyjádřeno, politickým, ekonomic-
kým, sociálním a právním souvislostem. Jde např. o to zmínit, že zahájení slavjano-
filských diskusí, které Nykl připisuje roku 1839, se odehrávalo v době, kdy společ-
nost a  její názory ovlivňovaly dva velmi důležité aspekty. První se týkal zrušení 
nevolnictví. Na přelomu 30. a 40. let 19. století jej výrazně ovlivnily tzv. Kiseljovo-
vy reformy. Opět je ale třeba podotknutí: ve „Švankmajerových“ Dějinách Ruska 
jsou tomuto fenoménu věnovány tři řádky a to pouze pro připomenutí existence 
osobnosti hraběte Pavla Dmitrijeviče Kiseljova jako ministra nově ustaveného úřa-
du státních statků.5 Ve „Vydrových“ Dějinách Ruska, které však vyšly až po vydání 
Nyklovy práce, se o reformách dočteme více, dokonce v kontextu procesu rušení 
nevolnictví v Rusku, který byl zahájen na samotném počátku 19. století manifes-
tem cara Alexandra I. Pavloviče připouštějícím možnost propustit nevolníka, po-

5 Srov. M. ŠVANKMAJER – V. VEBER – Z. SLÁDEK – V. MOULIS, Dějiny Ruska, s. 239.
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kud jeho dosavadní pán stvrdí, že je ekonomicky dostatečně zajištěný.6 Carské uka-
zy, které byly v letech 1837–1841 zásluhou hraběte Kiseljova vydávány, ve své pod-
statě vedly ke zrušení osobní vazby u tzv. státních nevolníků a k dalším jednáním 
vybraných a pečlivě perlustrovaných osobností o tom, jak s nevolnictvím v Rusku 
nakládat.

Druhým nesmírně důležitým aspektem, který byl v části ruské společnosti, 
do  níž slavjanofilové nesporně patřili, na přelomu 30.  a  40.  let 19.  století hojně 
diskutován, byly kroky a dění týkající se formování moderní ruské národní identity. 
V knize by podle mého názoru měly být např. zmíněny okolnosti, za nichž vznikala 
a v praxi se používala tzv. triáda ministra osvěty hraběte Sergeje Semjonoviče Uva-
rova kodifikující to, čemu se říká oficiální ruské vlastenectví. Hanuš Nykl ji v něko-
lika souvislostech zmiňuje a ukazuje, v čem se slavjanofilská filozofická koncepce od 
ní lišila, nedotýká se však záležitosti související s řadou politických a kulturně civi-
lizačních aspektů myšlení ruské společnosti a  znaků, které si jako svou identitní 
společnost postupně uvědomovala a v intelektuální rovině s ní pracovala i ji defino-
vala. Stranou pozornosti by určitě nemělo stát rozlišení názorové vrstevnatosti 
a  strukturovanosti vyvolané Karamzinovým dílem Dějiny Ruského státu (Istorija 
gosudarstva Rossijskogo) publikovaným poprvé mezi léty 1816 a 1829.

Z dalších připomínek si dovolím upozornit na to, že s vědomím skutečnosti, 
kterou H. Nykl akceptuje, že Rusko procházelo v 18. a 19. století sice pomalu, ale 
poměrně širokým proudem reforem, by bylo třeba se bránit zjednodušeným vyjád-
řením o roku 1861 jako roku ruských reforem. V praxi navíc platilo, že nevolníci se 
sice carským manifestem vyvázali z  nevolnictví, ale výkup mohl být zahájen až 
o dva roky později. Tato dvouletá lhůta byla stanovena jednak s ohledem na velikost 
ruského impéria a způsob šíření informací – veřejnost byla s manifesty obvykle se-
znamována v  závěru nedělních bohoslužeb, které byly nejhojněji navštěvovány, 
a kvůli vzniku smírčích komisí, jež měly koordinovat dohody mezi šlechticem – 
vlastníkem pozemků a nevolníkem, jenž měl za obdělávanou půdu šlechtici zaplatit 
výkup. Stejně tak by neměl být zjednodušován pohled na celý proces reforem reali-
zovaných carem Alexandrem II. Nikolajevičem a redukován na několik jeho nej-
známějších projevů. Nesmírně důležité, a to i z hlediska dalšího vývoje státu i spo-
lečnosti byly totiž právní reformy, které H. Nykl zcela ponechává stranou. Připo-
menu jen to, že vnesly velké změny nejen do  právního, ale i  šířeji politického 
a  společenského myšlení ruské společnosti. Někteří západní historici je dokonce 

6 Srov. Z. VYDRA – M. ŘOUTIL – J. KOMENDOVÁ – K. HLOUŠKOVÁ – M. TÉRA, Ději-
ny Ruska, s. 190–191.

Kniha 1.indb   432 31.10.2017   22:08:59



433103 | 2017 RECENZE

v poslední době označují za jakousi první formu ruské ústavy. Proč? Protože jimi 
byla soudní moc oddělena od výkonné, přelíčení se stalo veřejné, součástí soudu 
byla porota, obžalovaný získal možnost využít obhájce, malé přestupky mohly být 
řešeny před institutem voleného smírčího soudce. Jedna věc ovšem byla dikce záko-
na, který toto nařizoval, a druhá ruská praxe. V Rusku se tradičně všechny reformy 
prosazovaly velmi pomalu. Překonat stereotypy bylo i pro státní moc značně složi-
té. Tím se však opět jen vracíme k zamyšlení o podstatě myšlení slavjanofilů. Kde se 
skutečně nacházely typické projevy tradičního Ruska a pod vlivem jakých okolnos-
tí právě je slavjanofilové hledali?

Posuňme se v našich úvahách ještě kousek dál: jestliže Hanuš Nykl tak peč-
livě, z nejrůznějších úhlů pohledu, včetně sémantických vymezuje slavjanofilství, 
přitom se nabízí otázka, proč podobně jako odlišuje slavjanofilství a slovanofilství 
nevěnuje pozornost zapadnictví a  západnictví. Důsledným používáním termínu 
s dlouhým „a“ totiž nutí čtenáře k představě, že se jednalo o hnutí jednoznačně pro-
západní. Bylo tomu tak však opravdu, vždy a za všech okolností? Nykl je patrně 
přesvědčen, že ano. Proto také na několika místech hovoří o „westernizaci“ Ruska. 
Avšak v odvolání se na obsáhlejší připomenutí ruských reforem 18. století a první 
poloviny 19.  století činěných pod vlivem západní Evropy je nutné zdůraznit, že 
vždy se jednalo o pečlivý výběr toho, co Rusko smí – nesmí, může – nemůže ze zá-
padního prostředí čerpat. Podle mého názoru byli zapadnici neméně ruskými pa-
trioty jako slavjanofilové. Mnohé z ruské kulturní tradice nejenom chválili, ale také 
nechtěli opustit. Stejně jako slavjanofilové ve vztahu ke slovanskému světu i  oni 
tvořili specifický korelát pohledu na tzv. západní svět.

S tím souvisí i možná polemika s autorovým tvrzením, že ruská inteligence 
19. století byla buď slavjanofilská, nebo zapadnická. Protože skutečné slavjanofilská 
byla jen její velmi malá část, podle Hanuše Nykla byla téměř celá ruská inteligence 
19. století zapadnická. Podle mého názoru však toto tvrzení neobstojí, neboť má 
minimálně dvě slabé opory. Především Hanuš Nykl vůbec nedefinuje pojem ruská 
inteligence. V jiné souvislosti sice využívá tradičního ruského (a sovětského) socio-
politického rozvrstvení ruské společnosti, na rozdíl od svých jiných úvah a defino-
vání však nepřikročuje k vymezení inteligence jako dobového a socio-kulturního 
fenoménu. I  v  této rovině se negativně projevuje autorův přílišný „nadhled“ na 
otázku identity a její socio-kulturní vrstevnatosti. To totiž brání uznat, že část ruské 
inteligence 19. století byla tvořena aristokratickými kruhy, které měly k radikalis-
mu a liberalismu, na nějž je zapadnictví v knize v podstatě redukováno, hodně da-
leko.
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To, co bylo právě uvedeno, je nejzřetelnějším příkladem toho, že Hanuš 
Nykl předkládá většinu svých tvrzení jako jednoznačná. S autoritami dříve pojed-
návajícími o slavjanofilství a s ním souvisejících různorodých aspektech nepolemi-
zuje, ovšem využívá některá jejich hodnocení a ze svého pohledu na nich nebo vůči 
nim staví vlastní závěry. S tím souvisí přirozené doporučení, že by některé pasáže 
mohl doplnit či rozšířit. Jestliže např. na straně 67 zmiňuje antimodernismus prv-
ních desetiletí 19. století, bylo by vhodné rovněž připomenut vliv podstatných po-
litických aspektů, především válek s revoluční a napoleonskou Francií. Ty totiž za-
nechaly v hodnotových stupních společnosti celé Evropy a nepochybně i té ruské 
tragické stopy. Myšlení ruské společnosti, přirozeně při respektování jejího přežíva-
jícího kastovního uspořádání, se  vlivem toho proměňovalo; především šlo o  to, 
že hledalo nové jistoty a  jejich nové opory. Obdobně některá autorova vyjádření 
v textu lze chápat jako pouze naznačená, a proto z nich čtenářem činěný závěr ne-
musí být správný. Jedná se např. o  konstatování na s.  93 o  tom, že ve  40.  letech 
19. století teprve vznikaly společenské vědy. Na závěr ještě marginální poznámka 
k některým překladům z ruštiny: Na s. 74 Chomjakovovi připisovaný zájem o chov 
„ušlechtilých chrtů“ má jednoznačné české vyjádření ve specifickém a pro Rusko 
více než symbolickém plemeni – ruských dlouhosrstých chrtech – barzojích.

Aby nedošlo z některých naznačených úvah, doporučení a polemik k omy-
lu. Práce Hanuše Nykla Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma. Příspěvek ke stu-
diu ruské filosofie 19. století je nesmírně cennou a kvalitní publikací. Možná trochu 
více syntetickou, než analytickou, jak by si nový moderní pohled na tento feno-
mén zasluhoval. Nicméně velmi cenným příspěvkem nejen k objasnění filozofické 
podstaty slavjanofilství, ale i k celému tradičnímu dilematu ruského (nejen slavja-
nofilského) „kdo jsme“, ve smyslu „my, elita Ruska“ (šlechtická, intelektuální, ob-
chodní atd.) „versus ruský národ“ (lid), „kam Rusko směřuje“, „jaká je optimální 
cesta ruské společnosti“. Kniha oplývá řadou předností, jež hovoří samy za sebe,  
není je třeba speciálně vyzdvihovat. Každý, kdo si ji přečte, je ihned odhalí, a dá 
autorovi zapravdu. Navíc jde o knihu, která může být jak v obecně tematickém, tak 
metodologickém zaměření vzorem dalším zpracováním rusistických témat. Čím 
ještě vyniká, to je její schopnost stát se didaktickou pomůckou. Hanuš Nykl jako 
dlouholetý vysokoškolský pedagog dokázal do knihy dostat nejen ohromné množ-
ství znalostí získaných z archivního studia i komparace primární a sekundární lite-
ratury, ale i schopnost jednoznačně vysvětlit tak složitý fenomén a současně na-
značit, jak lze k obdobným problémům, a to neplatí pouze pro rusistická témata, 
přistupovat. Važme si proto takových prací, v recenzích se neutápějme malicher-
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nostmi, jako jsou překlepy a přehlédnuté chyby v číslech. Takové práce jako je Ny-
klova mohou posunout pozitivním směrem stávající úroveň českých rusistických 
bádání. Jen se odvažme k diskusím a pozitivně chápaným odborným polemikám. 
S tím souvisí i možná výzva: zamýšlejme se v menších či větších kolektivech nad 
složitostí minulých jevů a  možnostmi jejich objektivního, s  dostatečnou mírou 
zevrubného rozboru.

Radomír Vlček
 

Marija MAGIDOVA,
Pod znakom katalogov i materialov k… V. N. Tukalevskij 
i russkaja kniga za rubežom 1918–1936 gg,
Sankt-Peterburg – Praga, Symposium – Nacionaľnaja biblioteka Češskoj Respubliki 
2016, 800 s., ISBN 978-5-89091-484-2 (Symposium), 978-80-7050-668-4 (NKP).

Mezi četnými monografiemi a sborníky věnovanými institucím a organizacím rus-
ké emigrace či významným osobnostem z řad emigrantů působícím v meziváleč-
ném Československu zaujímá posuzovaná kniha zvláštní postavení nejen svým roz-
sahem, ale především jako dílo o několika tematických, vzájemně se prolínajících 
vrstvách. Jejím ústředním objektem je osobnost bibliografa, národohospodáře, žur-
nalisty, znalce knižní kultury a  historika Vladimira Nikolajeviče Tukalevského. 
Jako celek však přesahuje rámec vědecké biografie a přerůstá v kroniku ruské knižní 
kultury konce 19. a první třetiny 20. století a současně objasňuje okolnosti vzniku 
pražské Slovanské knihovny a sleduje její rozvoj v období předválečné Českoslo-
venské republiky. Počáteční období existence Slovanské knihovny je přitom pojato 
v těsném sepětí s dějinami ruské čtenářské obce. Autorka, sama pracovnice Slovan-
ské knihovny, přiznává, že záměr zmocnit se výše nastíněné tematiky vyplynul jaksi 
samovolně z permanentního kontaktu s duchovním odkazem ruské emigrace v me-
ziválečném Československu, skrytým v bohaté knižní a časopisecké produkci ucho-
vávané v této knihovně. Na základě programové vědecké spolupráce mezi pražskou 
Slovanskou knihovnou a petrohradským Informačně-kulturním centrem Russkaja 
emigracija vyšlo dílo v  renomovaném petrohradském nakladatelství Symposium, 
které se zasloužilo mimo jiné o nejúplnější ruská vydání sebraných spisů Vladimira 
V. Nabokova a  Sigizmunda D.  Kržižanovského. Předkládané knize předcházel 
dlouhodobý výzkum osudů ruských knih a jejich majitelů, intelektuálů vyhnaných 
z Ruska dobovými okolnostmi. 
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Biografie Tukalevského byla dosud známa pouze v obecných rysech. Naro-
dil se v roce 1881 v Poltavě, absolvoval tamní gymnázium, zapsal se na Fyzikálně-
matematickou fakultu Kyjevské univerzity, odkud přestoupil na Kyjevský poly-
technický institut. Žádnou z uvedených škol nedokončil a v roce 1908 nastoupil na 
Historicko-filologickou fakultu Petrohradské univerzity, kde byl jeho mentorem 
historik, filolog a literární vědec Vasilij V. Sipovskij. Zde se staly hlavní oblastí jeho 
zájmu dějiny zednářství. V téže době navázal řadu literárních známostí, do značné 
míry díky své manželce, herečce Naděždě Nikolajevně Goginové, která byla vnuč-
kou zoologa a beletristy Nikolaje Petroviče Vagnera. V druhém desetiletí 20. století 
se Tukalevskij věnoval pracím spojeným s Tolstého muzeem v Petrohradě a se služ-
bou ve Správě záležitostí drobného úvěru při Státní bance. Jeho publikace z té doby 
jsou věnovány převážně ekonomice a  financím: rediguje Vestnik melkogo kredita, 
Vestnik kooperativnogo kredita a  Izvestija Vserossijskogo komiteta obščestvennogo 
sodejstvija gosudarstvennym zajmam. Paralelně se rozvíjejí jeho bibliofilské zájmy 
a probíhá jeho rodinný život (v roce 1905 se narodila dcera Taťjana, v budoucnu 
pozoruhodná básnířka). Již od roku 1913 žil převážně na své finské venkovské 
usedlosti zděděné po N. P. Vagnerovi, kam zároveň přemístil svou cennou knihov-
nu. Začátkem dvacátých let se mu nabídla možnost pedagogického působení v Ber-
líně, nakonec však přesídlil natrvalo do Prahy. Zde se nejdříve ujal vedení knihovny 
Zemgoru ( Jednoty ruských zemských a městských představitelů) a v roce 1924 se 
stal ředitelem Ruské (později Slovanské) knihovny ministerstva zahraničních věcí. 
Jejím základem se stala jeho vlastní sbírka knih, periodik a listinných dokumentů 
dopravená z Finska. Jeho sběratelské nadšení se projevilo v úsilí, s jakým přistupoval 
k budování svěřené knihovny. Zároveň, jak dokládá jeho korespondence s Vladimi-
rem D. Bonč-Brujevičem, v třicátých letech iniciátorem a později ředitelem Státní-
ho literárního muzea v Moskvě, se staral o vrácení ruských rukopisných památek, 
které se ocitly na Západě, do SSSR. 

Za vstřícný postoj ke kulturnímu dění v SSSR se Tukalevskému dostalo ne-
čekané „odměny“. V srpnu 1936 se konal v Moskvě veřejný soudní proces s „Anti-
sovětským trockisticko-zinověvovským centrem“. Podle obžaloby měly spojené 
antisovětské síly připravovat atentát na Stalina, jehož vykonavatelem měl být jeden 
ze šestnácti obžalovaných, Valentin P. Olberg. Ten se přiznal ke všem svým „hří-
chům“ a ve své výpovědi uvedl, že prostřednictvím Tukalevského, jehož označil za 
agenta gestapa, získal pas republiky Honduras, na který přicestoval do SSSR. Čes-
koslovenské ministerstvo zahraničních věcí, do jehož správy Slovanská knihovna 
spadala, bylo neúprosné a odvolalo Tukalevského z funkce do doby, než bude vzne-
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sené obvinění vyjasněno. Než se tak mohlo stát, Tukalevskij v prosinci 1936 zemřel 
v důsledku prudce probíhající nemoci.

Kniha Marie Magidové obsahuje celkem sedmdesát kapitol, jimž jsou nad-
řazeny čtyři teritoriální okruhy, ve kterých se postupně odvíjel Tukalevského život: 
Ukrajina, Rusko, Finsko, Československo. Tukalevskij projevoval již za svých gym-
nazijních studií zvídavého ducha, o čemž svědčí jím budovaná sbírka novinových 
výstřižků s nejrůznější tematikou, která ho provázela po dalších místech jeho živo-
ta. Zajímavá je zmínka o jeho účasti jako vysokoškolského studenta na demonstraci 
proti kyjevské návštěvě Karla Kramáře, jehož monarchistické sklony byly tamní po-
krokové mládeži cizí. Současně se stal Tukalevskij spolupracovníkem organizace, 
jejímž posláním bylo zakládání veřejných čítáren. Nízká úroveň tehdejšího ruského 
knihovnictví vedla k zakládání osobních knihoven a rovněž Tukalevskij neustále 
rozšiřoval svou knižní sbírku, jejíž profil odpovídal šíři jeho zájmů, včetně přírodo-
vědných – právě ty ho sblížily s rodinou N. P. Vagnera. Ukrajinská etapa Tukalev-
ského života končí sňatkem v roce 1903, uzavřením Kyjevského polytechnického 
institutu během studentských nepokojů a odchodem Tukalevského do Petrohradu.

Vagnerova rodina rozhodla o předání své knihovny a osobního archivu do 
rukou Tukalevského. Po roce 1905 došlo v Rusku k rozmachu knižní kultury, na 
němž se aktivně podílel i Tukalevskij, mimo jiné svým působením v kriticko-bibli-
ografickém časopise Kniga.

Bezprostředně po úmrtí Tolstého se Tukalevskij ocitl v souvislosti s budová-
ním petrohradského Tolstého muzea v těsné blízkosti Alfreda L. Bema, s nímž bude 
později udržovat živý styk v pražské emigraci. Ale ještě předtím vešel do kontaktu 
s V. D. Bonč-Brujevičem, blízkým Leninovým spolubojovníkem, v němž spíše než 
bolševika spatřoval šiřitele osvěty a knihomila, bojujícího za duchovní svobodu lidu. 
Po vydání prací o zednářích se Tukalevského jméno stalo známým v historicko-filo-
logických kruzích. Sblížil se s mladým literárním vědcem Borisem M. Ejchenbau-
mem. Jejich přátelství dokládají četné citace ze vzájemné korespondence. Na počát-
ku druhého desetiletí 20. století se stalo hlavní oblastí Tukalevského zájmu družstev-
ní hnutí. V  březnu 1917 se uskutečnil První všeruský družstevní sjezd za 
předsednictví Sergeje N. Prokopoviče, který se po několika letech spolu s některými 
dalšími významnými delegáty (Tukalevským, Vachanem F. Totomiancem, Viktorem 
E. Brunstem) ocitl v pražské emigraci, kde se Tukalevskij na rozdíl od ostatních jme-
novaných odpoutal od družstevní sféry a soustředil se plně na práci v knihovně.

Za pobytu ve finských Terijokách sehrál významnou úlohu v Tukalevského 
životě Andrej Viktorovič Igelstrom, původem Švéd, vedoucí Ruské knihovny v Hel-
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sinkách a šéfredaktor týdeníku Političeskije izvestija. I díky němu Tukalevskij zaujal 
strategicky unikátní postavení v utváření mezinárodního mínění o sovětském Rus-
ku. Přijal totiž úlohu zprostředkovatele mezinárodní výměny informací a  navázal 
kontakty s mezinárodními tiskovými agenturami, jimž zasílal informace, jejichž zís-
kávání usnadňovala geografická blízkost Ruska. Rovněž byl získán Společností ná-
rodů jako informátor Mezinárodního úřadu práce. Dalším jeho chlebodárcem se 
stala Moskevská banka v Londýně, pro niž plnil poslání informátora-analytika. Ve 
Finsku byl sice zaveden přísný režim kontroly běženců, avšak život Tukalevského se 
od života běžných emigrantů lišil, v neposlední řadě díky podpoře ze strany Igelstro-
ma, který ho zapojoval do vlastních iniciativ a uváděl do okruhu svých přátel. Pro-
duktivněji než s  místním ruským prostředím se utvářely Tukalevského kontakty 
s emigrantskými předáky za hranicemi Finska, například s představiteli strany eserů 
v Estonsku a Československu. Jeho zprávy týkající se ruské problematiky uveřejňova-
la pražská Volja Rossii, jíž zasílal též rozhovory napsané na základě setkání s běženci. 

Samostanou kapitolu věnuje M. Magidová Tukalevskému jako dopisovateli 
Volji Rossii o protibolševickém Kronštadtském povstání, po jehož porážce Tukalev-
ským neoblíbené slovo „emigrant“ začalo pro něho nabývat reálné podoby a on stále 
častěji uvažoval o smysluplné náplni svého života. Zatímco neuspěl se svým záměrem 
vydávat díla L. N. Tolstého v novém emigrantském nakladatelství Biblion v Helsin-
kách, úspěšnějším byl jako znalec a popularizátor současné ruské literatury. Rozvinula 
se jeho spolupráce s berlínským kriticko-bibliografickým časopisem Novaja russkaja 
kniga, jehož vydavatel Alexandr S. Jaščenko zásadně odmítal v oblasti knihy dělení na 
sovětské Rusko a emigraci, a také navázal spolupráci s dalším berlínským kriticko-bib-
liografickým časopisem Novosti literatury redigovaným Markem L. Slonimem. Berlín 
vůbec představoval pro Tukalevského lákavou perspektivu, neboť jako ruské vydava-
telské centrum mimo Rusko začal vstupovat do fáze přeměny v  centrum vědecké 
poté, co tu našla útočiště početná skupina předních představitelů ruské vědy a kultury 
násilně vypovězených z vlasti. K tomu přispělo i zřízení Ruského vědeckého institutu, 
v němž bylo Tukalevskému nabízeno místo. Ve svém dopise adresovaném Bemovi do 
Prahy se však Tukalevskij přiznal, že duchovně bližší než Berlín se mu jeví Praha. 
Současně ho neopouštěla myšlenka o poskytnutí své osobní knihovny jako celku ně-
které z vědeckých institucí, například výše zmíněnému Ruskému vědeckému institu-
tu. Myšlenku připojit svou knihovnu k zahraniční vědecké instituci, pro kterou je 
Rusko předmětem zájmu, napověděl Tukalevskému styk s  americkým profesorem 
Frankem Golderem, historikem specializujícím se na ruské dějiny, který mimo jiné 
organizoval dopravu knihovny Pavla N. Miljukova z Finska do USA. Autorka uvádí, 
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že Golder nabízel Tukalevskému odkoupení jeho knihovny, a  zmiňuje se rovněž 
o knihovně spisovatele Korněje I. Čukovského, která se nacházela ve finské Kuokkale. 

Skličující pocit vyvolává konstatování, že ve srovnání s rokem 1913 se knižní 
produkce v Rusku za léta revoluce a občanské války snížila sedmkrát. Hlavním tiš-
těným produktem se stala brožura odpovídající dobovým potřebám. Jediné Státní 
nakladatelství bylo založeno sice již v  roce 1918, ale teprve od roku 1921 začala 
aktuální brožura uvolňovat prostor knize a tím i literatuře, především klasice a pře-
kladům západoevropských spisovatelů. Z  rozvětvené sítě předválečných soukro-
mých a  družstevních nakladatelství se uchovala nemnohá (např. Nakladatelství 
M. a S. Sabašnikovových vydávající vědeckou a memoárovou literaturu, které neby-
lo znárodněno a udrželo se do roku 1930). V období NEPu, kdy se stal přípustným 
prodej osobního majetku, byly nabízeny k prodeji i soukromé knihovny, mezi zá-
jemci o ně byli zejména aktivní představitelé zahraničních misí. K nim patřil Josef 
Girsa, stojící od roku 1923 v čele Zastupitelství ČSR v Moskvě, jehož roli v nákupu 
soukromé, tzv. Izmalkovské knihovny, autorka rozebírá. Toto dění ovšem probíha-
lo na pozadí celostátní „očisty“ knihoven na základě uzákonění kategorie „kontra-
revoluční a škodlivé literatury“. 

V době, kdy se Tukalevskij obíral myšlenkami o náplni vlastní budoucnosti, 
začal svůj nový život v Praze A. L. Bem, kterého nedlouho předtím uvedl do Tuka-
levského blízkosti M. L. Slonim prostřednictvím již uvedeného časopisu Novosti 
literatury. Ale teprve Bemův příchod do Prahy zavdal příčinu k obnově jejich osob-
ních styků a v dopise Bemovi z února 1923 Tukalevskij poprvé odhaluje záměr dát 
svou knihovnu k dispozici emigrantské komunitě v Praze. Současně se na Bema ob-
rací s dotazem, zda by se sám nechtěl uplatnit jako knihovník. A přípravným pra-
cím spojeným s dopravou zmíněné knihovny do Prahy je na základě deníku Tuka-
levského dcery Tamary věnována závěrečná kapitola finské etapy.

Úvodem posledního, nejobsáhlejšího oddílu, zahrnujícího bezmála polovi-
nu rozsahu knihy, charakterizuje autorka stav ruské knižní kultury v Praze v první 
polovině 20. let. Věnuje se zejména činnosti Komitétu ruské knihy v oblasti shro-
mažďování a systematického uspořádání knižního bohatství vytvořeného ruskou 
emigrací a dále úloze Jevgenije A. Ljackého, zakladatele a vedoucího nakladatel-
ství Plamja, v rozvoji emigrantské knižní kultury. Tukalevskij a Sergej P. Postni-
kov, kteří přijeli do Prahy současně v  roce 1923, navázali v  podstatě na činnost 
Komitétu ruské knihy: zatímco Postnikov inicioval vznik Ruského zahraničního 
historického archivu, Tukalevskij se soustředil na myšlenku o zřízení ruské vědec-
ké knihovny. 
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V Praze tehdy již existovala Knihovna Zemgoru, jejíž poslání původně spočí-
valo v uspokojování potřeb řadových běženců. V souvislosti s rozšířením jejích slu-
žeb na pomoc studentům a badatelům byl jejím vedoucím jmenován právě Tukalev-
skij. Ten však shledal knihovnu v neutěšeném stavu a eseři, z nichž se skládal komitét 
Zemgoru, se mu jevili jako lidé upřednostňující úzce stranické zájmy. Rozchod se 
Zemgorem znamenal pro Tukalevského nejen odchod z  knihovny, ale i  odcizení 
emigraci vůbec. Svou pravou životní náplň našel teprve v Ruské knihovně minister-
stva zahraničních věcí, pojaté jako státní zařízení. Autorka sleduje začátky knihovny, 
jejíž budování bylo Tukalevskému svěřeno a k jejímž prvním akvizičním ziskům pa-
třily vedle osobní knihovny Tukalevského knihovny Jevgenije F. Šmurla, Alexandra 
V. Amfitěatrova a již zmíněná Izmalkovská knihovna. Názornou představu o Tuka-
levského záměrech poskytuje jeho hojně citovaný deník, v němž si pisatel klade mezi 
jiným otázku, jakým způsobem konat práci užitečnou pro všechny Slovany.

Pozdější přeměna Ruské knihovny ve Slovanskou knihovnu ministerstva za-
hraničních věcí v souvislosti s potřebami nově zřízeného Slovanského ústavu byla 
zcela v  souladu s  Tukalevského myšlením. O pozitivních aktivitách ministerstva 
svědčí i jednání vedené s bibliografem, psychologem a popularizátorem knihy Ni-
kolajem A. Rubakinem o převzetí jeho unikátní knihovny ve švýcarském Lausanne. 
Jednání, do něhož byl zapojen i Tukalevskij, nakonec nevedlo ke kladnému výsled-
ku, podobně jako pokus československé vlády o koupi Ruské knihovny Helsinské 
univerzity. M. Magidová si všímá, jak se s postupným zakládáním fondů ostatních 
slovanských národů rozšiřovalo a zkvalitňovalo personální obsazení pražské Slo-
vanské knihovny, ale také dokumentuje na příkladu Alfreda L. Bema, jak knihovna 
svými fondy zachraňovala vědce z  řad emigrantů od profesionální izolace. Bem 
konkrétně využíval knihovních fondů k  systematickému studiu dění v  literární 
vědě v SSSR a překlady publikovaných materiálů uveřejňoval v časopise Slavia. 

V roce 1928 nabyla knihovna oficiálního statusu Slovanské knihovny. Jak au-
torka uvádí, vznik Slovanského ústavu a Slovanské knihovny znamenal pro Tukalev-
ského triumfální vrchol jeho života. Funkce ředitele byla nominálně zachována, zů-
stal jím Tukalevskij, ale jeho pravomoc se nadále omezila na ruské oddělení a na za-
stupování nově ustaveného přednosty, jímž se stal vysoce vzdělaný a zkušenostmi 
oplývající Otto Křížek. Dle autorky Tukalevskému přišlo vhod, že se zbavil adminis-
trativních povinností a mohl se více soustředit na práci s knihovními fondy, na po-
čátku třicátých let výrazně obohacenými o tzv. Smirdinovu knihovnu, sbírku knih 
z období rozkvětu ruské vědy a literatury konce 18. a první poloviny 19. století, za-
koupenou ministerstvem zahraničních věcí. Na druhé straně však existuje názor, že 
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své podřízené postavení nesl nelibě, ač to nedával na sobě znát. Rozhodující je, a tuto 
skutečnost autorka přesvědčivě vystihla, že v systému hodnot, který Tukalevskij vy-
znával, přísluší knize postavení atributu duchovního života a služba knize se jeví jako 
výsada. Kulturu obecně pojímal jako antipod politiky, jako sílu spojující, nikoli roz-
dělující. Tento jeho přístup ke kulturním otázkám však nabyl utopického charakteru 
v jeho postojích k sovětské kulturní politice. To se projevilo mimo jiné v povaze jeho 
kontaktů s Bonč-Brujevičem, který přijel do Prahy v souvislosti se získáváním archiv-
ních materiálů pro kulturní projekty přijaté sovětským státem. 

V  téže době uveřejnil Tukalevskij v Zemi Sovětů, časopise Společnosti pro 
hospodářské a  kulturní sblížení s  Novým Ruskem, přehled rozvoje knihovědy 
v SSSR, v němž se sice nedotýká ideologických otázek, ale jemuž dominuje myšlen-
ka, že právě revoluce postavila knihovědu do jedné řady s vědami nezbytnými pro 
rozvoj všeobecného vzdělání. Vtírá se otázka, zda se Tukalevskij nedopustil osudné 
chyby, když v prosinci 1935 uveřejnil v deníku Izvestija článek o úspěších sovětské 
vědy, který byl otištěn s poznámkou: „Článek nám poslal vedoucí ruského oddělení 
Slovanské knihovny v Praze V. N. Tukalevskij.“ Podle M. Magidové si Tukalevskij 
nad sebou podepsal současně dva ortely. Jeden, plynoucí z poslední věty článku „Ale 
už samu skutečnost vlivu [sovětské vědy na emigrantskou vědu] lze považovat za 
jedno z vítězství socialistické kultury, vytvářené a upevňované v šestině světa Komu-
nistickou stranou Lenina a Stalina“, ho odsuzoval k zapomenutí ze strany emigrace. 
Veškerý ostatní text, v němž dával najevo starost o lepší informovanost zahraničních 
badatelů o sovětské vědě, mu zajistil zvýšený zájem sovětských bezpečnostních orgá-
nů. Ještě více než absurdita moskevského tzv. Procesu šestnácti ze srpna 1936 vyvo-
lává úžas, jak autorka uvádí, rafinovaná fantazie, s jakou si síly zla vybírají své oběti. 
Hloubka Tukalevského osobní tragédie je obsažena v závěrečných slovech poselství, 
které adresoval několik dní před svou smrtí přednostovi Slovanské knihovny Otto 
Křížkovi: „[…] ještě před půl rokem jsme mysleli, že se sovětské Rusko blíží normál-
nímu životu. Moskevský proces se stal neočekávaným nejen pro mne. V takovém 
případě, je-li v sovětském Rusku všechno možno a jsou-li všechny prostředky dovo-
leny k dosažení cíle, chci doufat, že alespoň nebudu zničen morálně. Představte si, že 
zpráva o tom, že jsem vyhozen z knihovny, se dostane do sovětských novin.“

Fundamentální monografie Marie Magidové si vyžádala neobyčejně dů-
kladnou přípravu, náročné studium nejen tištěných zdrojů, ale zejména archivních 
fondů, jak českých, tak ruských. Týká se to zejména Tukalevského korespondence 
s vědeckými a kulturními osobnostmi: Alfredem L. Bemem, Borisem M. Ejchen-
baumem, Andrejem V. Igelstromem, Sergejem I. Gessenem, Vsevolodem I. Srez-

Kniha 1.indb   441 31.10.2017   22:08:59



442RECENZE

něvským, Pavlem N. Miljukovem, Vachanem F. Totomiancem, Markem L. Sloni-
mem, Georgijem V. Vernadským, Vladimirem D. Bonč-Brujevičem, Alexejem M. 
Remizovem, Jekatěrinou D. Kuskovovou či Jevgenijem F. Šmurlem. Autorka nepo-
nechává stranou ani Tukalevského soukromou sféru, jeho privátní záležitosti, zda-
leka nikoli ideální rodinné poměry, včetně sporů kolem jeho pozůstalosti. Jako ne-
ocenitelný zdroj informací se ukázaly deníky Tukalevského a jeho dcery Tamary. 
Škoda, že zřejmě nedopatřením z rejstříku vypadlo její jméno i  jméno její matky 
Naděždy Nikolajevny Tukalevské-Goginové. Vedle vysoce kvalitní obrazové přílo-
hy obsahuje kniha ještě textovou přílohu, kterou tvoří vzájemná korespondence 
mezi Tukalevským a Bemem z období předcházejícího bezprostředně odjezdu Tu-
kalevského z Finska do Prahy, v níž Tukalevskij polemizuje zejména s některými 
programovými zásadami pražské skupiny politické strany Kresťjanskaja Rossija. 
Není náhodné, že Bemovo jméno je ze všech jmen uvedených v rejstříku na strán-
kách knihy nejfrekventovanější. Bem, jeden z prvních, kteří zastávali koncepci „jed-
notného proudu“ ruské kultury, její nedělitelnosti na kulturu emigrantskou a so-
větskou, stojí Tukalevskému nablízku právě svým výrazným přínosem k uchování 
ruské knižní kultury a dle přiznání autorky vyplynul její zájem o Tukalevského z je-
jího dosavadního studia Bemovy osobnosti a odkazu. 

Celkově lze konstatovat, že M. Magidové se na základě pečlivého studia do-
bových materiálů podařilo vynést na světlo četné skutečnosti, které zůstávaly dosud 
v biografii Tukalevského skryty. Objevná jsou zvláště fakta spojená s jeho působe-
ním ve Finsku. Jde například o aktivity, které vyvíjel v zájmu udržení tamního rus-
kého školství. Samostatnou kapitolu autorka věnovala i kontaktům Tukalevského 
s významným pedagogem Sergejem I. Gessenem, jemuž poskytl ve Finsku přechod-
né útočiště. Postoj Tukalevského k sovětskému Rusku napovídá kapitola o protiso-
větském spiknutí profesora Taganceva v téže době. V rámci organizace povstání, jak 
autorka uvádí, existovaly kontakty s Finskem, Tukalevskij o povstání shromažďoval 
informace, což bylo základem jeho tehdejší emigrantské existence, vyhýbal se však 
tomu, aby se jeho činnost přiblížila k přímé „účasti“ na protisovětských aktivitách.

Na tiskovou chybu (např. Dystrov místo správného Bystrov v poznámce na 
straně 711) narazíme v textu jen zcela výjimečně, stejně tak na chybně uvedený rok 
narození či úmrtí při jménech v rejstříku.1 Úroveň rejstříku je vysoká, nedostatky 
lze vytknout ojediněle.2 A závěrem ještě několik drobných nedostatků v  textu: 

1 Knut Hamsun se narodil 1859, nikoli 1849, V. M. Molotov 1890, nikoli 1889.
2 Vnučka spisovatelky Boženy Němcové se jmenovala Záhořová, nikoli Zagorová, jak je uvedeno 

v  rejstříku, obdobně jméno pracovnice Slovanské knihovny zní Günzlová, nikoli Gjunclová, 
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Breslau není Bratislava, nýbrž Wrocław (poznámka na straně 332), spis anglického 
mystika Johna Pordage má v ruském překladu název Božestvennaja i istinnaja meta-
fizika, nikoli Božestvennaja i istoričeskaja metafizika (poznámka na straně 379), na 
straně 376 zůstal v citaci článku Vladimira I. Lebeděva bez opravy jeho omyl spočí-
vající v záměně Vysoké školy báňské v Příbrami za příbramskou  obchodní akademii 
a název nekrologu Tukalevského, který uveřejnil v časopise Ukrajinska knyha Stě-
pan Siropolko, na rozdíl od mínění autorky vůbec nevyvolává detektivní dojem, 
neboť jeho správná podoba je „Posmertna zhadka“, tedy „Posmrtná vzpomínka“, 
a nikoli „Posmertna zahadka“ (= Posmrtná záhada), jak je chybně uvedeno na stra-
ně 683. Těchto několik ojedinělých prohřešků však nemá pražádný vliv na skuteč-
nost, že se autorka zhostila tématu pojatého v širokém záběru s mimořádnou vědec-
kou erudicí a že její kniha je událostí mířící daleko za rámec historického pojednání 
a nabývající širšího interdisciplinárního kulturologického významu.

Jiří Vacek

I. Rixi je ve skutečnosti diplomat Jan Rixy (1857–1939) a bez uvedení křestního jména v rejstříku 
uvedený Sum je diplomat Antonín Sum (1877–1947). Ministerský rada M. Černý, uvedený v tex-
tu na s. 676 i v rejstříku iniciálou křestního jména, je Miroslav Černý (1890–1949), legační tajem-
ník, později legační rada na československém zastupitelském úřadě v Moskvě, zaměstnaný v době, 
o níž je řeč, v pražském ústředí ministerstva zahraničních věcí. Místo Gorin V. A. má být správně 
Gorn Vasilij Leopoľdovič (1876–1938), jeho zkomolené jméno se vyskytuje i v textu na s. 470. 
Tři jména byla do rejstříku zařazena omylem: Josef Fischer, Vlasta Burian a Metod Jan Zavoral. 
Autorem článků, o nichž je řeč v poznámkách na stranách 423 a 612, není totiž Josef Fischer 
(1891–1945), ale jeho jmenovec Josef Ludvík Fischer (1894–1973), který je navíc uveden v po-
známce na s. 612 nesprávně jako Fišer. A s divadelní inscenací Dobrého vojáka Švejka nemá Vlasta 
Burian nic společného, neboť inscenace se uskutečnila v D 35, vedeném Emilem Františkem Bu-
rianem (1904–1959). Opat Strahovského kláštera Zavoral se ocitl v rejstříku zcela nepochybně 
vinou chybného přečtení jména Zavázal v rusky psaném deníku Tukalevského (viz s. 557).

Jan NĚMEČEK a kol.,
Československo-sovětská smlouva 1943,	
Praha, Historický ústav 2014, 212 s., ISBN 978-80-7286-237-5.

Československo-sovietska zmluva o  priateľstve, vzájomnej pomoci a  povojnovej 
spolupráci z decembra 1943 je medzníkom v dejinách československej diplomacie. 
Tvorí súčasť medzinárodných zmlúv, ktoré československá politická reprezentácia 
v exile uzavrela počas druhej   svetovej vojny a  tvorí súčasť diplomatického úsilia 
o obnovu Československa. V hierarchii zmluvných záruk a záväzkov, ktoré exilová 
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vláda a  Edvard Beneš podpísali, patrí zmluve so Sovietskym zväzom popredné 
miesto okrem iného preto, že stanovenou dobou platnosti presahovala obdobie 
druhej svetovej vojny.

Kolektívna monografia pozostáva z deviatich textov deviatich autorov. Jej 
editorom a súčasne autorom jedného textu, úvodu a záveru je Jan Němeček. Kniha 
ďalej obsahuje zoznam použitých prameňov, menný register a faksimile originálu 
zmluvy v ruskom a – čo bolo symptomatické pre politiku československej exilovej 
vlády – československom (!) jazyku. Autori textov majú na svojom konte niekoľko 
monografií, v  ktorých venujú pozornosť mnohým aspektom československého 
exilu za druhej svetovej vojny vrátane československo-sovietskej zmluvy o priateľst-
ve a spolupráci. Jan Němeček je spoluautorom viacerých pramenných edícií, ktoré 
sa sústredia napr. na československo-sovietske vzťahy a zasadnutia československej 
vlády v exile.1 Editované dokumenty možno použiť ako vhodný doplnok a tematic-
ké rozšírenie problematiky, ktorú v textoch recenzovanej publikácie spracovali naj-
mä Jan Němeček, Vít Smetana, Jiří Friedl, David Hubený a Emil Voráček. 

Jan Němeček je autorom najobsiahlejšieho textu (s. 9–48), v ktorom mapu-
je dlhú cestu k podpisu zmluvy, mnohé dôležité detaily (otázka ratifikácie, dĺžky 
platnosti, atď.) s ňou spojené a bezprostredné reakcie na zmluvu. Prináša nové čiast-
kové poznatky na základe ruských, britských a českých archívnych dokumentov. 

Vít Smetana podrobne analyzuje reflexiu československého diplomatické-
ho snaženia o podpis zmluvy so ZSSR vo Foreign Office a v State Departmente 
(s. 49–66). Robí to v širšom medzinárodnopolitickom kontexte, pričom objasňu-
je nedorozumenia, resp. nezrovnalosti, ktoré pre americkú aj britskú stranu pri-
niesli niektoré vyjadrenia československých politikov (hlavne E. Beneša). Smetana 
prináša zaujímavý pohľad do „kuchyne“ britskej diplomacie v kontexte interpretá-
cie tzv. zásady sebaobmedzovania (self-denying ordinance), zakotvenej v britsko-
sovietskej zmluve z mája 1942, s ktorou projekt československo-sovietskej zmluvy 
priamo kolidoval. Podobne ako J. Němeček sústredil pozornosť aj na cestu E. Be-

1 Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945, Dokumenty. Díl 1 (březen 
1939–červen 1943), Jan Němeček – Helena Nováčková, – Ivan Štovíček – Miroslav Tejchman 
(eds.), Praha 1998; Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945, Doku-
menty. Díl 2 (červenec 1943–březen 1945), eosdem (eds.), Praha 1999. Relevantné sú edície do-
kumentov zo zasadnutí čs. exilovej vlády v období rokov 1943–1944, na ktorej vydaní sa podieľa-
li vedeckí pracovníci Historického ústavu AV ČR, Masarykovho ústavu a Archívu AV ČR a Práv-
nickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe. Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně III.2 
(1943), Jan Němeček – Ivan Šťovíček – Helena Nováčková – Jan Kuklík – Jan Bílek (eds.), Praha 
2013; Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV.1 (1944), eosdem (eds.), Praha 2014.
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neša do USA, ktorá predchádzala decembrovej návšteve Moskvy. Texty Smetanu 
a Němečka sú na mnohých miestach komplementárne, čo zvyšuje poznatkový prí-
nos monografie.

Zložitý a  pritom dôležitý komponent v  kontexte pripravovanej zmluvy 
predstavovalo Poľsko. Jiří Friedl (s. 67–77) vysvetľuje širokú škálu problémov, kto-
ré sa týkali nielen československo-poľských a  poľsko-sovietskych vzťahov, ale za-
mestnávali všetky tri spojenecké veľmoci: prerušenie sovietsko-poľských diploma-
tických vzťahov, otázka hraníc povojnového Poľska, „zmrazenie“ československo-
poľského (kon-)federačného projektu, a vplyv československo-sovietskej zmluvy na 
poľsko-československé vzťahy. 

O tom, aký ohlas vyvolala československo-sovietska zmluva v protektorátnej 
tlači, píše Blanka Jedličková (s. 79–91). Ponúka pohľad na pôsobenie propagandy 
v  konkrétnom prostredí krajiny okupovanej nacionálno-socialistickým Nemec-
kom, so všetkými národnými špecifikami, ako bol napr. vznik Českej ligy proti boľ-
ševizmu v priamej reakcii na československo-sovietsku zmluvu a zinscenované tla-
čové konferencie. Protektorátna tlač prezentovala Beneša ako Stalinovho lokaja, 
ktorý nelegitímne vydal český národ napospas boľševizmu. Stojí za pozornosť, že 
protektorátna a exilová tlač so sebou viedli nepravidelný konfrontačný dialóg. 

Vcelku podobný obraz, pokiaľ ide o propagandistické heslá zglajchšaltovanej 
režimovej tlače v reakcii na zmluvu medzi ČSR a ZSSR, ponúka tzv. Slovenský štát. 
Zlatica Zudová-Lešková (s. 93–104) približuje bipolárne vnímanie tejto zmluvy 
v slovenskom prostredí: jednak slovenskej vlády, prezidenta J. Tisa a režimovej tlače 
(„cesta k porobe“), a jednak v slovenskom odbojovom hnutí („cesta k slobode“). 

David Hubený približuje prvý vážny konflikt medzi československým Lon-
dýnom a Moskvou po podpise zmluvy, ktorý prinieslo pôsobenie československej 
vládnej delegácie na oslobodených územiach predvojnovej Československej repub-
liky (s. 105–119). Ostentatívne porušovanie decembrovej zmluvy Sovietskym zvä-
zom (obštrukcie a znemožňovanie výkonu funkcie a z nej vyplývajúcich právomocí 
vládneho delegáta Františka Němca, represie na oslobodenom území v réžii L. Z. 
Mechlisa, príprava a uskutočnenie inkorporácie Podkarpatskej Rusi k ZSSR na zá-
klade „vôle ľudu“) prezradilo skutočné intencie J. V. Stalina. Tieto incidenty de-
monštrovali jeho bezohľadnosť a bezmocnosť československých autorít.

Jan Eichler sa v svojom texte podujal úlohy porovnať štýl politického líder-
stva Edvarda Beneša a Charlesa de Gaulle (s. 121–138). V zaujímavom úvahovom 
texte nachádza podobnosti, aj rozdiely, ktoré boli logicky dané aj odlišnou geopoli-
tickou váhou ČSR a Francúzska.
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Emil Voráček skúma prípravu hospodárskych a spoločenských reforiem pre 
povojnové obdobie v československom exile, ktoré mali tvoriť súčasť nového poli-
tického usporiadania. Približuje evolúciu názorov E. Beneša na koexistenciu rôz-
nych sociálnych systémov po vojne, a celkovo jeho nazeranie na ZSSR po systémo-
vej stránke. V  závere príspevku venuje pozornosť návšteve E. Beneša v  Moskve 
a  náplni jeho rozhovorov so Stalinom a Molotovom, a tiež s československými ko-
munistami na čele K. Gottwaldom.

Záverečný text autora Jindřicha Dejmka (s. 159–174) obohacuje poznanie, 
prevažne sústredné na podpis zmluvy až do roku 1948, o nový rozmer: „ďalší život“ 
zmluvy a rokovania, ktoré viedli k predĺženiu jej platnosti. Vďaka Dejmkovmu prí-
spevku sa čitateľ dostáva do reálií bilaterálneho vzťahu medzi ZSSR a Českosloven-
skom, ktoré bolo spoločne s inými krajinami stredo- a juhovýchodnej Európy de-
gradované do role sovietskeho satelitu.

Na predĺženie platnosti zmluvy o ďalších 20 rokov stačilo, aby prezident An-
tonín Novotný, predseda vlády J. Lenárt a L. I. Brežnev v zime 1963 podpísali púhy 
protokol, čo bolo pre diplomatickú prax netypické. Po násilnom potlačení reform-
ného procesu v  Československu podpísali obidva štáty novú spojeneckú zmluvu 
roku 1970, ktorej obsah plne odzrkadľoval aktuálnu situáciu v sovietskom bloku, 
vrátane povinnosti budovať a brániť socialistické výdobytky vo všetkých socialistic-
kých krajinách v súlade s Brežnevovou doktrínou.   

Čitateľ má k dispozícii prvú samostatnú publikáciu, ktorá sa venuje mno-
hým aspektom československo-sovietskej zmluvy o vzájomnej pomoci a povojnovej 
spolupráci z 12. decembra 1943. Z väčšiny textov je zjavné, že sa pomerne silnú 
konštrukciu v podobe jestvujúcej faktografie usilujú obohatiť o nové poznatky zís-
kané archívnym výskumom. Aj preto sa možno domnievať, že kniha má ambíciu 
byť akýmsi kompendium o jednom zo zásadných rozhodnutí exilovej českosloven-
skej zahraničnej politiky a krokoch, ktoré podpisu zmluvy predchádzali, resp. udia-
li sa po jej podpise. 

O druhom, rovnako dôležitom komponente knihy, sa čitateľ dočíta v jej úvo-
de: cieľom autorov bolo priniesť taký výklad, ktorý napomôže k odstráneniu neprávd, 
omylov a mýtov minulých generácií. Otázka preto znie: o ktoré konkrétne mýty a ne-
pravdy ide? Sú v textoch jasne pomenované? Aké stanovisko k nim zaujali autori? 

Ambícia vysporiadať sa s  deformáciami výkladu a  rôznymi interpretáciami 
československo-sovietskej zmluvy zostala skôr v  deklaratívnej rovine. Polemika so 
schematickými tézami typu Beneš bol sovietofil, resp. že zmluva so Sovietmi spečatila 
osud ČSR, je v knihe skôr sporadická. Iste, nie k všetkým interpretáciám možno zau-
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jať stanovisko. Tobôž nie, ak nie sú podložené kritickým historickým výskumom a pa-
tria v lepšom prípade do publicistiky. No čosi iné je historiografia. Po roku 1989 sa 
v odbornej literatúre objavilo niekoľko prác, ktorých autori prijali diplomatické úsilie 
o podpis zmluvy a nasledujúci vývoj československo-sovietskych vzťahov nadmieru 
kriticky. Josef Kalvoda tvrdil, že Beneš nesie zodpovednosť za zboľševizovanie Česko-
slovenska, že podpisom zmluvy podporil Stalinov plán ovládnuť stredovýchodnú Eu-
rópu, a že zodpovednosť nesú aj členovia československej vlády, resp. reprezentanti 
československého štátneho zriadenia v exile, ktorí s pasivitou prijímali Benešov auto-
kratický štýl výkonu funkcie a sovietofilský politický kurz.2 V podobnom duchu sa 
nesie kritika Tomana Broda.3 Marek Kazimierz Kamiński, ktorý zmluvu medzi ČSR 
a ZSSR z roku 1943 vníma ako dôležitý medzník, tvrdí o. i., že československá zahra-
ničná politika k Sovietskemu zväzu za druhej svetovej vojny sa vyznačovala hlbokou 
servilnosťou a že E. Beneš svojím postupom škodil záujmom nezávislého českoslo-
venského štátu.4 Recenzovaná publikácia bola vhodnou príležitosťou vyjadriť sa 
k týmto a iným tézam. Žiaľ, v prevažnej miere ostala táto príležitosť nevyužitá.

Odpoveď na hypotetickú otázku, či československá vláda a E. Beneš mali iné 
východisko ako podpísať zmluvu zo Sovietskym zväzom, býva len výnimočne iná, 
ako záporná. Kniha Československo-sovětská smlouva 1943 prezentuje názor, že bi-
laterálna zmluva so ZSSR bola jediným realistickým východiskom. Faktom je, že 
v období, keď sa začali prvé prípravy československo-sovietskej zmluvy, nebola myš-
lienka nadnárodných federácií celkom mŕtva. Realizácia myšlienky českosloven-
sko-poľskej (kon-)federácie ukazuje, že keď sa tieto projekty dostali z roviny vše-
obecných deklarácií do fázy konkrétnych príprav a rokovaní, narážali na množstvo 
prekážok. Jednou zo zásadných bolo sovietske „нет“, ktoré znelo čoraz hlasnejšie, 
až kým ho v podaní V. M. Molotova na konferencii ministrov zahraničných vecí 
Veľkej Británie, USA a  ZSSR v  októbri 1943 napokon akceptoval A. Eden (pri 
pasivite C. Hulla a bez akejkoľvek „protislužby“ ZSSR). Benešovi kritici (Hodža, 
Prídavok, Osuský či Prchala), ktorí myšlienku federácie viac či menej konkrétne 
propagovali, tak stratili politický protiargument. Idea kolektívnej bezpečnosti ne-
mala roku 1943 jasné kontúry, takže bilaterálna zmluva so ZSSR sa v tejto konšte-
lácii aj dnes javí ako rozumný krok. E. Beneš na tlačovej konferencii 23. decembra 
1943 síce prehlásil, že dohoda nie je čímsi samostatným, separovaným, ale je časťou 

2 Josef KALVODA, Role Československa v sovětské strategii, Praha 1999.
3 Toman BROD, Osudný omyl Edvarda Beneše, 1939–1948. Československá cesta do sovětského 

područí, Praha 2002.
4 Marek Kazimierz KAMIŃSKI, Edvard Beneš we współpracy z  Kremlem. Polityka zagraniczna 

władz czechosłowackich na emigracji 1943–1945, Warszawa 2009.
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systému kolektívnej bezpečnosti. Avšak z obsahu zmluvy je zrejmé, že neobsahova-
la žiadnu zmienku o nadväznosti na takýto systém, ani napr. na Atlantickú chartu 
či Moskovskú deklaráciu z 1. novembra 1943. 

Hubert Ripka, spoločne s E. Benešom hlavný negociátor v československo-
britských a  československo-sovietskych rozhovoroch a  zároveň spiritus movens 
vládnej propagandy, ktorá pripravovala pôdu pre podpis zmluvy so ZSSR, vysvetlil 
v spomienkach naliehanie na rýchly podpis zmluvy takto: „Dokud SSSR nezvítězí, 
budeme moci získat výhodnější podmínky; kdybychom si naopak nepospíšili, ris-
kovali jsme, že Sověti proti nám postaví komunistický výbor ustavený v  Moskvě 
podle vzoru polského lublinského výboru.“5 

Odhliadnuc od druhej časti tvrdenia ex post, ktoré nemá oporu v  prame-
ňoch – žiaden minister československej vlády, ani E. Beneš pred podpisom zmluvy 
otvorene nevyslovil takúto obavu a vidina strašiaka v podobe alternatívnej, komu-
nistickej vlády sa v Londýne objavila až roku 1944 práve preto, že ZSSR zmluvu 
porušoval – je Ripkovo uvažovanie trefné: ak československí vládni reprezentanti 
nechceli zostať v úlohe štatistov, ktorí sa bezmocne prizerajú dianiu na území ČSR 
po vstupe sovietskej armády, bolo ich povinnosťou dosiahnuť dohodu s Moskvou. 
A podľa možností čo najrýchlejšie, majúc na zreteli vývoj na východnom fronte od 
roku 1943. Mimochodom, uvedený Ripkov príklad súvisí s problémom, na ktorý 
upozorňuje J. Němeček v súvislosti s ministrom Ladislavom K. Feierabendom. Je 
ním rozpor medzi dobovými reakciami, názormi či vyjadreniami politikov, a  ich 
neskoršími tvrdeniami v spomienkových prácach (s. 26–27).

Na to, aby človek polemizoval o  správnosti politických rozhodnutí spred 
viac ako 70 rokov, nemusí sa nutne uchýliť do oblasti „alternatívnych dejín“, ktorá 
je dnes, zdá sa, mimoriadne populárna zvlášť medzi nehistorikmi. Zhodujem sa 
s názorom, ktorý v knihe prezentovali viacerí autori: február 1948 v Českosloven-
sku nie je logickým vyústením procesu, ktorý spustila československo-sovietska 
zmluva z decembra 1943. Na prelome rokov 1943/1944 by sa sotva našiel politik, 
ktorý by s vážnosťou tvrdil, že Československo podpisom zmluvy so ZSSR dobro-
voľne nastúpilo cestu sovietizácie. Z hľadiska politiky vyváženej orientácie na Zá-
pad aj na Východ však zmluva zmenila proporcie pomeru. Je skutočnosťou, že vzťah 
britskej vlády k E. Benešovi a československej exilovej vláde ochladol v dôsledku 
podpisu zmluvy so ZSSR, ktorú – ako výstižne charakterizoval V. Smetana, prijala 
„se skřipěním zubů“ (s. 64). Anthony Eden bol neodbytnosťou žiadostí českoslo-
venskej strany o britský súhlas s podpisom iritovaný, o čom svedčia aj jeho emotívne 

5 Hubert RIPKA, Únorová tragédie. Svědectví přímého účastníka, Brno 1995, s. 39.
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výroky na adresu E. Beneša (nazval ho malým intrigánom – s. 54 – a vyjadril sa, že 
ak chce odcestovať do Moskvy, môže tam rovno ostať – s. 60). Je možné, že na po-
stoj Edena, ktorý bol k československej reprezentácii od roku 1944 prinajmenšom 
o stupeň chladnejší, mala vplyv aj časová súslednosť medzi jeho osobným neúspe-
chom na konferencii ministrov zahraničia v  októbri 1943 (na ktorý upozorňuje 
zvlášť V. Smetana, s. 58) a  Benešovým úspechom, ako podpis zmluvy so ZSSR 
mnohí vnímali. Britská diplomacia je dôležitým referenčným bodom v interpretá-
ciách motívov, ktoré viedli k podpisu zmluvy medzi ČSR a ZSSR: bol príklon čes-
koslovenského štátneho vedenia k Moskve výsledkom „necitlivej“ britskej politiky, 
ktorá evidentne nezdieľala Benešovo presvedčenie, že za mníchovskú zradu 
N. Chamberlaina má v exile u Britov niečo k dobru (rozumej: neudelila exilovému 
Československu nijaké špeciálne výsady)? Úvaha V. Smetanu, či rezervovanosť Veľ-
kej Británie k československým iniciatívam roku 1944 nepramenila zo skutočnosti, 
že ČSR sa úzko zviazalo zo sovietskou politikou napriek britským výstrahám 
(s. 64), je celkom namieste. Doplnil by som ju o otázku, či britská rezervovanosť 
súčasne nebola prejavom alibizmu.  

S  určitými výhradami súhlasím s  tvrdením, že československo-sovietska 
zmluva je „štandardným medzinárodným zmluvným aktom“. Zmluva obsahuje 
články o vojenskej a hospodárskej spolupráci, stanovuje dobu platnosti (20 rokov) 
a formu ratifikácie. Jej súčasť tvorí protokol, ktorý umožňoval rozšíriť zmluvu o tre-
tí štát (s mysľou o Poľsku, ako to logicky vyplývalo nielen zo štylizácie protokolu, 
ale aj z obsahu nasledujúcich rozhovorov). Nie celkom štandardný bol postup čes-
koslovenskej strany pri ratifikácii zmluvy, pri ktorej vzniká zopár právnych aj tech-
nických otázok (s. 38–39).  

Súčasne sa nazdávam, že zmluvu nemožno oddeliť od rozhovorov na politic-
ké témy, ktoré nasledovali po jej podpise v Moskve. Boli podstatne hlbšie a kon-
krétnejšie, ako všeobecné ustanovenia zmluvy. Je symptomatické, že sovietski štát-
nici odmietli prijať československý návrh záverečného protokolu o výmene názorov 
medzi Benešom, Stalinom a Molotovom. 

Kladiem si otázku, prečo moskovské rozhovory v knihe dostali minimálny 
priestor (s. 34–35, s. 152–155). Kým formálnu stránku zmluvy možno označiť za 
štandardnú, obsah týchto rozhovorov neraz vyvoláva kritiku na adresu E. Beneša, 
ktorý v ich priebehu vyslovil niekoľko neštandardných a z taktického hľadiska neši-
kovných výrokov. Ako možno interpretovať jeho prosbu o pomoc Sovietskeho zvä-
zu pri potrestaní slovenských vojnových zločincov (ako to Molotov zhrnul: „pod-
deržku“)? Nebola to priama pozvánka Sovietom, aby s požehnaním českosloven-
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ského prezidenta porušovali článok 4 čerstvo podpísanej zmluvy, ktorý hovoril 
o  „vzájomnom rešpektovaní svojej nezávislosti a  zvrchovanosti, nezasahovaní do 
vnútorných vecí druhého štátu“? Nevidel Beneš zásadný rozpor v tom, že na jednej 
strane deklaroval vieru v Stalinov prísľub o nezasahovaní do poľských vnútorných 
záležitostí, a na druhej strane s ním viedol dlhý rozhovor, v ktorom takpovediac 
spoločne „kádrovali“ poľských ministrov a politikov a uvažovali o tom, či sú „vhod-
ní“, aby nakoniec konštatoval, že sa dohodnú s nejakou „inou“ poľskou vládou? 

Hra na „dobrých“ a „zlých“ Poliakov, ktorú Beneš ochotne hral so Stalinom, 
bola nebezpečným precedensom pre Československo. Stalin totiž podľa poľského 
scenára mohol rozmýšľať aj o „inej“ československej vláde a Beneš si to podľa všetké-
ho neuvedomoval. 

Keď už sme pri garancii nezasahovania do vnútorných vecí druhého štátu, 
nájdeme kdekoľvek Benešov výrok či krátku úvahu, v ktorej by si spomenul na po-
baltské štáty ako na memento? Aj tým totiž dala Moskva v bilaterálnych zmluvách 
o vzájomnej pomoci z jesene 1939 (s Estónskom 28. septembra 1939, s Lotyšskom 
5. októbra 1939 a s Litvou 10. októbra 1939) rovnakú záruku ako Československu. 
Spomenul si Beneš v decembri 1943 alebo predtým na to, že Sovietsky zväz už v lete 
1940 vojensky obsadil a inkorporoval pobaltské štáty a jasne tým demonštroval, akú 
váhu prikladá takýmto „garanciám“? Pozoruhodná je tiež Stalinova poznámka 
k  povojnovému vnútropolitickému usporiadaniu ČSR, ktorá zaznela na stretnutí 
s  Benešom 18.  decembra 1943, že „stará demokracia“ sa neosvedčila a  v  prípade 
 obnovy by mohla viesť k úpadku (s. 154). Východisko videl v „ďalšom kroku dopre-
du“ a možno sa len domnievať, či si už vtedy predstavoval čosi konkrétne. 

Československej spoločnosti a československým štátnikom v roku 1943 chý-
bala – na rozdiel od Poľska a  iných štátov – priama skúsenosť s  boľševizmom 
a  brutalitou stalinizmu: vojna 1919–1921 a  1939, milióny civilných obyvateľov 
odvlečených do sovietskych lágrov. Z odlišnej historickej skúsenosti pramenili hl-
boké rozdiely, ktoré súčasne posilňovali mentálne bariéry a stereotypy na českoslo-
venskej aj poľskej strane. Vyplývali z nich neporozumenia medzi československými 
a poľskými politikmi v exile. Tieto aspekty naznačuje J. Friedl. V postoji k dvom 
totalitarizmom boli niektorí československí politici akoby slepí na jedno oko. Vý-
strahy poľských politikov (mnohé z nich boli úprimné) pred sovietskym nebezpe-
čenstvom vnímali ako prejav poľskej protiruskej hystérie. Ich niektoré nekritické 
názory na Sovietsky zväz a  reakcie na odhalenie masových hrobov v Katyňskom 
lese s telami poľských dôstojníkov, ktorých roku 1940 zavraždila sovietska NKVD, 
sú svedectvom toho, že nedokázali (alebo nechceli?) pripustiť, že politickí vodco-
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via ZSSR na čele so Stalinom nemajú zábrany a keď to uznajú za účelné, postupujú 
s krajnou brutalitou. Skrátka, nechápali podstatu sovietskeho totalitného režimu 
nastoleného J. V. Stalinom.

Nekompatibilitu československých a  poľských názorov na Sovietsky zväz 
tematizuje J. Friedl. Veľmi výstižne kladie otázku, či si Juraj Slávik v druhom vynú-
tenom exile po roku 1948 spomenul na varovné a v mnohom prorocké slová minis-
tra S. Kota z mája 1943, ktorý charakterizoval podstatu sovietskej politiky, okol-
nosti zavraždenia poľských dôstojníkov sovietskou NKVD a hovoril Slávikovi i ne-
bezpečenstve sovietizácie Československa (s. 77). K tomu dodávam: spomenul si 
na podobné varovné hlasy z roku 1943 aj H. Ripka, navonok najagilnejší obhajca 
zmluvy so ZSSR, z ktorého sa v pofebruárovom exile stal „veľký Európan“ a federa-
lista? Ripka, po roku 1948 v  americkom exile, si aj pre svoje servilné výroky na 
 adresu Stalina a komunizmu z čias vojny, ktoré – ako poznamenáva Friedl, nápadne 
pripomínajú prejavy „komunistických předáků přelomu čtyřicátých a padesátých 
let“ (s. 70), „vyslúžil“ pozvánku od Komisie pre komunistickú agresiu amerického 
Senátu roku 1954.6 

Tým sa dostávam ku komplexu otázok, ktoré podľa môjho názoru tvoria 
podstatu sporu o význam československo-sovietskej zmluvy z decembra 1943. Ka-
meňom úrazu nebola samotná zmluva, ale jej (ne-)dodržiavanie v praxi. Pre Wa-
shington sa ČSR stalo test case ozajstných sovietskych zámerov (s. 64); vedúci Cen-
trálneho departmentu Foreign Office, Frank K. Roberts, poznamenal v tzv. minu-
tes len pár dní po podpise zmluvy (4. januára 1944), že až čas ukáže, aký prezieravý 
bude „nový český realismus, který se zdá spočívat v naprosté víře v podporu a dobré 
úmysly SSSR“ (s. 62).

Položme si teda otázku, ako to bolo s tým „českým realizmom“ v nazeraní na 
Sovietsky zväz? A ak možno vôbec hovoriť o realizme, ako sa dá vysvetliť sklama-
nie, otras, zdesenie, ktoré v Londýne zavládli po správach o porušovaní zmluvy So-
vietskym zväzom pár mesiacov po jej podpise?

Je scestné vnímať akúkoľvek zmluvu len ako dobový dokument. Funkciou 
medzinárodných (bilaterálnych) zmlúv je určiť rámcové pravidlá vzťahu medzi 
štátmi. Ak sa tieto pravidlá nerešpektujú, alebo priamo porušujú, predmetná zmlu-

6 Bližšie Martin NEKOLA, Vyšetřování Huberta Ripky Kongresem Spojených států amerických 
v roce 1954 v rámci kampaně proti ohrožení bolševismem, in: Securitas Imperii, sv. 25/2, 2014, 
s. 184–237. Obzvlášť nepríjemne sa Ripka musel cítiť, keď ho komisia konfrontovala s jeho roz-
hlasovým prejavom z 7. novembra 1942, v ktorom mal povedať o. i.: „Bolševismus je nadnárodní 
ideál, věčný ideál, lidský ideál, ideál, který spojoval mysl nejváženějších mužů od časů Platona, 
přes éru křesťanství, Francouzskou revoluci až dodnes.“ Ibidem, s. 224.
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va nie je zárukou, ale bezcenným zdrapom papiera. Aká bola takpovediac mentálna 
príprava československých exilových politikov na vytúženú zmluvu so ZSSR a čo 
očakávali od svojho budúceho partnera? Zdá sa, že len to najlepšie. Bohumil Lauš-
man v prejave na zasadnutí Štátnej rady 22.  júla 1943, na ktorom odobrila myšlien-
ku podpisu zmluvy so ZSSR, povedal o. i. tieto slová: „Smlouva nikdy také nebyla 
pro Sovětský svaz cárem papíru a čestné slovo vždycky bylo proň něčím svatým.“7 
Tento prejav uverejnila aj moskovská Pravda. H. Ripka, ktorého „pečať“ na prípra-
vách zmluvy bola predsa len výraznejšia, ako Laušmanova, presviedčal britského 
vyslanca pri československej vláde P. B. Nicholsa aj takýmito argumentmi: „Řeklo-
li se nám, že nemáme přeceňovat význam smluv, musím ho znovu upozornit, že 
formální smlouva je právě velmi důležitá vůči Rusům. Ať se o Sovětech propagačně 
tvrdí cokoliv, zůstává snadno zjistitelným faktem, že za celou dobu nikdy neporuši-
li ani jediného písemného závazku, který na sebe vzali […]“.8

Prikláňam sa k názoru, vyjadrenom v závere knihy, že tvorba československej 
exilovej zahraničnej politiky bola diverzifikovaným procesom, v ktorom sa premie-
tali názory viacerých politikov. Azda však niet sporu o tom, že E. Beneš bol hlav-
ným architektom a  realizátorom zahraničnej politiky, nevynímajúc českosloven-
sko-sovietsku zmluvu, aj keď s vládou mal rozdielne názory napr. na otázku obsade-
nia postu  vládneho delegáta, resp. H. Ripka nie vždy postupoval v súlade s  jeho 
predstavami. V zásadných otázkach mal E. Beneš vždy rozhodujúce slovo a aj preto 
sa hlavná pozornosť a kritika sústredí na neho. 

Edvard Beneš mal niekoľko momentov, v ktorých – tak ako v lete 1943, keď 
plán cesty do Moskvy zdanlivo uviazol v mŕtvom bode – vyjadril kritický postoj 
k  Sovietskemu zväzu a  jeho diplomatickým metódam. No už krátko po podpise 
zmluvy, počas návratu do Londýna, nešetril chválou na adresu Stalina a pomerov 
v ZSSR. Komintern považoval za definitívne mŕtvy. Bol presvedčený, že „buržoáz-
ne“ strany v oslobodenom Československu pohltia komunistov, takže krajine ne-
bude hroziť „komunizácia“.9 Zvláštny význam prikladal nie ideologickému, ale na-
cionálnemu aspektu: vnímal silu rastúceho ruského nacionalizmu, preceňoval vý-
znam bieloruskej a  ukrajinskej otázky. Odzrkadlilo sa to aj v  jeho osobnej 
interpretácii vojenského obsadenia a inkorporácii Podkarpatskej Rusi: nazdával sa, 
že v jej pozadí stoja ukrajinskí nacionalisti, ktorí postupujú bez Stalinovho súhlasu 

7 T. BROD, Osudný omyl Edvarda Beneše, s. 204.
8 Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945. Dokumenty. Díl 2 (červe-

nec 1943–březen 1945), dokument č. 17, s. 47.
 9 Dušan SEGEŠ, Edvard Beneš a sprawa polska w kontekście podpisania układu czechosłowacko-so-

wieckiego z 1943 r., Dzieje Najnowsze 38, 2006, č. 3, s. 44.
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(na ktorom údajne, ako sa zveril E. Táborskému, už na stretnutí v Moskve pozoro-
val veľké znepokojenie ukrajinským nacionalizmom). Beneš jednoducho „nečítal“ 
Stalinovu hru a celkom podcenil jeho expanzívne ambície voči štátom stredový-
chodnej Európy. Nemohol vedieť, že v sovietskej stratégii malo byť Československo 
nielen spojencom, ale „přední baštou“ sovietskeho vplyvu v strednej a juhovýchod-
nej Európy.10 Predstava, že Sovieti by mohli uvažovať o kontakte s Ferdinandom 
Čatlošom, slovenským „quislingom“, ktorého miesto bolo podľa Beneša na šibenici, 
ho vcelku prirodzene napĺňala rozhorčením („Tak tohle je naše odměna za to, že 
jsme se Rusů tak často zastávali!“11) a presahovala hranice jeho chápania. 

Pozícia československej vlády a E. Beneša voči Sovietskemu zväzu a jeho stra-
tégii fait accompli bola v podstate bezmocná. Výdatne k tomu prispieval veľvyslanec 
ČSR v  Moskve Zdeněk Fierlinger; v  jeho prípade je skutočne namieste otázka, 
koho štátne záujmy v Moskve reprezentoval – československé, alebo sovietske? Pri-
kláňam sa k druhej z možností.

Na záver niekoľko krátkych poznámok. Československá exilová politická 
scéna nebola monolitom. Väčšina politikov vládneho tábora zmluvu prijala so za-
dosťučinením, či priam s nadšením. Celkom inak reagovali opozičné individuality 
a skupiny. O tých slovenských sa z textu Z. Zudovej-Leškovej nedozvedáme nič. 
J. Němeček im venuje len marginálny priestor. Spomenul otvorené listy Slovenskej 
národnej rady (SNR) vedenej P. Prídavkom a  Českej národnej jednoty (ČNJ) 
s predsedom generálom Levom Prchalom, ktoré adresovali A. Edenovi (s. 41–42). 
Nezmienil sa o  kritike Milana Hodžu, ktorý československo-sovietsku zmluvu 
 odmietol s poukazom na koncept federácie menších štátov. Federácia mala podľa 
Hodžu tvoriť základ kolektívnej bezpečnosti v regióne.12 Za zmienku stojí aj Hod-
žovo memorandum Europe at the Crossroads z  decembra 1943, v  ktorom bývalý 
premiér v priamej reakcii na československo-sovietsku zmluvu trefne upozorňoval 
na nebezpečenstvo sovietizácie krajín stredovýchodnej Európy.13 Chýba tiež zmien-

10 Valentina V. MARJINOVÁ, Od důvěry k podezíravosti. Sovětští a českoslovenští komunisté v letech 
1945–1948, Soudobé dějiny 4, 1997, č. 3–4, s. 452.

11  Eduard TÁBORSKÝ, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, s. 206.
12 Dušan SEGEŠ, Dvojkríž v siločiarach Bieleho orla. Slovenská otázka v politike poľskej exilovej vlády 

za 2. svetovej vojny, Bratislava 2009, s. 337.
13 Pavol LUKÁČ, K osudom Hodžovho memoranda. Čo predchádzalo zaslaniu Hodžovho memoran-

da Europa at the Crossroads State Departmentu v zime 1943, Střední Evropa, 62 1996, s. 81–91; 
Idem, Milan Hodža v zápase o budúcnosť strednej Európy v  rokoch 1939–1944, Štefan Šebesta 
(ed.), Bratislava 2005, s. 149–151.
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ka o ďalšom oponentovi E. Beneša, Štefanovi Osuskom, ktorý zmluvu odmietol pre 
jej jednostrannú orientáciu ČSR na štát, kde vládol totalitný režim.14 Tieto súdobé 
reakcie politikov neuvádzam preto, aby som nimi poukázal na reálne alternatívy 
(federatívne koncepty boli najneskôr po moskovskej konferencii ministrov zahra-
ničných vecí nanajvýš témou interných analýz vo Foreign Office a v State Depart-
mente), ale preto, aby som poukázal na skutočnosť, že kritické reakcie na zmluvu sa 
neobmedzili len na SNR a ČNJ. 

Z. Zudová-Lešková mohla v záujme lepšej orientácie čitateľa spresniť, že jej 
príspevok sa sústreďuje primárne na dianie v  tzv. Slovenskom štáte. Titul štúdie 
evokuje dojem, že v  „postojoch Slovákov“ zohľadní aj Slovákov v exile – v Londýne 
a v ZSSR. V tejto súvislosti stojí za pozornosť, že argumentácia Otvoreného listu 
P. Prídavka a SNR v Londýne pre A. Edena na protest proti podpisu českosloven-
sko-sovietskej zmluvy („nijakým spôsobom nezaväzuje slovenský národ“)15 je 
v niektorých pasážach totožná so štylizáciou článkov v režimovom denníku Slovák, 
ktorý dôsledne písal o „sovietsko-českej dohode“. 

Text J. Eichlera síce nabáda k  úvahám mimo úzky rámec československo-
sovietskej zmluvy, v zoradení s ostatnými textami však pôsobí anorganicky. Mono-
grafia by sa zaobišla bez tohto „intermezza“. V knihe naopak chýba text, ktorý by 
tematizoval politiku ZSSR k štátom stredovýchodnej Európy. Tento dôležitý kom-
ponent rozhodne patrí k inak pestrej mozaike príspevkov o československo-soviet-
skej zmluve. 

Technické chybičky sa vkradnú do každej dobrej publikácie. Táto nie je vý-
nimkou: štúdia S. Michálka16 je uvedená v texte (s. 45, ref. 161), ale chýba v zozna-
me literatúry. 

Čitateľ, ktorého zvedavosť nebola po prečítaní recenzovanej kolektívnej 
monografie celkom uspokojená, má k dispozícii edície dokumentov a ďalšie vedec-
ké práce. Niektoré z nich, ktoré sa československo-sovietskou zmluvou zaoberajú, 
sa autorom recenzovanej publikácie do ich textov „nezmestili“.17

Dušan Segeš

14 Slavomír MICHÁLEK, Diplomat Štefan Osuský (1889–1973), Bratislava 1999, s. 172–173.
15 Open Letter from The Slovak National Council, 7, Wilton Crescent, London, S.W. 1, to His 

Britannic Majesty’s Secretary of State for Foreign Affairs, The Rt. Hon. Anthony Eden. Londýn, 
január 1944.

16 Slavomír MICHÁLEK, Československo-sovietska zmluva z roku 1943 v americkej tlači, Soudobé 
dějiny č. 6 1996, s. 847–860.

17 Dagmar ČIERNA-LANTAYOVÁ, Pohľady na Východ. Postoje k  Rusku v  slovenskej politike 
1934–1944, Bratislava 2002.
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Současný	vývoj	české	historické	balkanistiky.	Bilance	knižní	produkce	
za léta	2005–2016

Na konci roku 2016 se uskutečnilo v Brně sedmé mezinárodní balkanistické sym-
pozium.1 V  úvodu tohoto sympozia zazněly bilanční příspěvky, které hodnotily 
vývoj jednotlivých dílčích balkanistických disciplín (historiografie, etnologie, kul-
turní antropologie, lingvistiky, literární vědy) za období, jež uplynulo mezi dvěma 
posledními brněnskými sympozii, tj. za léta 2005–2016. Úvodní referát věnovaný 
vývoji historické balkanistiky v České republice ukázal, že čeští historici – balkanis-
té vyprodukovali v sledovaném období množství odborně přínosných a zajímavých 
publikací. Proto jsme se rozhodli tuto stať – v částečně modifikované a bibliografic-
kými záznamy podložené podobě – prezentovat i čtenářům Slovanského přehledu.

*
Na konci 20. století procházela oblast Balkánu bouřlivým transformačním 

procesem. Zejména rozpad Jugoslávie provázely dramatické, krvavé události. V sou-
časné době se situace v  neklidné jihovýchodní Evropě pozvolna uklidňuje. Vý-
znamnými změnami naopak prochází česká balkanistická obec. Někteří odborně 
vyzrálí čeští historici – balkanisté v uplynulých letech zemřeli. Zvlášť citelnou ztrá-
tou bylo v roce 2006 úmrtí Pavla Hradečného, do té doby našeho jediného histori-
ka albanisty a novogrecisty. Další balkanisté postupně odešli do důchodu, jmenuj-
me např. Miroslava Šestáka, Miroslava Tejchmana, Ivana Dorovského ad. Na druhé 
straně se v sledovaném období začali publikačně prosazovat mladí historici a histo-
ričky, kteří se pro studium Balkánu a  česko-balkánských vztahů rozhodli právě 
pod vlivem vypjatých událostí v závěru minulého století. V souvislosti s touto po-
stupnou generační výměnou je legitimní se ptát, jakým vývojem prošla česká histo-
rická balkanistika v uplynulém desetiletí a jaké hlavní rysy ji v současné době cha-
rakterizují? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v následujícím stručném pře-
hledu. Vzhledem k limitovanému rozsahu článku se při analýze českých historických 
prací o  Balkánu, resp.  o  celé širší oblasti jihovýchodní Evropy, omezíme pouze 
na nejvýznamnější knižní tituly.

Rozbor problematiky můžeme začít konstatováním, že v uplynulém deseti-
letí přibylo několik dalších svazků knih do prestižní edice „Dějiny států“, kterou od 
90. let minulého století vydává pražské Nakladatelství Lidové noviny (NLN). Češ-

1 Srov. Ladislav HLADKÝ, Sedmé mezinárodní balkanistické sympozium v  Brně, Slovanský pře-
hled 103, 2017, s. 221–223.
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tí balkanisté mohou být pyšní na to, že naprostou většinu knih o státech jihový-
chodní Evropy napsali pro tuto edici sami (pouze pro knihu o historii Rumunska 
byl užit překlad z anglického originálu). V roce 2007 vyšly v NLN Dějiny Chorvat-
ska,2 o rok později Dějiny Albánie3 a v roce 2011 Dějiny Slovinska.4 Mezi jednotli-
vými vydanými svazky existují rozdíly. Knihy o dějinách Chorvatů a Slovinců při-
nášejí standardní poučení o historii těchto dvou jihoslovanských národů. Úrovní 
zpracování vynikají Dějiny Albánie, jejichž podstatnou část stihnul ještě před svou 
smrtí napsat Pavel Hradečný. Práce na této knize byla pro něj vyvrcholením jeho 
celoživotního systematického zájmu o Albánce a jejich historii. Ocenění si zaslouží 
zejména zevrubné kapitoly o osmanském období (ve většině českých prací o Balká-
nu bývá tato etapa registrována jen velmi stručně a zobrazována jako perioda vše-
obecného úpadku a regrese). V dějinách Albánců, z nichž se velká část hlásí k islá-
mu, sehrálo osmanské období velmi důležitou roli. Hradečný se proto snažil tuto 
etapu zpracovat co možná nejzodpovědněji, častokrát přitom užil poznatků svého 
někdejšího brněnského učitele – osmanisty a  turkologa profesora Josefa Kabrdy. 
Odborně kvalitní a čtenářsky přitažlivé jsou rovněž Hradečného kapitoly o socia-
listickém období v dějinách Albánie. K jednotlivým svazkům edice „Dějiny států“ 
ještě dodejme, že  solidní zpracování slibují rovněž Dějiny Černé Hory, které pro 
NLN pro rok 2017 připravil balkanista mladší generace František Šístek. I on se na 
napsání této knihy systematicky připravoval bezmála patnáct let.

V sledovaném období početně přibylo rovněž svazků o dějinách zemí jiho-
východní Evropy, jež vyšly v edici „Stručná historie států“ pražského nakladatelství 
Libri. Svazky této edice se vyznačují stručnějším obsahem (100–150  tiskových 
stran) a hutnějším stylem výkladu, v závěru publikace je vždy encyklopedicky zpra-
cované heslo o konkrétním státě určené v prvé řadě pro potřeby turistických ná-
vštěvníků daného teritoria. V roce 2007 přibyla ve jmenované edici Černá Hora,5 
následovala Makedonie (2008),6 Bulharsko (2009)7 a Slovinsko (2010).8 Odbornou 
veřejností byly pozitivně ohodnoceny zvláště svazky o  Černé Hoře a  Slovinsku. 
Jako nepovedený byl naopak označen svazek Kosovo, který v roce 2006 vydal Patrik 

2 Jan RYCHLÍK – Milan PERENČEVIĆ, Dějiny Chorvatska, Praha 2007.
3 Pavel HRADEČNÝ – Ladislav HLADKÝ (autorsky se též podíleli Virgjil Monari, František 

Šístek, Pavla Hradečná Burdová), Dějiny Albánie, Praha 2008.
4 Jan RYCHLÍK a kol., Dějiny Slovinska, Praha 2011.
5 František ŠÍSTEK, Černá Hora, Praha 2007.
6 Přemysl ROSŮLEK, Makedonie, Praha 2008. 
7 Jiří MARTÍNEK, Bulharsko, Praha 2009.
8 Ladislav HLADKÝ, Slovinsko, Praha 2010.
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Girgle, mladý publicista zaměřující se na historii islámu.9 Autor v knížce podal me-
chanický a dosti zjednodušený výklad kosovských událostí z přelomu 20. a 21. sto-
letí, fakticky bez hlubších historických a kulturně-etnických souvislostí.

Odborní recenzenti i širší čtenářská veřejnost v sledovaném období ocenili, 
že čeští historici byli schopni vypořádat se formou původních, na pramenech a ši-
roké sekundární literatuře založených monografií i s tak složitými problémy Balká-
nu, jakými jsou současné problémy Bosny či Kosova. Ke kauze Bosny se v roce 2005 
vyslovil Ladislav Hladký v knize Bosenská otázka v 19. a 20. století.10 Cílem autora 
nebylo pouze popsat a zhodnotit komplikované spolužití bosenských Srbů, Chor-
vatů a muslimů (Bosňáků) v uplynulých dvou stoletích, ale zároveň vyložit i „filo-
zofii“ politického a státního vývoje v bosenském prostoru. Autor zdůraznil skuteč-
nost, že Bosna (resp.  Bosna a  Hercegovina) jako politicko-správní jednotka byla 
v průběhu své dosavadní historie převážně součástí širších státních celků (osmanské 
říše, habsburské monarchie, Jugoslávie). Tyto širší státní útvary také garantovaly 
politicko-správní individualitu Bosny. Současná státní samostatnost Bosny a Her-
cegoviny je s ohledem na to značně problematická.

Kosovský problém se v roce 2011 pokusil zevrubně zpracovat Václav Štěpá-
nek v monografii Jugoslávie – Srbsko – Kosovo: kosovská otázka ve 20. století.11 Au-
tor fundovaně prozkoumal historii kosovského regionu v  období od počátku 
20. století, kdy se po balkánských válkách stalo Kosovo součástí Srbského králov-
ství a později širšího státního útvaru – Jugoslávie, až do roku 1992, kdy se jugosláv-
ská federace rozpadla. Těžiště práce tvoří analýza kosovské autonomie a fungování 
vztahů mezi tamějšími etniky a  národy v  době komunistické Jugoslávie. Autor 
se dopracoval k závěru, že příčinou vyostřených vztahů mezi Srby a Albánci na Ko-
sovu v závěru 20. století nebyly pouze neustále gradující kulturní a politické animo-
zity mezi místními národnostními skupinami, ale velký podíl na rozhodnutí kosov-
ských Albánců opustit Jugoslávii měl i tehdejší nacionálně vyostřený kurs režimu 
Slobodana Miloševiće.

Kvalitním rozborem dílčí, avšak důležité etapy v  rámci kosovské otázky 
v době socialistické Jugoslávie byla rovněž práce Jana Pelikána Novými cestami. Ko-
sovo v letech 1958–1969, jež vyšla v roce 2014.12 Autor v knize na základě rozsáhlé-
ho archivního materiálu doložil, že pokus jugoslávských komunistů, kteří se kon-

9 Patrik GIRGLE, Kosovo, Praha 2006.
10 Ladislav HLADKÝ, Bosenská otázka v 19. a 20. století, Brno 2005.
11 Václav ŠTĚPÁNEK, Jugoslávie – Srbsko – Kosovo: kosovská otázka ve 20. století, Brno 2011.
12 Jan PELIKÁN, Novými cestami. Kosovo v letech 1958–1969, Praha 2014.
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cem 50. let rozhodli předat řízení autonomní správy v Kosovu do rukou Albánců, 
byl popravdě „sisyfovským úsilím“. Kosovští Albánci se ani poté nastali přesvědče-
ným „jugoslávským elementem“. Naopak, jejich snahy o zvýraznění své etnické své-
bytnosti (odlišnosti) se tím jen posílily.

Ocenit je třeba také fakt, že na počátku 21. století se české historické balka-
nistice podařilo dopracovat se k  několika syntézám celobalkánského charakteru. 
V roce 2008 vydal rozsáhlou monografii s názvem Balkán ve válce a revoluci: 1939–
1945 Miroslav Tejchman, v níž završil svůj celoživotní zájem o problematiku druhé 
světové války a fašismu na Balkáně.13 Autor v této publikaci, která byla částečným 
rozšířením (a místy i podstatnou revizí) jeho dříve vydaných prací, mj. popsal vliv 
velmocí na osud balkánských národů za druhé světové války a rovněž způsob, ja-
kým se na konci války v řadě zemí Balkánu dostali k moci komunisté.

Zřejmě nejpracovitější český historik – balkanista sledovaného období Jan 
Rychlík byl vedoucím autorského kolektivu, který v roce 2009 publikoval v praž-
ském nakladatelství Vyšehrad práci s názvem Mezi Vídní a Cařihradem. Utváření 
balkánských národů.14 Cílem knihy bylo postihnout vývoj jednotlivých balkán-
ských etnik a konfesionálních skupin a procesu utváření jejich identity v průběhu 
16.–19. století, kdy byl Balkán rozdělen mezi osmanskou říši a mnohonárodnostní 
habsburskou monarchii. Jádrem výkladu se stal proces formování novodobých bal-
kánských národů v 19. století, kdy se tyto subjekty osvobozovaly zpod osmanské 
nadvlády, resp. se snažily politicky emancipovat od moci Habsburků. Autorem vel-
ké části kapitol v knize byl J. Rychlík, některé napsali jeho kolegové – balkanisté 
z Bulharské akademie věd, případně z pražské filozofické fakulty. Kniha je prvním 
českým pokusem o  zachycení celkového obrazu dějin Balkánského poloostrova 
v  několika klíčových staletích jeho vývoje. Práce klade důraz na fakta, více v  ní 
mohlo být zobecnění a komparace.

Za faktograficky přínosnou práci lze označit rovněž syntézu autorského ko-
lektivu vedeného Janem Pelikánem Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtsto-

13 Miroslav TEJCHMAN, Balkán ve válce a  v  revoluci: 1939–1945, Praha 2008. Srov. též další 
knihy téhož autora, které však víceméně jen recyklují poznatky z  jeho starších prací: Miroslav 
TEJCHMAN – Bohuslav LITERA, Moskva a socialistické země na Balkáně 1964–1989. Vnější 
a vnitřní aspekty vývoje a rozpadu sovětského bloku na Balkáně, Praha 2009; Miroslav TEJCH-
MAN, Balkán ve 20. století, Praha 2016.

14 Jan RYCHLÍK a kol., Mezi Vídní a Cařihradem: 1. Utváření balkánských národů, Praha 2009. 
(Druhý svazek stejnojmenné publikace, který by se měl tentokrát věnovat problematice balkán-
ských národů a států ve 20. století, by měl vyjít ke konci roku 2017.)
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letí a perspektivy jejich vývoje, která vyšla v roce 2016.15 Kniha popisuje politický 
vývoj v Albánii, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku, Kosovu, Makedo-
nii a Srbsku v období od rozpadu komunismu na přelomu 80. a 90. let minulého 
století prakticky do současnosti. Jednotlivé kapitoly – byť s rozdílnou úrovní zpra-
cování  – reflektují mimořádně komplikovaný společenský a  státní vývoj v  rámci 
sledovaného regionu. Podat srozumitelný a věcně logický obraz krajně kompliko-
vaného, nestabilního dění v balkánských zemích na 40–50 stranách textu bylo vel-
mi nezáviděníhodným úkolem, který předpokládal soustavné sledování dotyčných 
států a  jejich politické scény. Cenné je v knize i  souhrnné zamyšlení nad dalšími 
perspektivami zkoumaných zemí.

Poměrně hodně prací bylo v uplynulém desetiletí věnováno také vztahové 
problematice. V  roce 2008 vyšla kniha Jana Pelikána Jugoslávie a  Pražské jaro16. 
Zřejmě nejpřekvapivějším zjištěním pro české čtenáře je v knize obsažený fakt, že 
„legendární“ Titova návštěva Prahy na začátku srpna 1968 nebyla podporou praž-
ských reformistů, ale jen snahou lídra jugoslávských komunistů zjistit, jaké jsou 
politické cíle tehdejšího Dubčekova vedení. Jak kniha dokládá, Tito byl svým ideo-
vým založením konzervativním politikem, který se stavěl proti všem změnám, které 
ohrožovaly podstatu komunistické moci.

O  dva roky později opublikoval autorský kolektiv vedený Ladislavem 
Hladkým monografii s  názvem Vztahy Čechů s  národy a  zeměmi jihovýchodní 
 Evropy.17 Fakticky poprvé byl u  nás v  rámci jedné knihy vyložen přehlednou 
a hutnou formou historický vývoj (od středověku až do současnosti) politických, 
hospodářských i širokých kulturních vztahů Čechů s celým areálem jihovýchod-
ní Evropy, tj. od Slovinců, Chorvatů a Srbů na severu až po Albánce, Řeky a Tur-
ky na jihu.

V roce 2012 vydal mladý pražský historik Ondřej Vojtěchovský na rozsáh-
lém archivním materiálu založenou práci Z Prahy proti Titovi. Jugoslávská prosovět-
ská emigrace v Československu.18 Kniha mapuje historii tzv. jugoslávských informby-
rovců u nás v období od roku 1948 až zhruba do druhé poloviny 60. let. Pro svůj 

15 Jan PELIKÁN a kol., Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje, 
Praha 2016.

16 Jan PELIKÁN, Jugoslávie a Pražské jaro, Praha 2008.
17 Ladislav HLADKÝ a kol., Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Praha 2010.
18 Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Z Prahy proti Titovi: jugoslávská prosovětská emigrace v Českosloven-

sku, Praha 2012.
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přínos pro poznání jedné z významných etap moderních jugoslávských dějin byla 
po několika letech přeložena a vydána v Záhřebu.19

Zajímavá a často i neznámá fakta o vztahu mezi T. G. Masarykem a jižními 
Slovany přinesla v roce 2013 kolektivní monografie T. G. Masaryk a Slované, jež 
vyšla pod redakcí Vratislava Doubka, Ladislava Hladkého a Radomíra Vlčka. Jiho-
slovanské tematiky se v ní týká hned deset publikovaných studií.20

Mladá brněnská historička Jan Škerlová otiskla v roce 2016 svou doktorskou 
disertaci s názvem „Věrnost za věrnost?“ Československo-jugoslávské vztahy v letech 
1929–1934: přání, rozpory, realita,21 v níž doložila, že k postupnému ochlazování 
původně velmi přátelských vztahů mezi Československou republikou a královskou 
Jugoslávií docházelo již od počátku 30. let, krátce po nastolení diktatury krále Ale-
xandra v Jugoslávii. Oficiálně byly však bilaterární vztahy, v prvé řadě přičiněním 
tehdejšího československého ministra zahraničí Edvarda Beneše, nadále prezento-
vány jako bezproblémové. Skutečný zlom nastal po smrti krále Alexandra na pod-
zim roku 1934.

Několik knih bylo věnováno také tematice československo-řeckých vztahů. 
Jejich společným jmenovatelem byla problematika řeckých a makedonských emi-
grantů, kteří přišli do Československa na konci 40. let 20. století v důsledku tehdej-
ší občanské války v Řecku. V roce 2008, při příležitosti šedesátého výročí příchodu 
emigrantů z  Řecka, vydal Ivan Dorovský práci s  názvem Makedonci žijí mezi 
námi II, v níž spojil skupinu svých již dříve publikovaných studií o osudech make-
donských běženců v tzv. lidově demokratickém Československu se zajímavými vy-

19 Idem, Iz  Praga protiv Tita: jugoslavenska informbiroovska emigracija u  Čehoslovačkoj, Zagreb 
2016.

20 Vratislav DOUBEK – Ladislav HLADKÝ – Radomír VLČEK a kol., T. G. Masaryk a Slované, 
Praha 2013. (Srov. jednotlivé studie s jihoslovanskou tematikou v této knize: Ladislav HLADKÝ, 
T. G. Masaryk a jižní Slované: konstanty a proměnné v rámci starého příběhu, s. 237–252; Jana 
HRABCOVÁ [ŠKERLOVÁ], České politické elity a jejich vtah k samostatnému jugoslávskému stá-
tu, s. 253–261; Irena GANTAR GODINA, „Let us learn from the Czech-Slavs.“ Reception of Ma-
saryk’s Views among Slovenian Intelligentsia from 1895 to 1914, s. 263–282; Damir AGIČIĆ, 
Masaryk a Chorvati v minulosti a dnes: mezi nekritickou podporou a veřejným zpochybňováním, 
s. 283–296; Václav ŠTĚPÁNEK, Tomáš G. Masaryk a Srbové z království před první světovou vál-
kou, s. 297–311; Biljana ŠIMUNOVIĆ BEŠLIN, The Death of T. G. Masaryk in Serbian Press, 
s. 313–323; František ŠÍSTEK, „Povinnost čestného muže.“ T. G. Masaryk a Černá Hora, s. 325–
350; Jan RYCHLÍK, T. G. Masaryk, Bulhaři a makedonská otázka, s. 351–363; Novica VELJA-
NOVSKI, T. G. Masaryk a makedonská otázka, s. 365–373; Krasimira MARHOLEVA, Obraz 
T. G. Masaryka v Bulharsku při příležitosti jeho 80. narozenin, s. 375–397.)

21 Jana ŠKERLOVÁ, Věrnost za věrnost? Československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929–
1934: přání, rozpory, realita, Praha 2016.
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právěními pamětníků z řad příslušníků makedonské menšiny žijící v České repub-
lice.22

Podobné téma si zvolila i skupina výzkumníků z Fakulty sociálních věd UK 
v  Praze vedená Kateřinou Královou a  Konstantinem Tsivosem, která za pomoci 
studentů sesbírala a následně odborně okomentovala osobní vzpomínky někdej-
ších řeckých uprchlíků. Kniha vyšla v roce 2012 pod názvem Vyschly nám slzy … 
Řečtí uprchlíci v Československu.23

V  témže roce otiskl K.  Tsivos svou doktorskou disertaci Řecká emigrace 
v Československu (1948–1968). Od jednoho rozštěpení ke druhému,24 kde na základě 
archivního materiálu vyložil složitý proces sžívání řeckých emigrantů s většinovým 
českým prostředím a mj. také problematiku politické diferenciace uvnitř řecké ko-
munity v průběhu 50. let (v době destalinizace) a poté i v období tzv. Pražského 
jara.

V sledovaném období se objevilo také několik odborně cenných edičních 
počinů. Jan Rychlík společně se svým makedonským kolegou Novicou Veljanov-
ským vydal v letech 2006–2010 průběžně ve čtyřech svazcích soubor dokumentů 
z  československých archivů, které různým způsobem referovaly o  makedonské 
otázce, resp. o poměrech v Makedonii v období let 1918–1989. Soubor dokumen-
tů vycházel v makedonské Skopji pod názvem Čechoslovački diplomatski dokumenti 
za Makedonija I–IV.25

V roce 2015 vydal Ladislav Hladký společně s Janou Škerlovou a Pavlem Ci-
bulkou edici dochované korespondence (sesbírané z českých i zahraničních archi-
vů), kterou si vyměňoval T. G. Masaryk s   představiteli politického a kulturního 
života jihoslovanských národů v období od konce 19. století až do roku 1937. Sou-
bor korespondence byl publikován jako samostatný svazek edice „Korespondence 

22 Ivan DOROVSKÝ, Makedonci žijí mezi námi II, Brno – Boskovice 2008.
23 Kateřina KRÁLOVÁ, – Konstantinos TSIVOS a kol., Vyslchly nám slzy … Řečtí uprchlíci v Česko-

slovensku, Praha 2012. (Kniha vyšla později též v řeckém překladu: Kateřina KRÁLOVÁ – Kō-
stas TSIVOS, (epimeleia), Stegnōsan ta dakrya mas. Hellīnes prosfyges stīn Tsechoslovakia, Athīna 
2015.)

24 Konstantinos TSIVOS, Řecká emigrace v Československu (1948–1968) – od  jednoho rozštěpení 
ke druhému, Praha 2012.

25 Novica VELJANOVSKI – Jan RICHLIK (eds.), Čechoslovački diplomatski dokumenti za Make-
donija, I–IV, Skopje 2006–2010. (První díl edice vyšel v roce 2006, obsahuje dokumenty z let 
1919–1933; druhý díl v roce 2007, obsahuje dokumenty z let 1934–1939; třetí díl v roce 2008, 
obsahuje dokumenty z let 1939–1975; čtvrtý díl v roce 2010, obsahuje dokumenty z let 1976–
1989.) 
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T.  G.  Masaryk – Slované“, kterou již řadu let vydává Masarykův ústav a  Archiv 
AV ČR v Praze.26

A ještě jednu skupinu prací českých balkanistů je třeba alespoň ve stručnosti 
zmínit. Jedná se o knihy balkanistů mladší badatelské generace, které charakterizu-
jí inovativní metodologické postupy a často také mezioborová tematika.

V roce 2011 vyšla monografie Františka Šístka (* 1977) Junáci, horalé a leno-
ši. Obraz Černé Hory a Černohorců v české společnosti 1830–2006.27 Jednalo se o ne-
tradičním způsobem podaný výklad historie česko-černohorských vztahů, v  níž 
autor vyložil proměny vnímání (obrazu) Černé Hory a Černohorců v české litera-
tuře, cestopisech, tisku, výtvarném umění nebo turistických průvodcích od počát-
ku 19. století až do obnovení černohorské státní samostatnosti v roce 2006.28

O  rok později vyšla neméně zajímavá monografie novogrecistky Kateřiny 
Králové (* 1976) s názvem Nesplacená minulost. Řecko-německé vztahy ve stínu na-
cismu,29 v níž se autorce velmi dobře podařilo provázat historický výklad o německé 
okupaci Řecka za druhé světové války s charakteristikou poválečných – po politic-
ké i právní stránce mnohdy silně vyostřených – vztahů mezi Řeckem a Německem. 
Některé z těchto německo-řeckých kontroverzí rezonují až do současnosti.30

V Brně vydal v roce 2013 velmi promyšlenou a faktograficky bohatou práci 
mladý badatel pohybující se na pomezí mezi historií a filologií Petr Stehlík (* 1978). 
Jeho kniha – původně doktorská disertace – nesla název Bosna v chorvatských ná-
rodně-integračních ideologiích 19. století.31 Autorovi se v ní podařilo vhodně zkom-
binovat a využít různé typy narativních historických pramenů: od cestopisů, dobo-
vé publicistiky, programových politických spisů až po krásnou literaturu. Kniha 
byla záhy pro svůj odborný přínos přeložena do chorvatštiny a vydána v Záhřebu.32

26 Ladislav HLADKÝ – Jana ŠKERLOVÁ – Pavel CIBULKA (eds.), Korespondence T. G. Masaryk 
– Slované: [svazek] Jižní Slované, Praha 2015.

27 František ŠÍSTEK, Junáci, horalé a  lenoši. Obraz Černé Hory a  Černohorců v  české společnosti 
1830–2006, Praha 2011. (Kniha vyšla nejdříve v Černé Hoře pod názvem Naša braća na jugu. 
Češke predstave o Crnoj Gori i Crnogorcima 1830–2006, Cetinje 2009.)

28 Před časem vydal týž autor v Černé Hoře soubor studií a úvah o dějinách a problémech Černé 
Hory v 19. a 20. století pod názvem Narativi o identitetu. Izabrane studije o crnogorskoj istoriji, 
Podgorica 2015.

29 Kateřina KRÁLOVÁ, Nesplacená minulost. Řecko-německé vztahy ve stínu nacismu, Praha 2012.
30 Uvedená kniha vyšla též v řeckém a německém překladu: Kateřina KRÁLOVÁ, Stē skia tēs Kato-

chēs: oi ellēnogermanikés schéseis tēn periodo 1940–2010. Athīna 2013; Eadem, Das Vermächtnis 
der Besatzung. Deutsch-griechische Beziehungen seit 1940. Köln – Weimar – Wien 2016.

31 Petr STEHLÍK, Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století, Brno 2013.
32 Idem, Između hrvatstva i jugoslavenstva. Bosna u hrvatskim nacionalno-integracijskim ideologija-

ma 1832–1878, Zagreb 2015.
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Vhodné propojení historie s demografií se podařilo pražskému balkanistovi 
Ondřeji Žílovi (* 1981) v knize „Jedna si jedina moja domovina?“ Etno-demografic-
ké proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945–2013.33 Cílem práce bylo zmapování 
populačního vývoje v rámci multietnické Bosny a Hercegoviny v období od konce 
druhé světové války až do začátku 21. století. Autor v práci poukázal mj. na fakt, že 
stávající národnostní rozložení obyvatel Bosny a Hercegoviny bylo silně ovlivněno 
občanským konfliktem v průběhu 90. let a že přetrvávající mezietnické tenze v Bos-
ně jsou důležitým faktorem, který brání standardnímu fungování Bosny a Herce-
goviny jako státu.

Moderní metodologie a  kombinace několika oborů, konkrétně historie 
a politologie, užil ve své práci také plzeňský badatel Přemysl Rosůlek (* 1971). Ten 
vydal v  roce 2015 obsahově zajímavou knihu Albánci a  Makedonská republika 
(1991–2014), v níž se věnoval komplikovaným vztahům mezi většinovými slovan-
skými Makedonci a početnou albánskou menšinou v Republice Makedonii. Přetr-
vávající vzájemné napětí mezi oběma komunitami nebezpečně ohrožuje stabilitu 
společného státu.34

Jak již částečně vyplynulo z  předchozí analýzy historiografické produkce 
z uplynulého desetiletí, pro českou historickou balkanistiku je potěšitelným zjiště-
ním, že se na počátku 21. století podařilo v České republice pro tuto vědní speciali-
zaci získat a odborně vychovat řadu mladých odborných pracovníků, z nichž někte-
ří se již profesně uchytili na vysokých školách, zejména na Fakultě sociálních věd 
UK v Praze (FSV UK), na Filozofické fakultě UK (FF UK), na Filozofické fakultě 
MU v  Brně (FF  MU) a  na  Filozofické fakultě Západočeské univerzity v  Plzni 
(FF  ZČU), případně též v  Historickém ústavu Akademie věd České republiky 
(HÚ AV ČR).

Historií národů a zemí bývalé Jugoslávie se z mladých badatelů dnes zabýva-
jí František Šístek (HÚ  AV  ČR), Ondřej Vojtěchovský (FF  UK), Ondřej Žíla 
(FSV UK), Petr Stehlík (FF MU), Jana Škerlová (HÚ AV ČR) a Přemysl Rosůlek 
(FF ZČU). Dějiny Řecka a problematiku česko-řeckých vztahů studují Kateřina 
Králová (FSV UK) a Konstantin Tsivos (FF UK), na moderní historii Rumunska 
se specializuje Filip Šisler (FF  ZČU), dějiny a  kulturu Albánie zkoumá Přemysl 
Vinš (FF UK). V současnosti však česká historiografie postrádá specialisty na ději-
ny Bulharska, což výrazně kontrastuje se stavem, který u nás existoval před rokem 

33 Ondřej ŽÍLA, „Jedna si jedina moja domovina?“ Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny 
v letech 1945–2013, Praha 2014.

34 Přemysl ROSŮLEK, Albánci a Makedonská republika (1991–2014), Praha 2015.
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1989. Příspěvky z dějin česko-bulharských vztahů v současnosti v České republice 
publikuje především bulharská doktorandka působící na Fakultě humanitních stu-
dií UK v Praze Krasimira Marholeva, o dílčí sondy do moderních bulharských dě-
jin se pokouší též Filip Šisler. Zacelení „bulharské mezery“ zůstává proto pro čes-
kou historickou balkanistiku do budoucna důležitým úkolem.

Knihy a studie o dějinách jihovýchodní Evropy a česko-balkánských vztahů 
u nás příležitostně publikují také někteří zahraniční badatelé mladší generace, kteří 
v České republice (v Praze či Brně) v předchozích letech absolvovali doktorská stu-
dia. Za všechny zmiňme např. mladého Slovince Boruta Klabjana, působícího mo-
mentálně na Přímořské univerzitě ve slovinském Koperu, jemuž vyšla v roce 2014 
do češtiny přeložená práce Češi a Slováci na Jadranu. Vztahy s Terstem a severním 
Jadranem v letech 1848–1948.35

Někdejší srbský doktorand Milan Sovilj, jenž v současnosti působí jako pra-
covník Ústavu soudobých dějin AV ČR, vydal nedávno v Praze svou disertaci Čes-
koslovensko-jugoslávské vztahy v  letech 1939–1941. Od  zániku Československé re-
publiky do okupace Království Jugoslávie.36

Významnou část své disertace publikoval v České republice také mladý bo-
senský Srb Milan Balaban, který nedávno dokončil svá doktorská studia na FF MU 
v Brně, v rámci nichž zkoumal problematiku československo-jugoslávských hospo-
dářských vztahů v meziválečném období.37 V současnosti M. Balaban pracuje v Ar-
chivu firmy Baťa ve Zlíně.

Zmiňovaní mladí Jihoslované, z nichž někteří se rozhodli profesně zakotvit 
v České republice, jsou příslibem, že v budoucnu obohatí studium balkanistické 
problematiky u nás, resp. že se stanou významnými prostředníky mezi českými his-
toriky a jejich kolegy ze zemí jihovýchodní Evropy.

V sledovaném období vyšla ještě celá řada dalších kolektivních monografií či 
sborníků, jejichž východiskem byly vědecké konference nebo výzkumné projekty, 
jež často propojovaly specialisty z několika vědních oborů, nikoliv jen historiky. 

35 Borut KLABJAN, Češi a  Slováci na Jadranu. Vztahy s  Terstem a  severním Jadranem v  letech 
1848–1948, Praha 2014. (Práce byla přeložena z původního slovinského originálu: Čehoslovaška 
na Jadranu. Čehi in Slovaki in njihove povezave s Trstom in Primorsko od začetka 20. stoletja do 
druge svetovne vojne, Ljubljana 2007.)

36 Milan SOVILJ, Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939–1941. Od zániku Československé 
republiky do okupace Království Jugoslávie, Praha 2016. (Týž autor vydal před časem v srbštině 
ještě jednu práci o československo-jugoslávských vztazích: Milan SOVILJ, U potrazi za nedostiž-
nim. Jugoslovensko-čehoslovačke kulturne veze 1945–1949, Beograd 2012.)

37 Milan BALABAN, A  General Overwiew of Yugoslav-Czechoslovak Economic a  Trade Relations 
in the Period Between 1918 to 1938, Slovanský přehled 102, 2016, s. 503–612.
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V roce 2007 byly v Brně publikovány dva sborníky se zaměřením na srbskou pro-
blematiku: první s  názvem Současné Srbsko – politika, kultura, Evropská unie,38 
v němž se řešily transformační problémy Srbska na začátku 21. století (otázky vnit-
ropolitické vývoje, stavu ekonomik, ale např. i úlohy pravoslavné církve v současné 
srbské společnosti), a druhý s označením František Alexandr Zach: 1807–2007,39 
který obsahoval příspěvky z česko-srbské konference k připomenutí 200. výročí vý-
znamného českého slovanofila a mj. prvního srbského generála Františka Alexan-
dra Zacha. Problematice česko-srbských vztahů byla věnována i publikace Od Mo-
ravy k Moravě II: z historie česko-srbských vztahů / Od Morave do Morave II: iz isto-
rije češko-srpskih odnosa,40 která vyšla jako výsledek spolupráce mezi Maticí srbskou 
v Novém Sadu a Maticí moravskou v Brně a přinesla řadu nových studií o historic-
kých, literárních i vědeckých kontaktech mezi Čechy a Srby.

Velká pozornost byla ve sledovaném období věnována také tradicím česko-
slovinských kontaktů. V roce 2011 vyšla poměrně rozsáhlá monografie, na jejímž 
vzniku spolupracovaly skupiny pražských i  lublaňských historiků a  uměnovědců 
Češi a Slovinci v moderní době: politika – společnost – hospodářství – kultura / Slo-
venci in Čehi v dobi moderne: politika – družba – gospodarstvo – kultura.41 Česko-
slovinským vztahům z oblasti kultury, vědy a školství byly věnovány i dvě další pu-
blikace: Vzájemným pohledem: česko-slovinské a  slovinsko-české styky ve 20.  stole-
tí  / V očeh drugega: češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20.  stoletju  42 a Sto let 
slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin.43

Jako jeden z  výstupů společného projektu Masarykova ústavu a  Archivu 
AV ČR v Praze a Balkanologického ústavu Bulharské akademie věd v Sofii vyšel 

38 Václav ŠTĚPÁNEK (ed.), Současné Srbsko – politika, kultura, Evropská unie. Příspěvky přednesené 
na stejnojmenném sympoziu v Brně 23. dubna 2007, Brno 2007.

39 Ladislav HLADKÝ – Václav ŠTĚPÁNEK (eds.), František Alexandr Zach. 1807–2007. Sborník 
příspěvků ze sympozia ke 200. výročí narození Františka Alexandra Zacha konaného v Brně 24. dub-
na 2007, Brno 2007.

40 Verica KOPRIVICA – Alexandra KORDA-PETROVIĆ – Václav ŠTĚPÁNEK (eds.), Od Mo-
ravy k Moravě II: z historie česko-srbských vztahů / Od Morave do Morave II:iz istorije češko-srpskih 
odnosa, Novi Sad – Brno 2011.

41 Jure GAŠPARIČ – Eduard KUBŮ – Žarko LAZAREVIĆ – Jiří ŠOUŠA (eds.), Češi a Slovinci 
v moderní době: politika – společnost – hospodářství – kultura / Slovenci in Čehi v dobi moderne: 
politika – družba – gospodarstvo – kultura, Praha – Ljubljana 2010.

42 Alenka JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ (ed.), Vzájemným pohledem: česko-slovinské a slovinsko-
české styky ve 20. století / V očeh drugega: češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju, Praha 
2011.

43 Alenka JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ – Jasna HONZAK-JAHIĆ – Andrej ŠURLA  (eds.), 
Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin, Praha 2014.
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v roce 2010 sborník s názvem Formování moderních národů ve střední a východní 
Evropě v 19. a 20. století.44 Zajímavá zamyšlení nad vztahem velmocí k oblasti vý-
chodní a jihovýchodní Evropy od 19. století až do současnosti prezentovali badate-
lé z FF UK a FSV UK v Praze ve společné publikaci Prekolonialismus, kolonialismus 
a postkolonialismus. Impéria a ti druzí ve východní a jihovýchodní Evropě.45 Kolektiv 
složený z pedagogů a studentů FSV UK sestavil a v roce 2015 vydal (nejprve česky 
a krátce nato i německy) práci s názvem Národnostní menšiny v socialistické Jugoslá-
vii.46

Poměrně aktivní byli ve sledovaném období i slavisté a balkanisté brněnští. 
Ti se v uplynulém období pokusili na vědeckých konferencích z interdisciplinární-
ho úhlu pohledu vyslovit např. k cyrilometodějskému výročí (2013) a jeho součas-
né recepci47 nebo k reflexi 100. výročí vypuknutí první světové války. Této události 
byla věnována kolektivní monografie Velká válka a areálové souvislosti. Kultura, li-
teratura a kulturní historie slovanských národů, jež vyšla v roce 2014.48

K celkovému rozšíření poznatků o jihovýchodní Evropě a tradicích vztahů 
Čechů s tímto regionem přispěly i některé výbory ze studií a článků významných 
českých slavistů a  balkanistů starší generace. Za  všechny publikace tohoto typu 
jmenujme alespoň knihu Jaroslava Pánka Češi a Jihoslované. Kapitoly z dějin vzá-
jemných vztahů, která byla publikována v roce 2015.49

*
Co říci o vývoji české historické balkanistiky v uplynulém desetiletí na zá-

věr? Obecně lze konstatovat, že knižní produkce českých historiků – balkanistů 
byla v období let 2005–2016 – přinejmenším po kvantitativní stránce – rozsáhlá 
a tematicky pestrá. Toto konstatování vynikne o to více, pokud zdůrazníme, že vy-

44 Richard VAŠEK – Jan RYCHLÍK (eds.), Formování moderních národů ve střední a východní Ev-
ropě v 19. a 20. století, Praha 2010.

45 Stanislav TUMIS – Hanuš NYKL  (eds.), Prekolonialismus, kolonialismus a  postkolonialismus. 
Impéria a ti druzí ve východní a jihovýchodní Evropě, Praha 2015.

46 Jiří KOCIAN – Kateřina KRÁLOVÁ – Kamil PIKAL a kol., Národnostní menšiny v socialistické 
Jugoslávii, Sokolov 2015. (Německé vydání: Kateřina KRÁLOVÁ – Jiří KOCIAN – Kamil PI-
KAL (Hrsg.), Minderheiten im sozialistischen Jugoslawien. Brüderlichkeit und Eigenheit, Frank-
furt am Main 2016.)

47 Soubor statí věnovaný 1150. výročí příchodu Sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu byl publi-
kován v brněnském odborném časopise Slavia Litteraria 17, 2014, č. 1, s. 3–162.

48 Václav ŠTĚPÁNEK (ed.), Velká válka a areálové souvislosti. Kultura, literatura a kulturní historie 
slovanských národů, Brno 2014.

49 Jaroslava PÁNEK, Češi a Jihoslované. Kapitoly z dějin vzájemných vztahů, Brno 2015.
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jmenované publikace jsou výsledkem práce relativně nevelké skupiny lidí – 
cca 20 specialistů.

Po kvalitativní stránce bychom však superlativy měli spíše šetřit, byť jsme 
v našem přehledu ocenili některé zdařilé monografie, případně i syntézy, a také sku-
pinu moderně napsaných knih badatelů mladší generace.

Ve sledovaném období cílily práce většiny českých balkanistů nadále přede-
vším na domácího, tj. českého uživatele. Do zahraničí směřovalo jen nevelké množ-
ství knih. Také účast historiků z  České republiky na prestižních mezinárodních 
konferencích s balkanistickou tematikou byla poměrně slabá.

Vcelku zůstala česká historická balkanistika v  prvních patnácti letech 
21. století po metodologické stránce značně konzervativní, nadále v ní dominoval 
deskriptivní, faktografický přístup. Nové metodologické přístupy si troufli ve svých 
pracích uplatnit jen někteří mladší badatelé. Handicapem českého prostředí je, že 
se mladí čeští balkanisté rekrutují stále převážně jen z domácích vysokých škol, vý-
razně chybí absolventi zahraničních univerzit. K pozitivu prezentovaných českých 
knih o Balkáně naopak patří, že jsou v naprosté většině založeny na znalosti primár-
ních pramenů a literatury. Češi se stále ještě vyznačují ochotou poznávat balkán-
skou realitu prostřednictvím jednotlivých tamějších jazyků a  nikoliv –  jak se to 
v poslední době stává zvykem v mnoha západních zemích (ale např. také v zahra-
niční i domácí politologii) – převážně jen prostřednictvím literatury tištěné ve svě-
tových jazycích.

Ve sledovaném období se výrazně zúžilo časové a  tematické zaměření čes-
kých historických prací o  Balkánu. Ve  většině případů je dnes českými historiky 
zkoumáno 20.  století, zejména pak politické a  národnostní problémy. Prakticky 
zcela vymizela témata z období středověku a také problematika 19. století se vysky-
tuje stále vzácněji. Rozhodně není dobré, že se mezi historiky vytrácí zájem o kul-
turní témata a spíše jen výjimečně se zkoumají také záležitosti konfesijní, jež jsou 
však s ohledem na specifika Balkánu doslova klíčové.

Se zintenzivňujícím se zaměřováním českých badatelů na politické dějiny 
20. století, zejména na otázku rozpadu Jugoslávie, úzce souvisí i jistá teritoriální ato-
mizace výzkumu. Značná část současných mladých historiků studuje víceméně jen 
jedno národní, resp. státní prostředí. V důsledku toho se do jejich produkce, byť 
možná ne zcela chtěně, dostávají některé prvky jednotlivých balkánských nacionál-
ních diskurzů (srbského, chorvatského, bosňáckého, ba dokonce i řeckého). Přitom 
pro skutečnou, tj. teritoriálně a tematicky široce pojímanou balkanistiku platí jed-
no staré pravidlo: Pokud tě začnou přespříliš chválit v jedné balkánské zemi, můžeš 
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Jana ŠKERLOVÁ,
Věrnost za věrnost? Československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929–
1934: přání, rozpory, realita,
Praha, Historický ústav 2016, 384 s., ISBN 978-80-7286-289-4.

Jana Škerlová ve své rozsáhlé monografii zpracovala náročné téma. Zabývá se česko-
slovensko-jugoslávskými vztahy v době pro Jugoslávii historicky přelomové, totiž 
v období od vyhlášení královské diktatury v lednu 1929 až do smrti krále Aleksan-
dra, pochopitelně s nezbytnými přesahy. Ne že by toto období ve vzájemných vzta-
zích dvou slovanských malodohodových států – a dalo by se říci tehdy nejbližších 
politických spojenců – nebylo doposud z české (resp. slovenské, popř. jugoslávské) 
strany zpracováno. Nicméně nikdy nebylo prozkoumáno soustavně, systematicky 
a v pracích z doby před rokem 1989 také ne bez ideologických předsudků. Ve star-
ších pracích, které autorka samozřejmě dokonale zná, autoři navíc mnohdy neměli 
možnost vycházet ze všech archivních zdrojů, které jsou dnes k dispozici, popř. je 
z  různých, mnohdy ideologických důvodů nevyužili. Jana Škerlová tedy, s  vědo-
mím snah předcházejících generací, přistoupila k práci na monografii maximálně 
odpovědně a s nebývalou heuristickou pílí a vytrvalostí. Prostudovala materiály na-
cházející se jak v českých archivech (zejména v Archivu Ministerstva zahraničních 
věcí ČR Archivu T. G. Masaryka a Archivu Kanceláře prezidenta republiky), tak 
v Archivu Jugoslávie (se sídlem v Bělehradě), dílčím způsobem ji pomohl i jeden 
z fondů ve Státním archivu v Záhřebu. Využila pochopitelně také všechny dostup-
né vydané sbírky pramenů a dokumentů z té doby a také publikované vzpomínky 

být dobrý kroatista, serbista, bulharista, albanolog či grecista, ale nikoliv dobrý bal-
kanista. Věřme, že se kolegové ze zajetí někdy přespříliš úzkých „národních rámců“ 
časem, tak jak jim budou přibývat další výzkumné úkoly, vymaní.

Stručnou analýzu a  zamyšlení nad vývojem české historické balkanistiky 
v letech 2005–2016 uzavřeme konstatací, že směrem k domácí odborné i laické ve-
řejnosti se ve sledovaném období čeští historici prezentovali poměrně úspěšně. 
Do budoucna by si však měla česká historická balkanistika postavit ambicióznější 
cíle. Měla by se pokusit intenzivněji se prosadit i na mezinárodním vědeckém poli. 
Zejména mladší generace není v tomto směru bez šancí.

Ladislav Hladký
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pamětníků a aktérů tehdejších událostí. K tomu, aby mohl být obraz doby a česko-
slovensko-jugoslávských vztahů zřetelný, musela také zpracovat denní tisk a další 
dobové periodické tiskoviny, což vyžadovalo nemalého dodatečného heuristického 
úsilí. Sebraný materiál pak logicky konfrontovala se stávající sekundární literatu-
rou. Dalo by se říci, že při tom shromáždila vše relevantní, co bylo k dané problema-
tice sepsáno, soupis literatury v závěru její práce je totiž vskutku úctyhodný.

Monografie J. Škerlové je napsána neobyčejně pečlivě, velice čtivým a kultivo-
vaným jazykem. Metodologicky je dobře ukotvena, autorka postupuje víceméně 
chronologicky se snahou v podstatě vyčerpávajícím způsobem popsat problematiku.

Ve čtyřech kapitolách své práce podává dokonalý obraz doby. První kapitola 
je spíše přehledová. Popisuje československo-jugoslávské styky ve 20. letech 20. sto-
letí a věnuje se zejména tomu, co obě země spojovalo, ale také tomu, co je rozdělo-
valo. Cenná je tato kapitola i tím, že v poznámkách pod čarou přináší velmi zevrub-
né informace o pracích, které se doposud tomuto období věnovaly.

Zásadní jsou a jádro práce tvoří kapitoly 2.–4., v nichž autorka zkoumá děje 
na  jugoslávské politické scéně, královský převrat, fungování diktatury krále 
Aleksandra a působení jugoslávské opozice, ať již v zemi či v exilu, ve čtvrté kapito-
le zdůrazňuje skutečnosti ze vztahů obou spojenců k  různým evropským zemím 
(Itálii, Německu, Bulharsku, Sovětskému svazu a Polsku), které vedly k rozdílným 
diplomatickým pohledům a neshodám v jinak v té době v podstatě harmonických 
vztazích obou států. Celkově pak kreslí obraz toho, jak byla jugoslávská situace vní-
mána československou veřejností. Upozorňuje na informování českého a slovenské-
ho tisku, jež kolísalo od počátečního přijímání královské diktatury až po pozdější 
velmi kritické postoje některých redakcí (Lidové noviny, Přítomnost, tiskoviny Jiří-
ho Stříbrného, slovenský tisk pod vlivem Hlinkovy ľudové strany, ultralevicový tisk 
komunistický jednající a píšící v intencích Kominterny). Všímá si přitom kritické 
práce mnoha známých publicistů, z nichž mnozí měli renomé výborných znalců 
jugoslávské problematiky a přátel Jihoslovanů (František Hlaváček, Hubert Ripka, 
Jeroným Holeček). V této souvislosti pak obzvlášť vyniká autorčin obraz oportun-
ního postoje československé diplomacie a části vládních kruhů, zejména při popisu 
situace jugoslávské protirežimní opozice. Velmi důležitý je i fakt, že se mladá histo-
rička poměrně důkladně zamýšlí i  nad spornými momenty v  zahraniční politice 
obou zemí, především pokud jde o jejich vztah k některým evropským mocnostem 
a státům, s nimiž jedna nebo druhá strana měla různé historické vazby a nepříliš 
přátelské styky, a které tak byly často předmětem zklamání a dílčí nedůvěry v jinak 
v podstatě diplomaticky harmonických vztazích obou zemí.
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Práce není striktně reciproční, autorka si ze zřejmých důvodů více všímá po-
stojů československých než jugoslávských. Z jugoslávské strany klade důraz přede-
vším na to, jak byly jugoslávskou politickou scénou a částečně i tiskem traktovány 
některé sporné kroky československé diplomacie či kritické psaní československého 
tisku (při hodnocení tiskových zpráv přitom přichází Škerlová k poznání, že jugo-
slávské noviny o událostech v ČSR referovaly mnohem méně a výběrověji, než jak 
si všímal tisk československý politických událostí jugoslávských).

Autorka v monografii na základě poctivého bádání rozbíjí řadu tradovaných 
mýtů, které doposud panovaly jak v historické vědě, tak v povědomí širší veřejnosti. 
Upozorňuje zejména na roli československé diplomacie a především ministra Beneše 
a  jeho úpěnlivou snahu uchovávat malodohodové spojenectví bez poskvrny i  za 
cenu zrady starých přátelství, podobně jako si všímá velké vstřícnosti ministerstva 
zahraničí vůči mnohdy diplomaticky značně nestandardním požadavkům jugosláv-
ského establishmentu. Signifikantní v tomto směru je citované vyjádření předního 
jugoslávského (srbského) opozičního činitele Svetozara Pribičeviće o  tom, že „jak 
Bělehrad píská, tak Beneš skáče“ (s. 241). Ve světle toho, jak československá diplo-
macie zaujímala velmi smířlivé postoje vůči Itálii v  jejích sporech s Jugoslávií, pak 
dostávají reálnější obrysy i projevy jugoslávské málo vstřícné politiky k Českosloven-
sku během vyhrocených česko-německých vztahů v druhé půli 30. let 20. století.

Mimořádně zajímavá je také autorčina dedukce o tom, že jugoslávská diplo-
macie často přenechávala diplomatickou iniciativu na evropském poli diplomacii 
československé a mnohdy na to dokonce spoléhala, takže když někdy Praha nepo-
stupovala podle tohoto schématu, byla taková skutečnost jugoslávskou stranou ne-
libě nesena.

Z popisu tiskových reakcí na určité události vyplývá velmi přesvědčivě mj. 
i velký rozdíl mezi jugoslávskou politickou každodenností s cenzurou a ovlivňová-
ním novin a československou demokracií, v níž do tisku nebylo možno zasahovat, 
popř. jen velmi obtížně. Přesto autorka ukazuje, jak se o jistou cenzuru pokoušel 
i demokrat Beneš: zajímavé jsou v tomto smyslu její důkazy tohoto stavu na s. 117, 
kde uvádí, jak si v souvislosti s kritickým článkem Roberta Williama Setona-Watso-
na o královské diktatuře, uveřejněným v Lidových novinách, ministr zahraničí po-
steskl, že vzhledem k autorovu věhlasu nemá a nemůže mít žádný vliv na jeho „cen-
zurování“, zároveň ovšem podotknul, že pokud by v podobném duchu psal „domá-
cí autor“, pak by jisté možnosti přes spřátelené redakce měl.

Jana Škerlová si v práci spíše všímá české společnosti než slovenské, která pře-
ce jenom byla specifičtější a její tisk, zejména luďácký, byl k situaci v Jugoslávii mno-
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hem kritičtější, než tisk český. Každopádně lze na závěr konstatovat, že autorka na-
psala práci, jež se stane nepominutelnou v dalším bádání o československo-jugo-
slávských vztazích i  o politickém a  kulturním vývoji v  obou zemích. V  české 
balkanistické produkci představuje výrazný předěl.

Václav Štěpánek

Milan SOVILJ,
Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939–1941: 
Od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie,
Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2016, 352 s., 
ISBN 978-80-7308-686-2.

Milan Sovilj si díky celé řadě článků a studií vycházejících v českých a srbských vě-
deckých časopisech, v  nichž se zabýval především nejrůznějšími aspekty politic-
kých a kulturních vztahů Československa a Jugoslávie, získal pověst pilného a svě-
domitého badatele. Jeho publikace, vždy založené na poctivé a zevrubné archivní 
heuristice, totiž přinášejí nové pohledy na události z novodobých československo-
jugoslávských vztahů, které doposud byly ve vědecké literatuře i v obecném pově-
domí mnohdy sice i známé, ale nedůsledně prozkoumané a často i zatemněné růz-
ným ideologickým nánosem. Bylo tomu tak i v monografii, kterou vydal v srbském 
prostředí, v níž se zabýval historií jugoslávsko-československých kulturních vztahů 
v letech 1945–1949 (U  potrazi za nedostižnim, Beograd 2012, 255 s.).

Nejinak tomu je i v předkládané monografii zpracovávající náročné a v ději-
nách československo-jugoslávských vztahů zcela opomíjené téma. Analyzuje totiž 
vývoj československo (resp. česko-slovensko) jugoslávských vztahů na přelomu 
30.–40.  let 20.  století. Je to období, kdy Československo bylo nejprve okleštěno 
mnichovskou dohodou a půl roku poté se pod německým tlakem zcela rozpadlo. 
Jugoslávie se pak ve stejné době, a vlastně již od počátku vlády Milana Stojadinoviće 
i v dobách koaliční vlády Dragiši Cvetkoviće a Vladimira Mačka, pokoušela tváří 
v  tvář k  měnící se velmocenské politice a  oslabování pozic tradičních spojenců 
uniknout z prostoru mezi dvěma mlýnskými kameny, oscilovala mezi bývalými do-
hodovými spojenci a státy Osy, zejména sílícím Německem, k němuž byla stále více 
ekonomicky připoutána. Tato její pozice vedla nakonec v druhé polovině 30.  let 
20. století k oslabení vztahů s Československem a v dobách jeho parcelace vlastně 
k pouhému přihlížení tomuto činu.
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Milan Sovilj měl tedy před sebou nelehký úkol. Postihnout, s vědomím snah 
předcházejících generací badatelů, jednak vztahy mezi oficiálními představitel dru-
hé československé republiky a oficiální Jugoslávií a pokusit se zjistit, zda existovaly 
nějaké oficiální kontakty mezi českou protektorátní vládou a vládou jugoslávskou, 
a zároveň analyzovat, jak se vyvíjel pohled jugoslávské strany na nově vzniklý Slo-
venský stát. K tomu ovšem nutně musela přistoupit i analýza styků „oficiální“ Jugo-
slávie s československým odbojem a formující se československé exilovou vládou, 
které ovšem, s  ohledem na Německo, musely probíhat v  konspirační atmosféře. 
Kromě toho musel autor postihnout také postoj, který k nové situaci zaujímala po-
četná jugoslávská česká a slovenská menšina, a naopak oficiální jugoslávský pohled 
na její aktivity. Metodologicky tedy šlo o velmi náročnou práci, s níž se však Milan 
Sovilj popasoval se ctí a vytvořil tak mnohdy velice překvapivý a odborné veřejnos-
ti zcela neznámý obraz složitých a mnohovrstevných vztahů, v nichž přes veškerou 
složitost doby vždy, byť mnohdy skrytě, převládaly sympatie a návaznosti na stará 
přátelství.

Heuristická píle, kterou autor prokázal při přípravě práce, je obdivuhodná: 
badatel prostudoval patřičné fondy 15 archivů v šesti zemích (!), díky čemuž někte-
ré jeho vývody obsahují až minuciózní podrobnosti, a  to i přesto, že ne všechny 
záznamy z té doby se do archivů dostaly, resp. byly, zejména v případě jugoslávském, 
v dobách válečných zničeny. Monografie Milana Sovilje je tedy založena především 
na archivním materiálu, ostatně i z důvodu, že období let 1939–1941 zatím nikdo 
v českých zemích, na Slovensku ani v zemích bývalé Jugoslávie zevrubně nezpraco-
val. Tím ovšem netvrdíme, že k  tématu neexistuje žádná sekundární literatura. 
V našem prostředí jde ovšem zejména o dílčí, byť mnohdy obsáhlé práce, všímající 
si téměř výhradně odbojové složky celého problému, resp. pomoci jugoslávských 
orgánů při útěku vojenských i civilních emigrantů z území bývalého Českosloven-
ska na Západ. Práce z jugoslávského prostoru pak jsou, jak sám autor poznamenává, 
spíše výjimečné. M. Sovilj tuto literaturu pochopitelně do detailu zná, kromě toho 
ale také musel prostudovat obdivuhodnou řadu pamětí politických i vojenských 
činitelů té doby, a to jak českých, tak slovenských a jugoslávských. Nedílnou sou-
částí jeho práce byla také náročná heuristika v dobovém tisku českém, slovenském, 
jugoslávském a také v tisku české a slovenské menšiny na území Jugoslávie! 

Práci Milana Sovilje lze bezesporu ocenit z  mnoha stran. Mimo jiné i  po 
stránce jazykové. Jakkoli čeština není autorovou mateřštinou, není to na práci nijak 
vidět, neboť je psána neobyčejně kultivovaným jazykem. Ve čtyřech kapitolách, 
uzavřených vždy krátkým sumářem, podává M. Sovilj velmi zajímavý obraz doby 
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a od ní se odvíjejících vztahů mezi dotčenými zeměmi. Nabízí jej jak v interpretaci 
archivních dokumentů a vzpomínek pamětníků, mimořádně plasticky jej ale líčí 
také na základě toho, jak o jedné či druhé straně informoval dobový tisk.

Úvodní kapitola podává víceméně přehledně obraz československo-jugo-
slávských styků před rokem 1938, zevrubněji pak si všímá situace související s mni-
chovskou krizí a vznikem druhé republiky. Přestože je tato doba (máme na mysli 
situaci do Mnichova) ve vzájemných vztazích z historiografického hlediska dopo-
sud asi nejlépe zpracována, autor zde díky archivnímu výzkumu nabízí i některá 
méně známá fakta. Z vějíře dalších zdůrazňuji zejména ty pasáže práce, v nichž in-
formuje o  (neopodstatněném) podezření, které pojala československá ambasáda 
v Bělehradě v dubnu 1938, a totiž, že se jugoslávská vláda chystala uzavřít jakési 
maďarsko-jugoslávské spojenectví, které by bylo pochopitelně zaměřeno proti 
ČSR. Pozoruhodné jsou i Soviljem zmiňované přesné odhady vývoje situace v ČSR 
ze strany vůdčího příslušníka srbské fašistické obce Dimitrije Ljotiće, stejně tak 
jako informace o úsilí Jugoslávie zůstat v době mnichovské krize neutrální, jež se 
projevovalo mj. snahou premiéra Milana Stojadinoviće působit přes různé kanály 
na Maďarsko s cílem odvrátit ho od touhy přiživit se na mnichovské krizi, na což by 
–  z  podstaty malodohodového spojenectví – musela Jugoslávie reagovat. Autor 
oceňuje Stojadinovićovu politiku v době mnichovské krize jako racionální, zaměře-
nou tak, aby si jeho země „nezadala“ a nemusela řešit nepříjemné důsledky ze strany 
Německa, na jehož hospodářství byla již delší dobu mimořádně silně závislá. Právě 
tento aspekt jugoslávské politiky se ale později ještě dlouho projevoval ve stycích 
mezi exilovými vládami, protože Edvard Beneš se přes to, co nazýval „jugoslávskou 
zradou“, nedokázal přenést. Jugoslávie by ale tehdy se svým nedokonalým vojen-
ským potenciálem, i kdyby chtěla, jen stěží mohla jednat radikálněji než západní 
velmoci. To ovšem československý prezident ve svém ukřivdění nebral nikdy v po-
taz, stejně jako zapomněl na to, že v  dobách vyhrocených jugoslávsko-italských 
vztahů let 20. a počátku 30. let (do nástupu Milana Stojadinoviće) to opět byla čes-
koslovenská diplomacie, která Jugoslávii neposkytla náležitou podporu. Následné 
vztahy mezi oficiální Jugoslávií a vládou druhé republiky po abdikaci Beneše (kte-
rá, jak autor podotýká, vyvolala v jugoslávských kruzích určité ulehčení) pak Sovilj 
hodnotí jako zcela zanedbatelné.

Ve druhé kapitole se autor zabývá jugoslávským postojem k Protektorátu. 
Mj.  zdůrazňuje, že z  oficiálních jugoslávských kruhů nevzešla po okupaci Čech 
a Moravy a vzniku samostatného Slovenského státu prakticky žádná zaznamenání-
hodná reakce. Snahou jugoslávské vlády ovšem bylo pokračovat v hospodářských 
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stycích s okupovaným územím. Autor zde proto poměrně zevrubně analyzuje pro-
blémy, na něž tato spolupráce narážela. V této kapitole si také všímá těžkostí, které 
okupace, a zejména pak uzavření českých vysokých škol, přineslo jugoslávským stu-
dentům. Podrobně se zabývá také tím, jak rozpad Československa a vznik Sloven-
ského státu působil na jugoslávskou politickou scénu, pokud jde o analogii s nevy-
řešenými vztahy mezi Srby a Chorvaty a vůbec s bolavým „chorvatským“ problé-
mem. To, že tehdy došlo ke vzniku koaliční vlády Jugoslávského radikálního 
společenství, reprezentovaného premiérem Dragišou Cvetkovićem a  Chorvatské 
rolnické strany Vladimira Mačka a následnému založení autonomní charvátské bá-
noviny, které vlastně předznamenávalo budoucí federální uspořádání Jugoslávie, 
tedy lze – soudě podle Soviljových analýz – do jisté míry připisovat právě obavám 
vzniklým pozorováním československého „příkladu“. 

Velice zevrubně autor v rámci této kapitoly zároveň rozkrývá problematiku 
vztahů československého odboje, resp. té jeho části, která organizovala odchod 
emigrantů z  protektorátu přes Jugoslávii dále na Západ, a  jugoslávského vedení. 
Na základě analýzy pramenů přitom tvrdí, že jugoslávští představitelé z obav před 
německou reakcí oficiálně československé uprchlíky nepodpořili, na druhé straně 
ovšem, prakticky až do konce samostatné Jugoslávie, také proti uprchlíkům a jugo-
slávským strukturám, které jim pomáhaly, nezasahovali a naopak jim mnohdy, byť 
neoficiálně, pomáhali. Stejně tak, jak vyplývá i z následující třetí kapitoly, jugosláv-
ské úřady nijak neomezovaly český a  slovenský menšinový tisk, který byl obecně 
velmi kritický k dění v Protektorátu i ve Slovenském státě. Autor přesvědčivě doklá-
dá, že česká a slovenská menšina prakticky rozpad Československa odsoudila a že 
byla vůči konci společného státu nostalgická a velmi nepřátelsky naladěna vůči no-
vým „nástupnickým“ politickým strukturám. Pozoruhodné je především detailní 
líčení situace slovenské menšiny, jež byla a je z 95 % evangelická, a už proto nelibě 
nesla vznik Slovenského státu preferujícího katolicismus. M. Sovilj dokládá, že za 
celou dobu existence slovenského zastupitelského úřadu v Jugoslávii se slovenské-
mu konzulovi ani dalším pracovníkům nepodařilo navázat s příslušníky jugoslávské 
slovenské menšiny jakýkoli silnější vztah! Ostatně, jak analyzuje v celé objevné třetí 
kapitole, už vznik samostatného Slovenska nebyl v Jugoslávii přijat s velkým nadše-
ním. Přestože oficiální Jugoslávie neučinila nic ve prospěch Československa, přece 
jenom brala vznik Slovenského státu, a zejména chování některých slovenských po-
litiků v  krizových okamžicích, jako zradu. Pochopení, až na minimální výjimky, 
nenacházelo samostatné Slovensko ani mezi oficiálními chorvatskými představite-
li, u nichž to slovenská vláda především očekávala, spolupráce neexistovala ani se 
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slovinskými klerikály. Z jugoslávské strany, jak zdůrazňuje autor, nebylo diploma-
tické zastoupení na Slovensku nikdy povýšeno na vyslanecký stupeň, vzájemné 
vztahy byly zatíženy řadou diplomatických incidentů, k nimž docházelo i v souvis-
losti s nepotvrzenými podezřeními, že Slovenský stát podporuje ustašovskou emi-
graci. Reálné jugoslávsko-slovenské politické vztahy byly podle Sovilje mizivé 
a špatné, ani ekonomická spolupráce mezi oběma státy pak nebyla ničím, čím by se 
vzájemně mohly obohatit.

Konečně ve čtvrté kapitole se autor věnuje období od konce roku 1940 do 
poloviny dubna 1941, kdy v  důsledku německo-italského útoku na Jugoslávii 
skončily všechny dosavadní styky a na důležitosti pak nabyly nové vztahy v rámci 
exilů a  také např. styky mezi nově vzniklým Nezávislým chorvatským státem 
(NChS) a Slovenským státem. Autor mimo jiné upozorňuje na zajímavé kulturní 
momenty: již od jara 1939 byly v Jugoslávii inscenovány opery Bedřicha Smetany 
a také jeho symfonické básně Má vlast, jejichž produkce byla v protektorátu zaká-
zána. Přímo manifestační mělo být provedení Mé vlasti na dvou koncertech v Bě-
lehradě v  prosinci 1939 a  v únoru 1941. Všímá si také otevření „Masarykovy“ 
knihovny v Lublani na počátku roku 1941. To vše byly podle autora důležité sym-
boly, které způsobovaly nesoulad v jugoslávsko-německých vztazích, ostatně po-
dobně jako přítomnost české emigrace v Jugoslávii (prakticky až do března 1941). 
Velice zevrubně v této kapitole M. Sovilj ukazuje, jak se měnil obraz Jugoslávie na 
Slovensku v souvislosti s jednáním Jugoslávie o přistoupení k Paktu tří a naopak 
s  převratem z  27.  března 1941 a konečně i  po  přepadení Jugoslávie Německem 
a  Itálií a   po vzniku NChS, který slovenská politická reprezentace jednoznačně 
přivítala.

Co říci na závěr: Především to, že práce M.  Sovilje je po všech stránkách 
objevná. A navíc: historie je vždy příběhem a příběhy se mají dopovídat. Proto mj. 
velmi oceňuji také přílohu, v níž autor zpracoval medailonky hlavních aktérů popi-
sovaných dějů, jež dovedl vždy až do doby poválečné (v lepším případě, v horším 
případě do doby jejich válečného utrpení a smrti). Milan Sovilj jednoznačně napsal 
dílo, které se stane nepominutelné v navazujícím bádání jak v české, tak ve sloven-
ské historiografii a také v historiografii států bývalé Jugoslávie.

Václav Štěpánek 
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Marijan ŠABIĆ – Marcel ČERNÝ, 
Matija Mesić i češki i slovački suvremenici (pisma 1846.–1875.), 
Bibliotheca Croatica – Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Mala biblioteka 
izvora, knj. 1., Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, 
Srijema i Baranje – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Slavonski Brod – 
Prag 2016, 213 s., ISBN 978-80-88069-17-1 (ÚČL AV ČR), 
ISBN 978-953-8102-00-4 (HIP).

Kniha Marijana Šabiće a Marcela Černého Matija Mesić a čeští a slovenští současníci 
(dopisy z let 1846–1875) nabízí komentovanou edici korespondence významného 
chorvatského historika a  prvního rektora záhřebské univerzity Matiji Mesiće 
(1826–1878) s Čechy a Slováky. Z předpokládaného množství původní korespon-
dence se dochovala jen malá část. Editoři shromáždili materiál rozptýlený na třech 
místech: v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze, v Archi-
vu Chorvatské akademie věd a umění v Záhřebu (Arhiv Hrvatske akademije zna-
nosti i  umjetnosti) a  v  Archivu rodiny Brlićových ve Slavonském Brodě (Arhiv 
obitelji Brlić). O zbytku předpokládají, že je ztracený, popř. uložený v nezpracova-
ných nebo nedostupných archivních fondech či v soukromých sbírkách. Navzdory 
tomu poskytuje vydávaný soubor 76 dopisů (44 jich napsal Mesić a 32 listů mu bylo 
zasláno) reprezentativní vzorek písemností, jež dokumentují Mesićovy osobní vaz-
by na české země a Slovensko. Jednotlivé listy jsou řazeny chronologicky, což lze 
obhájit relativní torzovitostí dochované korespondence s celkem 11 osobami.

Publikace přináší edici z  větší části doposud neuveřejněných pramenů – 
s  výjimkou 15  Šafaříkových dopisů Mesićovi, jež vydal Jiří Polívka v  Muzejníku 
(1895) a  jednoho Mesićova listu Josefu Jirečkovi (z 10. srpna 1862), jehož edici 
pořídil M. Šabić ve stati o Mesićově účasti na tvorbě chorvatských učebnic v časo-
pise Croatica Christiana periodica (2014). Nutno podotknout, že edice vychází 
vstříc chorvatskému uživateli: všechny cizojazyčné dopisy jsou přeloženy do chor-
vatštiny, díky čemuž je jejich text přístupný i širší odborné veřejnosti, u níž nelze 
znalost češtiny a slovenštiny předpokládat. Samozřejmou součástí knihy je jmenný 
rejstřík, připojeno je také české a anglické resumé.

Ediční část je uvedena obsahově hutnou studií obou autorů O Mesićevoj ko-
respondenciji s Česima i Slovacima, o níž se v následujících řádcích opírám. Matija 
Mesić se již v letech 1844–1848 ve Vídni (během studia na Collegiu Pazmanianu, 
uherském bohosloveckém semináři při vídeňské univerzitě) seznámil s  několika 
slovenskými katolíky. Z dochované Mesićovy korespondence s krajanem a přítelem 
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Andrijou Torkvatem Brlićem (1826–1868), v téže době rovněž chovancem vídeň-
ského Pazmanea, je známo, že Mesić z Vídně opakovaně navštěvoval území Sloven-
ska a navázal např. styky s evangelickým knězem a spisovatelem (mj. vydavatelem 
hojně čtených kalendářů) Danielem Gabrielem Lichardem (1812–1882). Poznal 
i další Slováky, s nimiž si dopisoval: blíže neurčeného duchovního Jána Rozborila 
(na s. 11, pozn. 10, jeho rodiště Brodské chybně lokalizováno na východní Sloven-
sko; z dostupných matričních záznamů možno datovat Rozborilův křest v západo-
slovenském Brodském na 10. prosince 1827), dále pedagoga a vlasteneckého kněze 
Martina Čulena (1823–1894) nebo pozdějšího profesora slavistiky na pražské uni-
verzitě Martina Hattalu (1821–1903). Jeden Čulenův a pět Rozborilových dopisů 
Mesićovi zrcadlí rozjitřené společenské klima a nálady mladého slovenského kato-
lického kléru na přelomu čtyřicátých a  padesátých let 19. století. Tyto listy jsou 
zajímavé i pro filology, neboť odrážejí autentickou podobu písemného jazyka Slo-
váků v období ustalování štúrovštiny (editoři zachovali autentickou pravopisnou 
i fonetickou podobu textů). Závěru edice početně dominují Mesićovy listy M. Hat-
talovi (poslední je z  roku 1875), týkající se převážně výměny publikací a vydání 
chorvatského překladu Hattalovy studie Početne skupine suglasah hrvatskih i srbskih 
(1868).

Více jak rok (od jara 1852 do letních prázdnin 1853) pobýval Mesić v Praze. 
Sblížil se svým učitelem historikem Václavem Vladivojem Tomkem (1818–1905), 
jehož učebnici Děje mocnářství Rakouského ku potřebě na gymnasiích (1852) pozdě-
ji přeložil do chorvatštiny. Dále Mesić osobně poznal katolického kněze a biskup-
ského notáře Františka Raimana (1822–1880), od roku 1855 v chorvatském Osije-
ku žijícího středoškolského pedagoga a katechetu Antonína Veselského (1824–?), 
lékaře a  publicistu blízkého Boženě Němcové, Viléma Dušana Lambla (1824–
1895), slavjanofila a knihovníka Českého muzea Václava Hanku (1791–1861), li-
terárního historika a  politika Josefa Jirečka (1825–1888) a  slavistu Pavla Josefa 
Šafaříka (1795–1861). 50 kusů Mesićovy korespondence s  Jirečkem a Šafaříkem 
tvoří jádro celé knihy. Dopisy psané Jirečkovi (21 listů) dokumentují vznik Mesićo-
vých učebnic dějin a zeměpisu pro chorvatská gymnázia a reflektují pisatelovy ná-
zory na stav chorvatské vědy a kultury obecně v padesátých až sedmdesátých letech 
19. století. Jireček byl Mesićovi z pozice vysokého úředníka a v letech 1870–1871 
ministra kultu a  vyučování předlitavské vlády cenným rádcem a  pomocníkem. 
Z Mesićových reakcí na nedochované Jirečkovy listy mj. vyplývá, že Jireček ovliv-
ňoval personální obsazení některých profesorských stolic na záhřebské univerzitě 
v  neprospěch určitých českých adeptů. Dochovaná korespondence se Šafaříkem 
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z let 1852–1857 (25 dopisů) se věnuje převážně Šafaříkovu výzkumu charvátských 
hlaholských památek.

Při hodnocení v detailech pečlivé edice vyvstává otázka, jak důkladná byla 
heuristická příprava editorů, když bez povšimnutí ponechali pět Mesićových dopi-
sů V. V. Tomkovi z let 1854–1866, které jsou uloženy v inventarizovaném Tomkově 
osobním fondu v Archivu Národního muzea v Praze, nebo jeden Mesićův list Her-
menegildu Jirečkovi z roku 1874 dochovaný v Jirečkově fondu v Archivu Akade-
mie věd ČR. Nezpochybnitelným přínosem této publikace však je, že zpřístupňuje 
doposud jen málo vytěžené dokumenty k dějinám chorvatsko-české a chorvatsko-
slovenské součinnosti a vzájemnosti v 19. století a zároveň také barvitě přibližuje 
vědecký a profesní život Matije Mesiće jako přední osobnosti chorvatské historio-
grafie a univerzitního školství své doby.

Jan Boháček

Marina KARLOVIĆ SABOLIĆ, 
Zoran Milanović. Mladić koji je obećavao, 
Zagreb, Profil 2015, 386 s., ISBN 978-953-313-445-1.

Mezi rozdíly, kterými se veřejný prostor federativní Jugoslávie lišil od států sovětské 
zájmové sféry, byla relativně větší tisková svoboda. Díky ní mohly v Titově režimu 
od druhé poloviny 50. let například vycházet politické týdeníky podobné americké-
mu Newsweeku či německému Der Spiegelu, byť na rozdíl od západních kolegů mu-
seli jugoslávští novináři samozřejmě respektovat psaná i nepsaná nařízení a zákazy 
stanovené autoritativním režimem. V bělehradském prostředí taková periodika re-
prezentoval především týdeník NIN, v Chorvatsku časopisy Vjesnik u srijedu, Start 
a posléze Danas. Kolem těchto a několika dalších periodik postupně vyrostla celá 
řada význačných novinářských osobností. Jejich práci charakterizovala vysoká profe-
sionalita, znalost problematiky, o které referovali, autorská statečnost. Tradice znalé 
a zodpovědné politické analytické žurnalistiky naštěstí přetrvala i po rozpadu Jugo-
slávie. Jak na srbské, tak zejména na chorvatské veřejné scéně tak kontinuálně působí 
již několik generací skutečně nezávislých, vysoce erudovaných novinářů, kteří si při 
vlastní jasné názorové profilaci dokázali udržet potřebný odstup jak od vládnoucích 
elit, tak i od jejich o moc usilujících konkurentů. V Chorvatsku tento typ politicky 
angažované, ale nezávislé žurnalistiky v uplynulém čtvrtstoletí představovaly tři tý-
deníky: poněkud nacionalisticky a senzacechtivě zaměřený Globus, o liberální posto-
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je usilující Nacional, jehož majitel a šéfredaktor Ivo Pukanić se v roce 2008 stal obětí 
politicky motivovaného atentátu, a především Feral Tribune. Bohužel již zaniklý Fe-
ral Tribune představoval v 90. letech v temných kulisách Tudjmanova autoritativní-
ho režimu svérázné, provokující, nikoliv však přehlédnutelné názorové ohnisko ob-
čanské opozice. Informace a  zejména analýzy a  komentáře uveřejňované v  těchto 
periodikách budou až do zpřístupnění příslušných archivních dokumentů – a část 
z nich i poté – jedním z hlavních informačních zdrojů vypovídajících o politickém 
vývoji Chorvatska v prvních letech po vyhlášení jeho samostatnosti.     

Na výše zmíněný odkaz chorvatské žurnalistiky v  tom nejlepším navazuje 
recenzované dílo, které lze žánrově zařadit k životopisným portrétům stále aktiv-
ních politiků. Jeho autorka Marina Karlović Sabolić patří ke generaci, která realitu 
posttitoistické Jugoslávie zažívala již jen v dětském věku. S profesní kariérou začína-
la až v roce 1994, tedy jen těsně před skončením občanské války v Chorvatsku. Teh-
dy nastoupila do Slobodne Dalmacie, jednoho ze tří nejvýznamnějších chorvat-
ských deníků, který se tehdy jen velmi těžce zbavoval vlivu oligarchických skupin 
blízkých Tudjmanovu režimu. V redakci dostala za úkol monitorovat aktivity soci-
ální demokracie, nejsilnější strany chorvatské levice. V této pozici pak skoro dvacet 
let z velké blízkosti kontinuálně referovala o úspěších i nezdarech sociální demo-
kracie ve čtyřech parlamentních volbách, o aktivitách jejích představitelů v tříletém 
období po roce 2000, kdy se sociální demokracie poprvé dostala do vlády, o letech 
následujících, kdy po dvou prohraných volbách pro ni zůstala jen role nejsilnější 
opoziční strany, o  hledání nového vůdce po závažném onemocnění zakladatele 
strany Ivici Račana. V tomto okamžiku, tedy na počátku roku 2007, kdy byl Rača-
novi diagnostikován rakovinový nádor a on se nečekaně stáhl z politické scény, ná-
hle vystoupala hvězda do té doby nepříliš známého Zorana Milanoviće. 

Autorka v první části životopisné knihy věrohodně načrtává dětství a mládí 
budoucího chorvatského premiéra. Milanović, který pochází z dobře situované zá-
hřebské rodiny, patřil v rámci své generace k nejlepším studentům záhřebské práv-
nické fakulty. Kvůli studiu ho minul povolávací rozkaz do armády bojující se srb-
skými separatisty. Do války se nezapojil ani jako dobrovolník. Studijní úspěchy, 
nesporná erudice, rozsáhlé jazykové znalosti a neméně ovšem konexe jeho otce, kte-
rý jako člen Tudjmanova Chorvatského demokratického společenství v 90. letech 
zastával post náměstka ministra školství, Milanovićovi otevřely dveře do chorvat-
ské diplomatické služby. Po nezbytných začátcích v ústředí nastoupil na diploma-
tickou misi zastupující Chorvatsko v institucích evropské integrace. V Bruselu ob-
hájil na jedné z tamních právnických fakult doktorát z mezinárodního práva.
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Na první pohled se počátek Milanovićovy profesní kariéry v ničem zásad-
nějším neodlišoval od desítek podobných životních příběhů mnoha dalších mla-
dých mužů, kteří v  90.  letech nastupovali na tehdy ještě relativně početná volná 
místa v administrativních úřadech mladého státu. V jednom ohledu však Milano-
vić přeci jen specifický byl. Jako jeden z mála zaměstnanců ministerstva zahraničí 
vstoupil ještě za Tudjmanovy éry do sociální demokracie. Autorka přesvědčivě líčí 
motivy, kvůli kterým budoucí chorvatský premiér vstoupil do strany, na níž se 
v úřadě, kde pracoval, nahlíželo skrze prsty jako na vysoce nedůvěryhodnou a ne-
dostatečně státotvornou nástupkyni odiózního Svazu komunistů Jugoslávie. Od 
členství v sociální demokracii si Milovanović nemohl slibovat, že mu okamžitě ote-
vře cestu k rychlé politické kariéře. Nicméně v delší časové perspektivě byl tento 
krok ambiciózního mladého muže bezesporu velmi přesným kalkulem. Milanoviće 
nepřivedla do sociální demokracie jeho názorová blízkost s tradičními levicovými 
hodnotami. Jako zastánce liberálně demokratických principů nebyl spokojen 
s Tudjmanovou vládou především kvůli jejím nikoliv ojedinělým náběhům k auto-
ritativnímu jednání, častému porušování zákonů, obcházení demokratických prin-
cipů. Méně již mu vadila pravicová ideologie či velebení nacionálních mýtů. Mila-
nović se vzhlížel v Tonym Blairovi, který právě tehdy vystoupal na vrchol své poli-
tické kariéry. V jeho programu, který měl s autentickou levicí jen málo společného, 
viděl pro Chorvatsko budoucnost.

Po smrti Franja Tudjmana a volební porážce Chorvatského demokratické-
ho společenství sociální demokracie vytvořila na počátku roku 2000 spolu s libe-
rály a  několika dalšími menšími stranami koaliční vládu. Významné změny na 
chorvatské politické scéně kariéru budoucího premiéra příliš neovlivnily. Post 
ministra zahraničních věcí sice převzal jeden z představitelů sociální demokracie 
Tonino Picula, v personálních změnách, které v novém úřadě provedl, však jeho 
mladý spolustraník dlouho nefiguroval. Teprve krátce před tím, než se v závěru 
roku 2003 v Chorvatsku konaly předčasné volby, Picula Milanoviće povýšil na 
jednoho ze svých náměstků. Tuto pozici však budoucí chorvatský premiér dlou-
ho nevykonával. Ve volbách znovu uspělo Chorvatské demokratické společenství 
a sociální demokracie musela opět zamířit do opozice. Milanović na své odvolání 
nečekal a brzy po zveřejnění volebních výsledků ukončil na ministerstvu zahra-
ničních věcí, kde mohl na nižší pozici zůstat pracovat, služební poměr. Autorka 
neobjasňuje, zda Milanović takto emotivně reagoval na volební neúspěch své 
strany, nebo zda byl tento jeho krok součástí dlouhodobého precizně vykalkulo-
vaného plánu.
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Po odchodu z  ministerstva se před Milanovićem otvírala perspektiva za-
městnání v některé z nadnárodních společností. Vzhledem ke svému vzdělání, jazy-
kovým dovednostem i  pracovní zkušenosti v  zahraničí by jistě našel zajímavou, 
společensky prestižní a  především finančně velmi dobře ohodnocenou pracovní 
pozici. Nicméně jeho kariéra náhle nabrala zcela jiný směr. Ivica Račan, který chor-
vatskou levici vedl již skoro patnáct let, po volebním neúspěchu zvažoval odchod 
z politické scény. Poté, co se rozhodl zůstat, začal přebudovávat tým svých nejbliž-
ších spolupracovníků. Většinu starších funkcionářů spjatých s  titoistickou érou 
chtěl ve vedení strany vystřídat vzdělanými, moderně uvažujícími příslušníky mla-
dé generace se zkušenostmi z prostředí západních demokracií. Do těchto personál-
ních propočtů Milanovićův životopis přesně zapadal. Račan ho oslovil s nabídkou 
místa ve vedení sociální demokracie a zároveň jejího mluvčího.

Kromě poznatků získaných dlouhodobým monitorováním sociální demo-
kracie autorka při přípravě knihy vycházela z mnoha cíleně vedených rozhovorů 
s  Milanovićovými spolupracovníky, souputníky i  jeho politickými konkurenty. 
Vzhledem k tomu, že na tato interview v textu odkazuje, má její žurnalistická kniha 
i  nespornou dokumentační hodnotu. Právě na základě zmíněných informačních 
zdrojů Marina Karlović Sabolić líčí první kroky „mladého muže, který byl velkým 
příslibem“ ve sféře vysoké politiky. Ty se zprvu setkávaly s příznivým hodnocením 
jeho stranického šéfa. Račan oceňoval Milanovićovu iniciativu, na jejímž základě 
začal ve vedení sociální demokracie působit generál Ante Kotromanović, který měl 
pověst hrdiny chorvatský válek za nezávislost. Příznivě vnímal i Milanovićovo roz-
hodnutí položit v den výročí Tudjmanovy smrti na jeho hrob jménem sociální de-
mokracie věnec. Obojí Račan kvalifikoval jako pozitivní otvírání sociální demokra-
cie směrem k nacionálně silně cítící části veřejnosti, která jím vedenou stranu stále 
negativně vnímala jako jugonostalgického dědice Titovy éry. 

Pozitivní dojem, který Milanović na Račana v prvních týdnech svého půso-
bení ve vedení sociální demokracie udělal, však brzy vystřídaly rozpaky. Autorka 
přesvědčivě ukazuje, že mladý mluvčí nejsilnější opoziční strany sice na veřejnosti 
vystupoval suverénně, sebejistotu však viditelně přeháněl. Na místo politické strany 
prezentoval často především sám sebe. Milanovićovi viditelně scházela potřebná 
empatie, jeho vystupování, při kterém dával najevo své vědomosti, na veřejnost pů-
sobilo jako namyšlené a arogantní. Uvnitř strany i mimo ni se kvůli tomu často do-
stával do konfliktů. Navíc politiku sociální demokracie nedokázal přesvědčivě pre-
zentovat, postrádal schopnost při vysvětlování některých citlivých problémů věro-
hodně argumentovat. Předsedu sociální demokracie také popudilo, že se Milanović 
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snažil zavádět do stranické praxe přízemní manipulace, které byly noblesnímu Ra-
čanovi z principu cizí. To vše vedlo k tomu, že Račan stranického mluvčího po ne-
celých třech letech, nedlouho před dalšími parlamentními volbami, odvolal. 

Koncem roku 2006 se znovu zdálo, že Milanovićovo krátké angažmá ve vy-
soké politice spěje ke konci a přeci jen ho nakonec čeká návrat k právnické praxi. 
V jeho kariéře však znovu nastal nečekaný obrat. V lednu 2007 kvůli vážnému one-
mocnění Ivica Račan na svůj post rezignoval. Sociální demokracie musela krátce 
před volbami urychleně hledat nového stranického vůdce. Autorka recenzovaného 
životopisu velmi zasvěceně, s mnoha zajímavými postřehy o tehdejších poměrech 
na chorvatské politické scéně analyzuje, za jakých okolností nakonec padla volba 
právě na Zorana Milanoviće. Poznamenává, že ke kandidatuře ho při setkání v ne-
mocničním pokoji vyzval sám Račan. Dodává však, že daleko od pravdy byla zřejmě 
samotným Milanovićem šířená legenda, že smrtelně nemocný Račan ho měl dele-
gátům sjezdu doporučit jako svého kandidáta. Podle výkladu Sabolićové se Račan 
od podpory Milanoviće nakonec distancoval.

Stranické volby nakonec Milanović s přehledem vyhrál. Podle autorky re-
cenzovaného životopisu rozhodly modelově podobné okolnosti, kvůli kterým byl 
Milanović před pár lety vybrán za mluvčího sociální demokracie. Delegáti vzali 
v  úvahu jeho mládí, dosažené vzdělání, solidní veřejné vystupování, při němž se 
obratně vyhýbal zásadním komentářům k citlivým problémům. Milanović tak byl 
vnímán jako naděje do budoucna, politik, se kterým díky jeho věku, erudici, zahra-
ničním zkušenostem a důvěryhodnému vystupování sociální demokracie nejen vy-
hraje nadcházející volby, ale může nadlouho zasednout ve vládě a na okraj politické 
scény definitivně zatlačit nacionalistickou pravici. Milanović byl znovu mladým 
mužem, od kterého se mnoho očekávalo.

Další kapitoly recenzovaného životopisu se zabývají Milanovićovými osudy 
po překvapivé porážce sociální demokracie ve volbách, které se konaly koncem 
roku 2007. Podle autorky Milanović, který se již připravoval, že se stane nejmocněj-
ším mužem v Chorvatsku, neúspěch velmi těžce nesl. Sabolićová dovozuje, že vo-
lební prohru sociální demokracie zčásti ovlivnily některé nepříliš šťastné Milano-
vićovy výroky v kampani i jeho neschopnost získávat nerozhodnuté voliče. O vý-
sledku voleb však podle její interpretace rozhodla úspěšná, neobyčejně působivá 
a voliče v jistém smyslu fascinující kampaň, kterou vedla tehdejší klíčová osobnost 
pravicové části politické scény, dosavadní premiér Ivo Sanader.  

Autorka rozebírá důvody, kvůli kterým Milanović na vedoucím postu v so-
ciální demokracii zůstal i po prohraných parlamentních volbách. Přičítá to přede-
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vším souhře okolností, které nakonec byly Milanovićovi nakloněny. Věrohodně 
vysvětluje, že oba další kandidáti, kteří se o vedení sociální demokracie ucházeli, 
ohlásili svůj záměr příliš pozdě, nepředložili věrohodný program, neměli ve straně 
dostatečně vlivné sympatizanty; oběma scházelo potřebné charisma. Sabolićová 
současně ukazuje, že přes jasné vítězství ve stranických volbách se ani Milanović 
nevyvaroval mnoha chyb. Registruje je jednak v absenci jasné a přitažlivé progra-
mové vize a jednak v malé schopnosti týmové práce, ve vznětlivých, až urážlivých 
reakcích nejen na kritické, ale i na pouze odlišné názory svých spolupracovníků. 
Autorka pak s viditelnou skepsí hodnotí Milanovićovo působení jako vůdce parla-
mentní opozice. Zdůrazňuje, že předseda sociální demokracie zůstával osobnostně, 
ale i při prezentování své politiky ve stínu zkušeného a politicky neobyčejně obrat-
ného Iva Sanadera. Vedoucí představitel sociální demokracie vedle něj působil 
mdle a pasivně, nedokázal ve veřejném prostoru nastolit a přitažlivě představit levi-
cová programová témata.

Autorka naznačuje, že Milanoviće před celkovým politickým debaklem 
s velkou pravděpodobností nakonec zachránila další pro něj příznivá shoda okol-
ností. V polovině roku 2009, v době, kdy sociální demokracie nebyla schopna do-
stat se z dlouhodobé defenzívy, I. Sanader nečekaně rezignoval na premiérský post. 
Jeho zcela překvapivý odchod z  nejsilnější mocenské pozice, zpočátku přičítaný 
vážné nemoci či pozorovateli vysvětlovaný jako součást plánu na vítězství v prezi-
dentských volbách, nakonec vyústil ve veliký politický skandál. Sanader, který utekl 
do Rakouska, byl obviněn z  ohromné finanční malverzace a  posléze odsouzen 
k mnohaletému trestu vězení. Autorka následné úspěchy sociální demokracie přičí-
tá především deziluzi pravicových voličů, kteří se masově odkláněli od Chorvatské-
ho demokratického společenství. Mnohem skeptičtější je v hodnocení Milanovićo-
vých osobních zásluh. Nepřikládá mu větší podíl na úspěchu při vytvoření volební 
koalice levého středu, na které se sociální demokracie dohodla s Chorvatskou lido-
vou stranou, Istrijským demokratickým shromážděním a několika dalšími centris-
tickými stranami. Naopak zdůrazňuje, že Milanović nedokázal se svými koaličními 
partnery navázat adekvátní partnerské vztahy a potřebné neformální vazby. Opa-
kovaně je provokoval, uváděl do rozpaků či tlačil do kouta svéhlavým trváním na 
banalitách a ještě více namyšleným a arogantním vystupováním. Za jeden z mála 
Milanovićových úspěchů považuje jeho výběr profesora záhřebské právnické fakul-
ty a hudebního skladatele Iva Josipoviće za kandidáta sociální demokracie na prezi-
dentský post. Milanović se také úspěšně postavil mocenským aspiracím sociálně 
demokratického primátora Záhřebu Milana Bandiće, který se snažil vlastní finanč-
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ní skandály zastínit kandidaturou v prezidentských volbách. Autorka však ukazuje, 
že Milanović již nedokázal najít adekvátního, především dostatečně charismatické-
ho kandidáta sociální demokracie, který by byl schopen uspět v komunálních vol-
bách a po Bandićovi převzít řízení hlavního města. 

Úspěch v parlamentních volbách, který Milanoviće nakonec přeci jen přive-
dl do premiérského úřadu, autorka vysvětluje především jako důsledek oslabení 
konkurentů sociální demokracie. Ukazuje, že vítězná koalice získala skoro o 200 
tisíc hlasů méně než v předcházejících parlamentních volbách, po nichž se ocitla 
v opozici. Parlamentní většiny tak dosáhla především kvůli propadu Chorvatského 
demokratického společenství než posílením vlastní popularity mezi voliči.

Sabolićová hodnotí Milanovićovo působení v nejvyšším vládním úřadu vel-
mi kriticky. Při čtení recenzované knihy tak můžeme mít – zvláště v její druhé po-
lovině – pocit, že autorka je vůči dnes již bývalému chorvatskému premiérovi a pri-
ori negativně zaměřená, že její soudy nejsou vždy dostatečně vyvážené, že i  ona 
kdysi dávno podlehla Milanovićovu kouzlu a jako sympatizantka levice si od něho 
mnoho slibovala. Na druhou stranu výčet strategických a taktických chyb na vnitř-
ní politické scéně, v oblasti mezinárodní politiky i nesprávných personálních roz-
hodnutí, kterých se Milanović jako premiér či předseda strany dopouštěl, působí 
přesvědčivě a věrohodně. Autorka argumentačně podloženě ukazuje, že druhý so-
ciální demokrat ve funkci chorvatského premiéra si opakovaně, přes naléhání svých 
spolupracovníků urputně trval na svém, i když ho jeho okolí nabádalo ke změně 
stanoviska. Zůstával neoblomný, i když tím sebe, svou stranu a i Chorvatsko přivá-
děl do značných komplikací. Několik takových rozhodnutí pak musel stejně pod 
tlakem okolností změnit, a to již v momentu, kdy mu to způsobilo mnohem větší 
škody, než kdyby tak učinil dříve. 

Tento způsob Milanovićova vystupování Sabolićová obsáhle demonstruje na 
případu Josipa Perkoviće, vysokého funkcionáře jugoslávské politické policie, který 
i v Tudjmanově režimu zastával v chorvatských tajných službách jedno z klíčových 
míst. Ještě když byl Milanović v opozici, požádala o Perkovićovo vydání německá 
justice v souvislosti s jeho podílem na vraždě jednoho z vůdců chorvatské emigrace 
na počátku 80. let. Před vstupem do Evropské unie se Chorvatsko zavázalo vydávat 
ostatním členským státům osoby obviněné z trestných činů. Milanović však svéhlavě 
trval na tom, že se tento závazek vztahuje jen na skutky spáchané po roce 2003. I přes 
naléhání vysokých představitelů Evropské unie svůj postoj dlouho odmítal změnit. 
Pro sebe potupně ustoupil teprve v okamžiku, kdy hrozilo, že na Chorvatsko budou 
jen několik měsíců po jeho vstupu do EU evropskou komisí uvaleny sankce. 
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Za další zásadní neúspěch autorka označuje Milanovićovu neschopnost vy-
užít vstupu do Evropské unie a opět nastartovat chorvatskou ekonomiku, která se 
tak takřka po celou dobu jeho premiérského mandátu nadále potácela v krizi. Po-
dobně hodnotí i jeho málo promyšlený a nedostatečně rázný postup proti opětovné 
ofenzívě nacionalistické konzervativní pravice, která ve sporech o zákonnou defini-
ci manželství (za nimiž se skrýval odpor proti sňatkům homosexuálů) a o srbské 
nápisy ve Vukovaru zatlačila Milanoviće do defenzívy a velmi brzy po Sanadero-
vých skandálech se dokázala před svými voliči rehabilitovat. V  důsledku těchto 
i dalších chyb a neúspěchů Milanovićova popularita klesala, sociální demokracie 
prohrála místní volby, volby do Evropského parlamentu a nakonec, přes velkou po-
pularitu znovu kandidujícího Iva Josipoviće, i volby prezidentské.

Sabolićová konstatuje, že několik měsíců před řádnými parlamentními vol-
bami se pokles preferencí sociální demokracie zastavil a obliba této strany dokonce 
opětovně stoupla. Dosti smutně, ale zřejmě naprosto věrně to přičítá tomu, že Mi-
lanović náhle začal mnohem více akcentovat nacionalistická témata. Zesílil proti-
srbskou rétoriku, inicioval přejmenování záhřebského letiště po Franju Tudjmano-
vi, souhlasil, aby se v Záhřebu u příležitosti 20. výročí srbské porážky v občanské 
válce konala vojenská přehlídka.

Autorka završuje analýzu Milanovićovy politické kariéry na podzim 2015 
v předvečer řádných parlamentních voleb. Na čtenáři již nechává, aby sám posou-
dil, zda Milanovićovu politickou kariéru opětovně zachránila náhoda. My dnes již 
víme, že Milanović krátce po sobě neuspěl ve dvou parlamentních volbách. Po dru-
hých v pořadí, v září 2016, ze své stranické funkce odstoupil. Recenzovaná kniha 
tak až na závěrečný epilog se vší pravděpodobností zahrnuje celou Milanovićovu 
třináct let trvající politickou kariéru.

Jan Pelikán

Barbora MACHOVÁ,
Bitovo: Každodenní život v makedonských horách,
Brno, Masarykova univerzita 2016, 300 s., ISBN 978-80-210-8330-1.

Monografie Barbory Machové se zabývá velmi náročným tématem. Autorka v ní 
zpracovává na základě vlastního terénního výzkumu „vybrané aspekty žité každo-
dennosti jedné horské vesnice v Makedonii“. V úvodu práce hovoří o své fascinaci 
životem lidí v dnes již téměř vylidněném a z hlediska kulturního vývoje poměrně 
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archaickém makedonském horském regionu Poreče. Při seznamování se s touto ob-
lastí ji podle vlastních slov napadaly otázky typu: proč i tito lidé neodešli do města 
či nížin jako mnozí jejich příbuzní, či je-li i v současnosti jejich způsob života udr-
žitelný. Dokumentace života těchto vymírajících obcí pak logicky byla jedinou ces-
tou, jak si na dané otázky odpovědět. Dodali bychom, že to byla dokumentace v ho-
dině dvanácté. Autorka se totiž v podstatě stala svědkem probíhající vrcholné fáze 
zániku starého světa rolnicko-pastevecké kultury Balkánu, která byla pro tyto ob-
lasti určující celá dlouhá staletí. Jak autorka správně uvádí, k rozhodujícímu zlomu 
v životě obyvatel horských oblastí (nejen) Makedonie došlo v souvislosti s výraz-
ným ekonomickým boomem v celé Jugoslávii (a mj. také v Řecku) koncem 60. a za-
čátkem 70. let minulého století, kdy spolu s elektřinou doputovaly i do těch nejza-
padlejších horských obcí modernizace a možnosti jiného než tradičního způsobu 
obživy. Zároveň však B. Machová podrobně zaznamenává i všechny důsledky post-
moderního vývoje v marasmu postjugoslávské Makedonie, neboť ‒ jak se nám ales-
poň zdá z autorčiných analýz a popisů ‒ teprve tato doba „zasazuje ránu z milosti“ 
celé v  minulosti již značné rozviklané tradiční rolnicko-pastevecké společnosti 
v horách1 (opět nejen) Makedonie. To je samozřejmě samo o sobě nevyhnutelným 
procesem, který měl v  jiné situaci a  v  jiném prostoru (např.  alpském) vyústění 
v nový způsob života ve starých sídlech. V křesťanských obcích horské Makedonie 
ovšem tento proces znamená opouštění staletých sídel a s tím spojený i nevyhnutel-
ný zánik historické struktury a  vzhledu tamní krajiny.2 Pojem křesťanský jsme 
v  souvislosti s  procesem zániku horského osídlení v  Makedonii uvedli záměrně. 
V prostředí albánských a slovanských muslimských obcí západní Makedonie (mus-
limové slovanského jazyka bývají v Makedonii nazýváni Torbeši) totiž k pronikání 
modernity do horských sídel dochází sice s  podobnou intenzitou jako v  obcích 
křesťanských, tamní společnost ji však jinak zpracovává, sídla neopouští, ale často 
ještě rozvíjí (a to dokonce i v těsném sousedství stejně položených a dříve podobně 

1 Mnohé oblasti v Makedonii byly ovšem prakticky zcela vylidněné již na konci jugoslávského ob-
dobí.

2 Makedonský a vůbec balkánský příklad tohoto zániku ovšem není ojedinělý. K podobným proce-
sům došlo, např. v důsledku kolektivizace zemědělství, již v 70. a 80. letech 20. století také v oblas-
tech rozptýleného osídlení v moravských a slovenských Karpatech. Modernizace a ekonomický 
boom pak přivodil stejnou změnu i leckde v západních zemích. Opuštěné oblasti Francouzského 
středohoří jsou toho jednoznačným důkazem. Je mimochodem zajímavé, že autorka sama uvádí 
případy, kdy ti, co vesnici opustili, často přenechávají louky bez nároku na nájem těm, co v obci 
zůstali, ke kosení a sušení sena, „aby nezarostly“. Možná spíše intuitivně tuší hodnotu své krajiny, 
spočívající právě v pestré mozaice lesů, luk, pastvin a terasových polí a zahrad, a i takto vlastně 
přispívají k jejímu udržení.
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hospodařících vesnic pravoslavných). Skutečnost, že přes masový odchod lidí z ves-
nic do měst v posledních řekněme 40 letech žije na venkově více než 40 % make-
donského obyvatelstva (ovšem především muslimského, ať již albánského či slovan-
ského živlu, jejichž vesnice rozhodně nestagnují), je jistě zajímavá a zkoumání toho-
to stavu by bezesporu do budoucna bylo více než záslužné.

Knihu rozděluje autorka do pěti kapitol, z nichž první a druhá jsou teoretic-
ké povahy. Barbora Machová v práci vychází z mimořádně obsáhlé základny sekun-
dární literatury, a to jak z teoretických prací stanovujících trendy současného etno-
logického a antropologického bádání, tak z praktických syntéz a analýz zkoumají-
cích z různých pohledů a v různě širokých souvislostech život v horských oblastech 
nejenom Balkánu. (Autorka tak mnohdy činí i za pomoci odpovídající literatury 
srovnávající moravské, slovenské i jiné prostředí). Využívá pochopitelně i díla dílčí 
a  marginální výseče jí studované problematiky. Obdivuhodný soupis literatury 
v řadě jazyků jak světových, tak balkánských, tvoří na konci práce 16 hustě popsa-
ných rukopisných stran. Dalo by se tedy říci, že B. Machová shromáždila vše rele-
vantní, co bylo k tématu napsáno. To je svědectvím jak její vědecké poctivosti, tak 
také píle a neobyčejné heuristické vytrvalosti. Jejího shrnutí dosavadního bádání 
a metodologických postupů, které činí na více než 50 stranách úvodních kapitol 
práce, si velmi vážím. I z toho důvodu, že v něm autorka dokazuje, že i o vědecké 
literatuře a metodologii lze psát čtivě! Za ještě zásadnější pak považuji její snahu 
ověřovat si jednotlivé závěry a doplňovat obraz hospodaření ve zkoumané oblasti 
a vesnici bádáním v archivu. Byť zřejmě nepříliš dobře uspořádané a torzovité ar-
chiválie, uložené v prilepské pobočce makedonského státního archivu, neumožnily 
odpovědět na všechny otázky, bylo jejich využití práci jen ku prospěchu.

Co je obzvlášť přínosné, je fakt, že většinu potřebných informací ke své práci 
získala autorka vlastními, velmi zevrubnými, inspirativními a několik let probíhají-
cími terénními výzkumy. Ty v žádném případě nebyly jednoduché. Musela si nejpr-
ve získat důvěru informátorů a stát se jim „vlastní“, nikoli být jen osobou zvenčí 
(byť ji mnozí tak až do konce jejího výzkumu brali). Díky své sociální citlivosti toto 
úskalí zvládla, což se předtím ve zkoumané oblasti povedlo v meziválečné době jen 
polskému badateli Józefu Orębskému (1905–1967). Mladá česká badatelka se po-
stupně se stala členem zkoumaných domácností. Podařilo se jí přitom kromě zachy-
cení „každodennosti“ v obci i v rodinách shromáždit také folklórní vyprávění3 a ce-

3 Oceňuji v této souvislosti i  to, že ke všem názvům, pojmům a termínům spojených se životem 
v horním Poreči připojuje v závorce i makedonské ekvivalenty a že dokonce v závěru práce z těch-
to termínů sestavila malý česko-makedonský etnologický slovníček!

Kniha 1.indb   487 31.10.2017   22:09:01



488RECENZE

lou řadu dalších, často i velmi citlivých dokladů o životě této komunity, byť na ně-
které projevy musela rezignovat. Ostatně celý popis jejího postupného sbližování se 
zkoumanou komunitou (srov. podkapitolu 2.3) je velmi poučný a návodný pro dal-
ší výzkumníky. Výsledky svého výzkumu pak na základě objasněných teorií a meto-
dologie rozebrala ve třetí, čtvrté a páté kapitole.

Ve třetí kapitole autorka vymezuje specifika regionu, v němž bádá a stanovu-
je regionální identitu obyvatelstva (která je, jak dokazuje, silná i u těch, kteří z regi-
onu, resp. ze zkoumané obce odešli, a to i za hranice). Ve čtvrté kapitole zkoumá 
různé aspekty každodennosti života v obci, vztahy mezi obyvateli, religiozitu a ná-
boženské i pověrečné představy a tabu, vnitrorodinné vztahy, včetně odděleného 
světa mužského a ženského (a mj. i mimořádně zajímavého rozvrstvení vesnice na 
tzv. maala, tedy jakási bratrstva) a také významné svátky, které dodnes představují 
vybočení z těžkého pracovního rytmu všedního dne (obvykle i neděle). V kapitole 
uvádí zároveň celou řadu zajímavých údajů např. o katolických Albánkách ze sever-
ních horských oblastí Albánie, v nichž existuje demografický přetlak, které pomá-
hají v  horských oblastech Makedonie vyřešit tíživou situaci, kdy z  osad odchází 
velká většina místních dívek za snadnějším životem do měst či do nížinných obcí 
a v horských obcích pak mladí muži (bezesporu i z důvodů příbuzenské prováza-
nosti komunit) nemají možnost nalézt si manželky. Autorka si mj. všímá i toho, jak 
probíhá např. jazyková komunikace mezi tamními manželi a popisuje těžké přizpů-
sobování se albánských nevěst životu v oblasti s jiným, byť křesťanským nábožen-
stvím a s jinou historickou a kulturní tradicí.

Překvapivé např. také je, jak velké množství neshod, osobních animozit 
a  vzájemné nedůvěry či dokonce ignorance, a  to často i  v  osudových chvílích 
(např. při požáru), se v malých horských komunitách projevuje, a jak (zřejmě z dů-
vodu všeobecnému nedostatku peněz) se zde platí i za jinde běžné projevy soused-
ské výpomoci.

Pro historika jsou zajímavé i etnické stereotypy obyvatel: Především velmi 
pozitivní vnímání různých vlastností Albánců (a to i v případě albánských okupan-
tů za druhé světové války) na rozdíl od odmítavého postoje k Bulharům.

V rámci líčení rozdílů v životních údělech žen a mužů autorka v kapitole 
názorně dokládá, že život žen je stále určován rytmem práce v hospodářství, prak-
ticky od rána do  večera, bez volných chvil, zatímco život mužů, odjíždějících za 
prací, popř. vydělávajících peníze v místě (zejména prací v lesích), tímto rytmem již 
určován není. Muži mají mnohem více volného času, neboť tím, že vydělávají hoto-
vé peníze, se necítí povinování k další práci v hospodářství a striktně oddělují pra-
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covní dobu od doby nepracovní, zatímco pro ženy, které nejsou zaměstnány a pra-
cují pouze v samozásobitelské domácnosti, takovéto vydělení neexistuje. B. Macho-
vá tak zachycuje důležitou proměnu pracovního rytmu mužů, jimž ovšem i  tak 
zůstávají všechny výsady zakořeněné tradicí rurální patriarchální společnosti.

V páté kapitole pak česká etnoložka popisuje a analyzuje hospodaření v obci 
a  ekonomické strategie různě situovaných a  početných domácností. Mimořádně 
zde oceňuji podkapitolu, v níž badatelka rozebírá specifika minulosti a současnosti 
hospodářského vývoje v Makedonii a potažmo v celé široké oblasti středozápadní-
ho Balkánu, která v takto širokých souvislostech ještě nebyla v našem prostředí po-
psána. Díky vyprávění pamětníků a archivnímu výzkumu a s použitím literatury 
mohla totiž v práci srovnat a analyzovat i hospodaření v dobách poměrně vzdále-
ných, dokonce až z posledních desetiletí osmanské říše. Autorka se však věnuje ze-
jména období meziválečnému a dobám socialistické Jugoslávie. Z popisu pováleč-
ného stavu, vnitřní jugoslávské kolonizace a  agrární reformy, která vedla kroky 
mnohých obyvatel makedonských horských oblastí do úrodné Vojvodiny, kde osa-
dili grunty po vyhnaných Němcích a obohatili tak etnickou mapu tohoto již tak 
národnostně pestrého území o makedonský prvek, a z přiblížení neúspěšné jugo-
slávské kolektivizace, se pak autorka dostala až k vylíčení přelomových momentů 
v  životě horských obcí Poreče. K  nim došlo zejména koncem 60.  a  v  70.  letech 
20. století, kdy byla obec i celá oblast poprvé vystavena nárazům modernity, proje-
vující se především postupným rozpadem tradiční velkorodiny, úpadkem chovu 
ovcí v důsledku vzniku možností placeného zaměstnání, zánikem pěstování obilí 
na horských políčkách a tím i chovu potřebných tažných volů4 a v neposlední řadě 
také další vlnou odchodů za lepšími životními podmínkami do města či dokonce 
do zahraničí. Na rozdíl od poválečných odchodů do Vojvodiny, jež nazývá migrací 
zemědělskou, v práci píše o pozdějších odchodech jako o migraci průmyslové. Vší-
má si přitom i života migrantů v makedonských městech či předměstích a dochází 
k zajímavému závěru, že ani ve městě či v bohatých obcích v nížinách se usedlíci 
z horských oblastí Poreče vedle placené práce v průmyslových podnicích nevzdali 
svých generacemi zděděných zemědělských zvyklostí, a  často (pochopitelně i z ne-
zbytí) pokračovali a pokračují alespoň na zahradách při domech v pěstování někte-
rých zemědělských plodin, tedy v alespoň částečném samozásobitelství. Autorka 

4 Pro orbu v těchto podmínkách, jako ostatně všude v horských oblastech, byl vůl daleko spolehli-
vější, klidnější a především silnější pomocník než kůň. Sám jsem ještě v některých oblastech Bal-
kánu, ale i Slovenska, viděl voly při práci na polích naposledy v 80. letech. Pokud někde v součas-
nosti jejich chov přežívá, pak již výhradně pro těžkou práci v lese.
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poukazuje také na skutečnost, že finanční výpomoc gastarbeiterů posílaná rodin-
ným příslušníkům, kteří zůstali v horách, je v některých případech dodnes důleži-
tou součástí domácího rozpočtu.

Celý popis a analýzu změn v životě horské obce (obcí) v Poreči pak Barbora 
Machová uzavírá sondami do každodennosti různých skupin obyvatelstva a analý-
zou jejich postupně se měnících ekonomických strategií. V této souvislosti uvádí 
autorka např. jeden zajímavý a  dříve se nevyskytující fenomén, který dnes však 
představuje pro mnohé v obci trvale žijící rodiny či jednotlivce (ale také pro příbuz-
né z města a nížin, kteří jezdí do obce v podstatě „na letní byt“) důležitou součást 
rodinné ekonomiky, totiž velmi rozšířené sbírání hub a léčivých bylin.

O monografii B. Machové lze pochvalně psát v mnoha ohledech. Je napsána 
neobyčejně pečlivě, ať se jedná o bezchybné citování či naprostou absenci překlepů 
nebo jazykových chyb, nebo o velice čtivý a kultivovaný jazyk. Práce je metodologic-
ky dokonale ukotvena a autorka k ní přistoupila, jak ostatně vyplývá již z výše řeče-
ného, po velmi důkladné teoretické přípravě. Domnívám se, že ta část monografie, 
jež je výsledkem jejího vlastního výzkumu (tedy kapitoly 3, 4 a 5), zejména pak pasá-
že, v níž pojednává o nových ekonomických strategiích obyvatel Poreče a vesnice 
Bitova, především pak po pádu komunismu v Jugoslávii, resp. v Makedonii, by se do 
budoucna měly stát antologickou a  hojně citovanou součástí etnologické i  šířeji 
 antropologické literatury. Barbora Machová napsala práci, jež se bezesporu stane ne-
pominutelnou nejen u nás, ale – bude-li alespoň z části zpřístupněna v některém 
z balkánských jazyků či v angličtině – dokonce i v evropské balkanistice.

Václav Štěpánek

Pavel KLADIWA – Dan GAWRECKI – Petr KADLEC – 
Andrea POKLUDOVÁ – Petr POPELKA, Národnostní statistika 
v českých zemích 1880–1930: mechanismy, problémy 
a důsledky národnostní klasifikace,	I.–II.	díl,
[Ostrava] – Praha, Ostravská univerzita – Nakladatelství Lidové noviny 2016, 
307 s., 440 s., ISBN 978-80-7422-549-9.

Publikace se na základě archivních výzkumů a studia dobové publicistiky zabývá 
průběhem sčítání lidu v  českých zemích v  letech 1880–1930. Autorský kolektiv 
pěti historiků z Filozofické fakulty Ostravské univerzity sledoval výsledky sčítání 
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obyvatelstva z hlediska statistických proměn národnostního složení českých zemí. 
Ostravští badatelé vycházeli ze značně obsáhlé heuristické základny, již lze málo co 
vytknout. Excerpovali totiž jak fondy centrálních vídeňských a pražských institucí, 
tak zemských úřadů, okresních hejtmanství, obecních samospráv, nejvyšších soud-
ních instancí i zbytky archívů obranných spolků. Přesvědčivě zdůvodnili výběr ar-
chivního materiálu na nižší správní úrovni. Vedle toho analyzovali reprezentativní 
část periodického tisku a odborné literatury.

Z  teoretického hlediska se autoři hodlali zaměřit na problémy související 
s národní příslušností obyvatelstva. Chtěli si proto všímat přístupu státních orgánů 
k metodice sčítání, vztahu obyvatel ke sčítání a rovněž úlohy soukromých subjektů, 
především politických stran a spolků. Jako červená niť se celou knihou vine pro-
blém národní klasifikace – tzn. pouze zdánlivě triviální otázka: kdo byl v českých 
zemích Čech, Polák či Němec? A problém, kdo by měl tuto otázku zodpovídat. 
Zda sčítaný, sčítací komisař či úřední místa? A také, zda bylo možné změnit tuto 
klasifikaci a za jakých podmínek se tak dělo.

Autoři vycházeli z prací, které se zabývají národnostní otázkou a především 
pak koncepty národní identity. V teoretickém úvodu knihy předeslali svůj odstup 
vůči stávající české historiografii, kterou považují vesměs za příliš etnocentrickou, 
poněvadž prý do středu svého narativu obvykle klade historii národního hnutí. 
Tento přístup pokládají autoři za chybný, neboť čeští historikové tak „nepíší dějiny 
Čech (natož pak Moravy a Rakouského Slezska) a vlastně ani dějiny českého etni-
ka/národa, nýbrž jen dějiny uvědomělých příslušníků českého národa (tj. přede-
vším národních aktivistů) a jejich pohledu na svět.“1 Autoři současně upozornili na 
nezbytnost diferencovanějšího pohledu na dějiny českých zemí, který by více re-
flektoval nerovnoměrnosti a odlišnosti vývoje na celém zkoumaném území. Autoři 
se netajili svou inspirací „novou ‚historickou školou‘ v USA“, tj. historiky zabývají-
cími se problémem nacionální indiferentnosti mj. v českých zemích. K pracím ame-
rických historiků (Gary B. Cohen, Jeremy King, Tara Zahra) přiřadili i  některé 
studie souznějících německých a  rakouských badatelů (Robert Luft, Hans Lem-
berg, Peter Urbanitsch).

Při zhodnocení současné teoretické diskuse o  národnostní otázce dospěli 
autoři publikace k  přesvědčení, že „národní ideologie [ne]integrovala celé české 
země napříč regiony i sociálními skupinami.“ Na rozdíl od většiny současných prací 

1 Pavel KLADIWA – Dan GAWRECKI – Petr KADLEC – Andrea POKLUDOVÁ – Petr PO-
PELKA, Národnostní statistika v českých zemích 1880–1930: mechanismy, problémy a důsledky 
národnostní klasifikace, I. díl,	[Ostrava] – Praha 2016, s. 19.
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o národnostní otázce si uvědomovali existenci nemalého segmentu obyvatelstva, 
který se nepotřeboval identifikovat s  nějakým národem. Položili si provokativní 
otázku: „Není potřebná sociálněhistorická analýza percepce národní ideologie 
v období před vznikem ČSR nahrazována prvorepublikovým narativem, jehož zá-
kladním cílem je ospravedlnit rozpad monarchie a vznik tzv. národního státu?“2 
Do kontrastu k této účelové národně motivované argumentaci dali model chování 
označovaný jako národnostní lhostejnost, který shledali pro pozdně imperiální Ra-
kousko za nosný. Odmítli koncept „vládnoucích“ a „nevládnoucích“ národů jako 
teoretický konstrukt neberoucí ohled na pestrost sociálního složení jednotlivých 
národů. Naopak za inspirující označili autoři analýzu chování na jazykové hranici 
od Pietera Judsona operující s fenomény bilingvismu, dále pak koncepci slabé a sil-
né identity převzatou ze sociálních věd (Rogers Brubaker, Frederick Cooper). Za 
přínosnou pro historickou analýzu považovali autoři pojmy zpřesňující hloubku 
identity: 1) sociální identifikace, 2) externí identifikace, popř. kategorizace jedinců, 
3) sebechápání (self-understanding).

Metodologicky autoři hodlali shromáždit, analyzovat a komparovat pozice 
a postoje sčítaných osob, státních orgánů všech úrovní, obecních samospráv, nacio-
nálních organizací a politických stran. Zdůraznili, že sčítání lidu se od počátku sta-
la politickým aktem s výraznými konsekvencemi, což národní aktivisty a politiky 
přimělo soustředit se na příslušnou agitaci před sčítáním.

Při analýze popisovaných jevů se snažili oddělit české národní aktivisty (na-
cionalisty), přesvědčené příslušníky národního společenství (Čechy) a příslušníky 
jazykového (etnického) společenství, tj. jedince mluvící českým jazykem. Důleži-
tým předpokladem dalšího výkladu bylo objasnění terminologického rámce sčítá-
ní. Autoři se proto zabývali institucionálním zakotvením národnosti v předlitavské 
legislativě. Jazyk nebyl sice v Předlitavsku výslovně ztotožňován s národností, ale 
zároveň vytvářel podmínky pro uplatnění národnostních práv. Postupně se začala 
uplatňovat národnostní práva ve školství, v správních grémiích a při volbách. Pro-
tože však rakouské zákonodárství neznalo pojem národnosti, bylo nutné její chápá-
ní vytvářet soudními rozhodnutími Správního soudního dvora.

Autoři sice do svého bádání zahrnuli celé území českých zemí, ale soustředi-
li se především na smíšené okresy a velká města (Praha, Liberec, Brno, Olomouc, 
Jihlava ad.). Typické konfliktní případy, které se odehrávaly na pozadí národnost-
ních sporů, mají největší výpovědní hodnotu. Cílem bylo přiblížit vzorové problé-
my související s otázkou národních identit, ale také obecně přispět k verifikaci tvr-

2 Ibidem, s. 20. 
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zení vycházejících ze statistických údajů sčítání. Komplikovaným národnostním 
poměrům Rakouského Slezska, zvláště pak Těšínska, navíc autoři věnovali soustře-
děnější pohled.

Zpracovatelé knihy zdůraznili podstatnou změnu právního ukotvení předli-
tavských nacionálních poměrů způsobenou moravským vyrovnáním, kdy podle 
Geralda Stourzhe nastala na Moravě nezbytnost povinné etnické klasifikace osob. 
Ve sporných případech rakouské soudy uznávaly sebedeklarační princip, ovšem za 
situace rozporů v sebedeklaraci jednotlivců soudy přistupovaly k verifikaci těchto 
výpovědí. Před první světovou válkou uznal Říšský soud v těchto nejasných přípa-
dech potřebu zavedení úředního šetření o národnostních poměrech. V této praxi 
pokračoval československý stát po roce 1918.

Ostravští historikové se netají kritičností k československé praxi provádění 
sčítání obyvatelstva. Publikace však nesklouzává k  jednostrannému odsudku ná-
rodnostní praxe v Československu, ale přehledně nastiňuje pozadí evropských sčí-
tání obyvatelstva. Příslušná subkapitola je zaměřena na sčítané jevy (národnost, 
obcovací jazyk, mateřský jazyk, jazyk myšlení, jazyk kultury apod.) i na možnost 
přihlášení se k více než jednomu jazyku. Zvláště pozorně autoři sledovali německá 
sčítání v Horním Slezsku a naopak polská sčítání německého obyvatelstva na svém 
území. Všímali si techniky sčítání a jejího odrazu v dosažených výsledcích. Pouze 
všeobecnou zmínku věnovali polským sčítáním ve východních oblastech státu pro-
slulým různými machinacemi. Nevěrohodnost sčítání nebrali pouze jako východo-
evropský fenomén, ale upozornili i na francouzskou politiku národnostní klasifika-
ce v  Alsasku-Lotrinsku. Z  výsledků sčítání autoři vyvodili, že státní organizátoři 
sčítání při nich obvykle sledovali nějakou tendenci. Disproporce ve zjištěných čís-
lech byly dle jejich úsudku markantnější v Polsku či Německu než v meziválečném 
Československu.

Tímto srovnáním však autoři předběhli jednotlivé kapitoly analyticky věno-
vané sčítáním od roku 1880. Předlitavské vlády při nich vycházely z konceptu „za-
znamenávání objektivní jazykové struktury“. Tomu však neodpovídala dle jejich 
mínění zásada, podle níž si sčítaní měli vybrat jeden ze standardizovaných psaných 
jazyků. Navíc národní aktivisté sčítání hned od roku 1880 pojímali jako zjištění 
počtu příslušníků národa. Chápání obcovacího jazyka sčítaných osob se lišilo v ně-
meckém a českém pojetí. Podle prvního šlo především o jazyk používaný v místě 
k uplatnění při práci, naproti tomu česká koncepce upřednostňovala jazyk, kterým 
dotyčný nejraději mluví. Německé pojetí převládlo při sčítáních v  letech 1880, 
1890 a 1900. Rakouské ministerstvo vnitra se sice interně přiklonilo k českému po-
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jetí již roku 1900, ale při samotných sčítáních se toto chápání obcovací řeči výraz-
něji uplatnilo až v roce 1910. Provedení sčítacích aktů bylo svěřováno místním sa-
mosprávám, které byly mnohdy výrazně znacionalizovány a měly hlavní podíl na 
výběru sčítacích komisařů. Nezřídka obecní samosprávy měnily i vyjádření sčíta-
ných osob z řad místní menšiny.

Autoři v publikaci registrují a vyhodnocují přípravy aktivistů na sčítání, je-
jich propagandu a reakci úřadů usilující o dodržení patřičného průběhu sčítacího 
aktu. Pochopitelně k nejzajímavějším patří sporné případy, u nichž byl zahájen re-
klamační proces. Jednalo se zejména o problematické vztahy: jinonárodní zaměst-
navatelé a zaměstnanci, popř. majitelé domů a nájemníci, dále pak snahy národních 
spolků o náhled do sčítacích archů, prováděné opravy. Na základě regionálních ar-
chivních materiálů autoři např. revidují názor Emila Brixe o nekonfliktnosti sčítání 
z roku 1910 na Moravě.

Zvláštní pozornost věnoval autorský kolektiv Těšínsku, neboť zde se stýkaly 
tři národnosti a národní a jazykové poměry tu byly nejsložitější. I u ostatních kapi-
tol se dá vytušit autorský podíl, ale zde byla role Dana Gawreckého nezastupitelná. 
Kapitola je uvedena obsáhlejším historicko-národnostně-jazykovým exkurzem. 
Tento úvod byl nezbytný, protože jinak by nebylo možné vysvětlit statistický pře-
rod zcela českých obcí v  polské a  naopak během deseti let mezi dvěma cenzy. 
Gawrecki přičítá velký vliv sčítacím komisařům, kteří mnohokrát korigovali údaj 
uváděného jazyka. Autoři popisují podstatné rozdíly v případě sčítání popisnými 
archy a  oznamovacími lístky. První postup volily úřady kvůli pochybnostem ze 
správného vyplnění příslušných rubrik. Skýtalo to možnost verifikace údajů sčíta-
ných osob přímo na místě, ale zároveň i  příležitost k  machinacím. Autoři proto 
právem upozorňují na klíčovou roli sčítacích komisařů a zabývali se i jejich výbě-
rem.

Vedle Těšínska se autoři zaměřili i na případovou studii věnovanou Liberci. 
Upozornili na to, že předlitavské orgány usilující o zachování veřejného klidu obec-
ně musely přemáhat nacionalistickou agitaci a v tomto konkrétním případě se roku 
1891 vyrovnat i  s  konfrontačním stylem liberecké radnice, vůči němuž nakonec 
musela zasáhnout Taaffeho vláda. Jedna z podkapitol v knize je věnována i sčítáním 
mimo české země, a to především ve Vídni, kde výsledky sčítání obyvatel s českou 
obcovací řečí neodpovídaly teritoriálnímu a etnickému původu velké části Vídeňa-
nů. Zatímco si však statistik Heinrich Rauchberg pochvaloval úspěšnou asimilaci 
obyvatelstva příchozího do Vídně, Karel Kramář v parlamentu z opačného stano-
viska kritizoval průběh sčítání lidu ve Vídni roku 1911. Autoři se pečlivě věnovali 
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všem důležitým reflexím sčítání v Rakousku jak v denním tisku, tak ve vědeckých 
studiích a publicistické literatuře. Nejvíce badatelské pozornosti si zasloužilo něko-
lik prací právě Heinricha Rauchberga, ale autoři registrovali i další dobové podnět-
né práce z české, německé a polské strany.

Druhý díl publikace se zabývá především sčítáními lidu v Československu 
v letech 1921 a 1930, v nichž byla kategorie obcovací řeči nahrazena národností, 
neboť předchozí způsob sčítání ve svých důsledcích podhodnocoval váhu české-
ho národa. Podle zjištění autorského kolektivu tato změna sčítací kategorie nepo-
mohla k nezkreslenému obrazu národnostní reality meziválečného Českosloven-
ska. Hlavní příčina spočívala v chápání nového státu jako národního. Definice 
národnostní příslušnosti byla podle názoru autorů záměrně pružná.3 České naci-
onální stanovisko, v  jehož podloží byl pocit nutnosti napravení předchozích 
křivd, totiž vedlo ke zkreslování národnostních poměrů opačným směrem. Po-
jem „Čecha“ byl chápán velice široce, a to i u jedinců, kteří česky pořádně nezna-
li a měli pouze české předky, kvůli nimž mohli být pojímáni jako germanizovaní, 
což mělo být „napraveno“. Československými institucemi nebyla akceptována 
možnost dobrovolné národní asimilace Čechů v německém (polském) prostředí. 
Z tohoto přístupu v meziválečném období vyplývala zásada upírající jedincům 
subjektivní rozhodnutí o  své národní příslušnosti, a  proto bylo možné zahájit 
objektivní šetření o národní příslušnosti. Ať už na místě, či v průběhu reklamač-
ního řízení. Československé úřady měly zákonnou možnost provést přidělení ná-
rodnosti na základě vnějších znaků, byť by to bylo v rozporu s osobní deklarací 
dotyčného. Z toho pak vyplývaly i důsledky např. pro školní docházku dětí. Čes-
koslovenské úřady se cítily povinny zabránit odnárodňování českých dětí v ně-
meckých školách. Tím se československé stanovisko diametrálně odlišovalo od 
předchozího rakouského přístupu, podle nějž byla kulturní asimilace k německé 
řeči možná a z hlediska rakouského státu i vítaná. Autoři se domnívají, že předli-
tavská sčítací praxe odrážela přirozenou asimilaci i jednorázovou v době sčítání, 
jež mohla vyplývat z národní lhostejnosti a přizpůsobení okolí, z otevřeného ná-
tlaku výše postavených osob či jako podvod při sčítání provedený bez vědomí 
sčítané osoby.

Sčítání přímo národnosti mělo v Československu dopad na školskou legisla-
tivní praxi. Vedeny snahou zabránit germanizaci českého obyvatelstva českosloven-
ské soudy často zasahovaly v školských otázkách ve prospěch českých škol i v přípa-

3 „Národností jest rozuměti kmenovou příslušnost, jejímž hlavním vnějším znakem jest zpravidla 
mateřský jazyk. Židé mohou přiznati národnost židovskou.“
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dě smíšených rodin, kdy český otec souhlasil s tím, aby jeho dítě chodilo do škol 
německých. Praxe národní klasifikace školních dětí probíhala až do roku 1928 na 
Hlučínsku, ačkoliv zde neměla oporu v zákoně a až po osmi letech byla zrušena 
Nejvyšším správním soudem. Z mnoha citovaných dokladů vyplynula skutečnost, 
že v Československu trvala praxe vědomého omezování školství národních menšin 
v případech, kdy k tomu byla příležitost.

Na mnoha průkazných materiálech autoři dokládají národnostně stranický 
přístup československé legislativy a úřadů ke sčítaným národnostem. V Českoslo-
vensku byly sčítací orgány ustanovovány státními orgány, a tak obecní samosprávy 
ztratily svůj předchozí vliv na podobu sčítání. V smíšených oblastech byly ve výraz-
né většině upřednostňovány osoby české národnosti při určování sčítacích komisa-
řů. V těchto oblastech se také častěji sahalo k metodě sčítacích archů oproti samo-
sčítání. Při sčítání z  roku 1930 se ustoupilo od stanovení národnosti výlučně na 
základě mateřské řeči. To umožňovalo přiřadit k české národnosti osoby, které vy-
kazovaly jakékoliv stopy české etnicity. Šlo o zřetelný dvojí přístup, neboť u osob 
s německou etnicitou se tak nepostupovalo. Cílem bylo navýšit počet českého oby-
vatelstva a snížit počty národních menšin.

Zvláštní kapitola byla věnována národnostní identifikaci židů. V Českoslo-
vensku se na základě úřední definice národnosti mohli přihlásit ke své národnosti, 
a tím byl snížen počet Němců, k nimž by se většina židů přihlásila. Podobně účelo-
vě bylo postupováno při sčítání na Těšínsku a Hlučínsku. Na Těšínsku byly zcela 
nesystémově povoleny tři kategorie tzv. Šlonzáků s přídomky Čechoslovák, Polák, 
Němec, roku 1930 i čtvrtá Šlonzák bez atributu. Došlo tak ke snížení počtů obyva-
tel polské národnosti. Dalším prostředkem k stejnému cíli bylo odepření udělení 
československého občanství Polákům z politických a národnostních důvodů. Srov-
nání sčítání z let 1910 a 1921 ukazuje znatelný růst obyvatel české národnosti na 
Těšínsku, úbytek Poláků i Němců.4 Podobně na Hlučínsku mělo sčítání prokázat 
oprávněnost připojení tohoto území k Československu, přestože obyvatelstvo Hlu-
čínska bylo k nové vlasti „naladěno chladně až nepřátelsky“. Stát při sčítání zavedl 
institut úřední verifikace udané národnosti, drtivá většina sčítacích komisařů byli 
Češi, sčítalo se výlučně popisnými archy. Výsledky sčítání vykázaly přes čtyři čtvrti-
ny českého obyvatelstva, avšak při parlamentních volbách roku 1925 české strany 
obdržely pouze přes čtvrtinu hlasů.

4 „Národností jest rozuměti kmenovou příslušnost, jejímž hlavním vnějším znakem jest zpravidla 
mateřský jazyk. Židé mohou přiznati národnost židovskou.“

Kniha 1.indb   496 31.10.2017   22:09:01



497103 | 2017 RECENZE

Nejenom poslední údaj připomíná nutnost hledání alternativních údajů 
k  oficiálním statistikám. Právě výsledky voleb patří k  nejprůkaznějším. Vedle 
toho se autoři systematicky zabývali i soukromými sčítáními lidu, které v Předli-
tavsku organizovaly obranné spolky všech tří národů v českých zemích. Česko-
slovenská legislativa však tyto alternativní sčítací pokusy zakázala. Obranné spol-
ky patřily logicky k  nejaktivnějším nacionálním organizacím konajícím před, 
během i po sčítání lidu, neboť se zaměřovaly na působení na národní hranici, jež 
při sčítáních patřilo z nacionálního hlediska k nejožehavějším. Autoři ukázali, že 
české obranné organizace se staly partnerem československých státních úřadů. 
Zvláštní kapitola je věnována i Hermannu Brassovi jakožto reprezentantu nacio-
nálně aktivního zaměstnavatele ovlivňujícího výsledky sčítání obyvatelstva v ra-
kouském období i vědecké reflexi změn ve výsledcích sčítání lidu v historiografii. 
Publikace je doplněna cennými přehledy vystoupení, interpelací a poslaneckých 
návrhů týkajících se národnostní otázky v českých zemích na půdě poslanecké 
sněmovny říšské rady, českého, moravského a zemského sněmu a v českosloven-
ském Národním shromáždění.

Autoři vyzdvihli odlišný přístup rakouských a československých úřadů k na-
cionálnímu principu vycházející ze skutečnosti, že habsburská monarchie byla 
„supranacionální říší s kulturní, sociální a ekonomickou převahou německojazyč-
ných elit“ a naproti tomu Československá republika národním státem českosloven-
ského národa. Výsledkem jejich studia bylo zjištění, že rakouské státní úřady nebyly 
rozhodně nestranné, ale ve srovnání s pozdějším přístupem československých úřa-
dů byly systémově objektivnější v posuzování sporných případů. Hlavní přínos pu-
blikace však spočívá v tom, že nabízí heuristicky nanejvýš heuristicky fundovanou 
alternativu k řešení dané problematiky k hlavnímu proudu české historiografie za-
bývajícímu se národnostními otázkami v českých zemích. Na druhé straně by bylo 
chybou jenom na základě studia národnostně konfliktních oblastí absolutizovat 
celkový pohled na národní otázku v českých zemích směrem k národnostní lhostej-
nosti. Nicméně by bylo vhodné tyto poznatky zahrnout do celkového zkoumání 
národních identit i v národnostně „nesporných“ oblastech. V každém případě re-
cenzovaná publikace patří k velice pečlivě připraveným pracím a zároveň k nejin-
spirativnějším dílům poslední doby zabývajících se zkoumaným půlstoletím.

Pavel Cibulka
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Nadežda JURČIŠINOVÁ,
Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908–1913),
Bratislava, Ústav politických vied SAV  –  VEDA 2015, 230 s.,
ISBN 978-80-224-1487-6.

Prešovská historička Nadežda Jurčišinová sa už dlhodobo venuje česko-sloven-
ským vzťahom pred prvou svetovou vojnou. Dokazujú to nielen jej štúdie z danej 
problematiky, ale napr. aj predchádzajúca monografia Českoslovanská jednota 
a Slováci. Kultúrno-spoločenské aktivity spolku (2010), v ktorej sa zaoberala vzni-
kom a dejinami Českoslovanskej jednoty (1896) – slovakofilsky orientovaného 
spolku podporujúceho politickú, hospodársku a  kultúrnu spoluprácu Čechov 
a  Slovákov. Vo svojej novej monografii Česko-slovenské porady v  Luhačoviciach 
(1908–1913) sa zamerala na vrcholnú, niekoľkoročnú fázu v predvojnovej histó-
rii tohto združenia, z ktorého vzišiel návrh na organizovanie pravidelných česko-
slovenských schôdzok v Luhačoviciach, v kúpeľnom meste na moravsko-sloven-
skom pomedzí, ktoré sa malo stať symbolom novodobej vzájomnosti oboch ná-
rodov. Ide už síce o výskumne zdokumentovanú tému, ku ktorej existuje niekoľko 
titulov staršej memoárovej (napr. J. Vochala, J. Rotnágl, V. Vokurka), ale aj novšej 
českej i slovenskej odbornej literatúry (napr. J. Rychlík, M. Stehlík, D. Pelčáková, 
Z. Urban, D. Kováč, R. Holec atď.), no autorka podnikla nový rozsiahly pramen-
ný výskum v českých a slovenských archívoch a preštudovala množstvo historic-
kých materiálov, dobovej tlače, spolkových zápisov, úradných záznamov atď. Vý-
sledkom preto nie je zásadná reinterpretácia alebo odhalenie nových skutočností 
v  aktivitách luhačovických porád, ale ide najmä o  komplexnejšie zachytenie 
a analýzu prípravy, priebehu a vlastného obsahu schôdzok a hlbšie pochopenie 
ich významu z pohľadu rozvoja českého národného života a slovenských emanci-
pačných snáh. Tie v tomto období zastupoval v Čechách aj slovenský študentský 
spolok Detvan.

Osem kapitol s Úvodom a Záverom prináša ucelenú rekapituláciu historic-
kého pohľadu na aktivity Českoslovanskej jednoty, ktorá bola hlavným organizáto-
rom luhačovických porád. Koncepcia tohto spolku sa zmenila najmä v roku 1908, 
a to s nástupom pragmatického ekonóma Josefa Rotnágla, ktorý vystriedal univer-
zitného lingvistu a slavistu Františka Pastrnka. Jurčišinová vyzdvihla výhodnú geo-
grafickú polohu slobodomyseľnej atmosféry kúpeľného centra Moravy  –  Luhačo-
víc  –  a spolu s tým aj význam schôdzok slovenských a českých intelektuálov, poli-
tikov, právnikov, ekonómov, spisovateľov a publicistov, ktorých spájala myšlienka 
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obojstrannej vzájomnosti a pri svojich rokovaniach anticipovali spoločnú platfor-
mu pre možné neskoršie štátotvorné spojenie oboch národov. 

Autorka charakterizuje dôverný aspekt týchto porád v ich prvej fáze v ro-
koch 1908–1910, keď rokovania neboli sprevádzané manifestačnými akciami ale-
bo otvorenou politickou agitáciou, ale mali kuloárny charakter s výberom pozva-
ných osôb, čo odrážalo prejednávanie konkrétnych politických a  hospodárskych 
otázok spolupráce. Nasledujúce roky 1911–1913 sú podľa autorky príznačné zvý-
šeným záujmom širšej českej verejnosti, ktorý bol vyvolaný tým, že ťažisko sa kládlo 
na riešenie praktických problémov, ako boli napr. osvetová činnosť, zakladanie 
podnikov na území Slovenska, pomoc slovenskej učňovskej mládeži, sprostredko-
vanie práce slovenským robotníkom v českých krajinách a pod. Popri vzniku lite-
rárneho odboru v roku 1911 sa zásadným momentom stalo najmä založenie náro-
dohospodárskeho odboru, ktorý mal presviedčať predstaviteľov českého kapitálu 
o výhodách investovania na Slovensku, a tým zvýšiť záujem českej verejnosti o Slo-
vensko. Mohli by sme povedať, že stúpenci českej finančnej buržoázie, najmä okruh 
okolo Živnobanky ( J. Preiss, R. Pilát atď.), sa na Slovensko dívali ako na geografic-
ky blízky región výhodný pre vývoz kapitálu a pre využitie dostupných surovino-
vých zdrojov. Slovensko (ako súčasť Uhorska) znamenalo aj „vstupnú bránu“ pre 
plánovaný vývoz českého kapitálu na Balkán. 

Za najprínosnejšie časti monografie môžeme považovať napr. analýzu ofici-
álneho postoja uhorskej vlády k luhačovickým poradám, a to z hľadiska postoja slo-
venskej politickej reprezentácie, ktorá bola rozdelená svojou ideovou orientáciou 
(hlasisti x martinské krídlo), názormi na možné spojenie Čechov a Slovákov či na 
zachovanie národnej svojbytnosti a vyriešenie jazykovej otázky (kapitola Luhačo-
vické podujatia a uhorská vláda). V tomto prípade by bolo možné v ďalšom výskume 
viac využiť aj maďarské archívy mimo slovenského územia, napr. úradné záznamy, 
ktoré neboli delimitované po roku 1918 na Slovensko a zostali uložené v Budapeš-
ti. V monografii musíme vyzdvihnúť najmä rozsiahle štúdium dobovej dennej i ča-
sopiseckej tlače, ale z českej strany by sa problematika dala doplniť aj väčším zhod-
notením slovenských rubrík alebo slovenskej tematiky v českých časopisoch Naše 
doba, Rozhledy, Květy, Lumír, Zlatá Praha atď., ktoré informovali o činnosti spolku 
Detvan, Českoslovanskej jednoty, o luhačovických poradách a pod. Pre danú tému 
by mohol byť prínosným aj pohľad na Národní listy, ktoré v rámci slovakofilských 
snáh dávali väčší dôraz na príklady kultúrnej spolupráce ako na vízie politickej 
budúcnosti. Zaujímavou zostáva aj zatiaľ nedoriešená otázka bližšieho vysvetlenia 
neparticipovania niektorých významných českých politikov alebo umelcov, zúčast-
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ňujúcich sa týchto luhačovických porád, a to najmä tých, ktorí sa otvorene (aj kri-
ticky) hlásili k myšlienke česko-slovenskej spolupráce (zúčastňovali sa napr. dobo-
vých ankiet, publikačných projektov a pod.), ale neboli explicitne v dobovom kon-
texte stúpencami politického zjednotenia Čechov a Slovákov. Literárny historik by 
zároveň viac akcentoval dôležitosť daných porád z hľadiska slovenských kultúrnych 
dejín a ich osobností.

Nový pohľad, podľa mňa, by možno mohla v budúcnosti priniesť aj analýza 
písomných, „neliterárnych“ fondov pozostalostí niektorých českých spisovateľov, 
ako napr. A. Jiráska, A. Heyduka, F. Táborského atď., čím sa doteraz nezaoberala 
ani oblasť literárneho dejepisu, ani politickej histórie. Spracovanie danej archívnej 
i publicistickej problematiky by mohlo vniesť do problematiky možno aj doteraz 
neznáme informácie a hodnotenie. Samostatnú a zatiaľ podrobnejšie nespracovanú 
oblasť, ktorá si v budúcnosti ešte vyžiada z českej strany rozšírenejšiu interpretáciu, 
tvorí zachytenie vzťahu T. G. Masaryka k  luhačovickým schôdzkam. Ten sa ich 
nezúčastňoval, ale bol v pravidelnom kontakte s českými finančnými kruhmi a ako 
poslanec im radil, ako postupovať v kultúrnych a hospodárskych stykoch so Sloven-
skom. Je všeobecne známe, že Masaryk svojím politickým pragmatizmom výrazne 
ovplyvnil aj sociálno-kultúrny program hlasistov, ktorí predstavovali jadro účastní-
kov luhačovických porád zo slovenskej strany. Určitá výnimočnosť a názorová „vy-
váženosť“ Masarykovej pozície tak vyplývala zo skutočnosti, že tu existovali jeho 
osobné a pracovné kontakty nielen s českou, ale aj so slovenskou stranou.

Recenziu môžeme uzatvoriť zhodnotením, že Jurčišinová zachytila v kom-
plexnej podobe význam, priebeh a  ústrednú tému luhačovických porád v  česko-
slovenských dejinách, a to nielen z pohľadu vzájomných vzťahov, ale najmä z per-
spektívy pochopenia komplikovaného procesu formovania slovenskej politickej 
reprezentácie. Tá si postupne vytvárala vlastný reálny program a zúčastňovala sa po-
rád s nádejou na silnejšie hospodárske, politické a kultúrne zbližovanie s českým 
prostredím, a to aj napriek tomu, že sa ich nezúčastňovali výrazní predstavitelia čes-
kej oficiálnej politiky. Luhačovické schôdzky síce mali menší praktický dosah jed-
notlivých aktivít, ale predstavovali cestu od individuálnych kontaktov k systema-
tickej a  uvedomelej spolupráci oboch národov, ktorá predznamenávala spoločný 
vývin po roku 1918.

Anna Zelenková
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Marijan ŠABIĆ,
Hrvatsko-češke književne veze XIX. 
i početak XX. stoljeća,
Zagreb, Hrvatsko filološko društvo 2013,
259 [5] s., ISBN 978-953-296-065-5.

Chorvatský bohemista a komparatista Mari-
jan Šabić, působící ve Slavonském Brodu, 
je zaměstnán v tamější pobočce Chorvatské-
ho historického ústavu. Po vydání monogra-
fie Iz zlatnog Praga. Češka književnost i kultu-
ra u hrvatskoj književnoj periodici 1835.–
1903 (Zagreb 2008), v  níž se věnoval 
problematice české literatury na stránkách 
chorvatského periodického tisku v 19. stole-
tí (srov. referát o této knize v SlPř 99, 2013, 
s. 161–162), publikoval další tematicky po-
dobnou odbornou knihu, jejíž titul v českém 
překladu zní Chorvatsko-české literární vzta-
hy 19. a počátku 20.  století. Autor v ní dále 
rozvíjí a prohlubuje své dosavadní badatelské 
směřování k chorvatsko-české kontaktologii 
v oblasti kultury a literární recepce.

Silnou stránkou Šabićových studií je 
důraz na heuristiku. Zabývá se vesměs ná-
měty, osobnostmi a texty (po)zapomenutý-
mi, málo známými a (literárně)historickou 
bohemistikou i  kroatistikou často neprá-
vem opomíjenými. Výjimkou není ani nová 
publikace, do  níž badatel zařadil své stati 
vyšlé v chorvatských vědeckých časopisech 
v rozmezí let 2000–2011, v prvé řadě texty 
materiálově-analytického rázu.

Jednotlivé studie jsou řazeny podle chro-
nologické návaznosti pojednávaných témat: 
Chorvatské (a rovněž srbské) překlady Krá-
lovédvorského a Zelenohorského rukopisu 
a chorvatské diskuse o této pseudostaročeské 
mystifikaci z počátku 19. století, jejichž hlav-
ním aktérem v Chorvatsku byl Ignjat Alozije 
Brlić (1795–1855), komentuje úvodní stu-
die Ignjat Alozije Brlić i Rukopisy Králové-
dvorský a Zelenohorský (s.  9–27). Součástí 
této studie je i edice několika dopisů vymě-
něných mezi Brlićovým synem Andrijem 
Torkvatem Brlićem (1826–1868) a „vydava-
telem“ Rukopisů Václavem Hankou.

Rozbor kulturně-literárních kroatik na 
stránkách významného beletristického ča-
sopisu Lumír v letech 1851–1862, který je 
proveden ve studii Hrvatska književnost 
i  kultura u  Mikovčevu „Lumíru“ 1851.–
1862. (s.  29–53), se svou koncepcí hlásí 
k  autorově již zmiňované monografii Iz 
zlatnog Praga…, ovšem tentokrát v obráce-
né perspektivě (česká recepce chorvatské li-
teratury), jež bývá spíše doménou českých 
vědců, např. Otakara Vaška, Julia Dolanské-
ho, Milady Černé, Miroslava Kvapila nebo 
Dušana Karpatského. Co se týče nerozluš-
těných iniciál M. F. (s  42) v této studii, do-
mnívám se, že patří českému důstojníkovi, 
překladateli a publicistovi Morici Fialkovi 
(1809–1869).

Stať Pisma Franje Račkog u Prag – bohe-
mističke i slovakističke dopune (s.  55–88) 
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doplňuje edici Ivana Pederina Pisma Franje 
Račkoga u Prag: pisma Franje Račkoga 
Františeku Palackom, Josefu Jirečeku i Aloisu 
Vojtěchu Šemberi, která byla publikována 
v  časopise Croatica et Slavica Iadertina  4, 
2008. Šabić tuto studii rozšířil o několik 
nově nalezených položek, které odrážejí 
kontakty otce moderní chorvatské historio-
grafie Franja Račkého (1828–1894) s praž-
skými vlasteneckými kruhy – Pavlem Jose-
fem Šafaříkem, Emanuelem Purkyněm 
a Martinem Hattalou. Badatel rovněž opra-
vil některé Pederinovy nepřesnosti, zejména 
určením nezjištěných osob (Šafaříka, Hat-
taly) nebo chybně identifikovaných adresá-
tů (dopisy domněle zaslané Josefu Jirečkovi 
ve skutečnosti patřily Jiřímu Polívkovi).

Dva následné texty jsou věnovány lite-
rárnímu kruhu májovců: na spolupráci čes-
ky píšícího a v 50. letech 19. století v Praze 
působícího Chorvata Špuna-Strižiće s  al-
manachem Máj je upozorněno ve studii 
Napoleon Špun-Strižić u krugu oko almana-
ha „Máj“ (s. 89–110); na Nerudovy chor-
vatské cestopisy se soustřeďuje interpretač-
ní črta O Nerudinim putopisnim razgledni-
cama iz hrvatskih krajeva (s.  111–129), 
v níž badatel zúročil zkušenosti ze své první 
monografie Feljtonistički diskurz i nacional-
nointegracijska paradigma (Zagreb  2003), 
zdůrazňuje rezonanci cestopisných skic 
s dobovým společenským děním.

V invenční geneticko-typologické kom-
parací klasického chorvatského a českého 
cyklu romantických balad Šenoine Povjesti-
ce i Erbenova Kytice: između mita i predaje 
(s. 131–150) se Šabić pokouší osvětlit úlo-
hu baladického žánru jakožto zprostředko-
vatele mezi lidovým mýtem a pověstí. Rov-
něž se zamýšlí nad otázkami spojenými 
s  periodizací českého národního obrození 
a nad postupným (postromantickým) stírá-

ním hranic mezi baladou a romancí (v čes-
kém prostředí např. u Nerudy). Co se týče 
rozsáhlého citátu z  Erbena uvedeného ve 
studii (s. 137–138), podle mého názoru ne-
stačí pouze odkázat k  průvodnímu textu 
k Erbenově Kytici z pera Rudolfa Havla, ný-
brž je nutno ještě dodat podstatnou infor-
maci, že se jedná o začátek Erbenovy studie 
Vídy čili sudice. Příspěvek k slovanskému bá-
jesloví, jež je jedním z klíčů k jeho bájeslov-
ným náhledům.

V dalších statích M. Šabiće je připome-
nuta osobnost Jagićova žáka a ve Vídni žijí-
cího slavisty Josefa Karáska (1868–1916) 
a  jeho korespondence s  filologem Milivo-
jem Šrepelem z  let 1892–1904 (Suradnja 
Josefa Karáseka i Milivoja Šrepela, s.  151–
173); vazby chorvatského obdivovatele 
 modernisty Stanisława Przybyszewského 
a  průkopníka volného verše Vladimira Je-
lovška (1879–1931) na pražské dekadenty 
(Vladimir Jelovšek i praški mostovi hrvatske 
dekadencije, s.  175–200); slovakistické 
a  bohemistické kontakty a zájmy příleži-
tostného prozaika a překladatele Stjepana 
Karlova Žguriće (1872–1914), jenž působil 
od  konce 19.  století jako daruvarský farář 
mezi tamější českou menšinou (Slovački 
i  češki obzori Stjepana Karlova Žgurića, 
s. 201–227); a konečně bohemistické syže-
ty na stránkách časopisu Prosvjeta na přelo-
mu 19. a 20. století (Češka književnost i kul-
tura u „Prosvjeti“ 1893.–1913., s. 29–255).

Redakčně je publikace připravena pečli-
vě, i  když se občas objevují drobné chyby 
v cizojazyčných citátech či u vlastních jmen 
(např. Mikovcova tragédie je uvedena pod 
názvem Zahuba rodu Přemislovského místo 
Záhuba rodu přemyslovského, Choholoušek 
místo Chocholoušek, podobně je třeba po-
opravit podobu Adolfo Heyduk, příjmení 
u  jména známého slavisty František Pastr-
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nak má být Pastrnek ad., jež si však čtenář 
bez obtíží opraví sám. Lze jen litovat, že 
kniha neobsahuje žádné résumé (české by 
bylo vzhledem k  tématu vhodné) a není 
opatřena rejstříkem.

Monografie Marijana Šabiće sumarizuje 
doposud rozptýlené a neutříděné poznatky 
a seznamuje zájemce s řadou zde poprvé pu-
blikovaných pramenů. Třebaže nejde o ob-
jevy zásadní povahy, mají tyto minuciózní, 
bystře vypozorované detaily svou váhu 
a  obohacují dosavadní studium binárních 
vztahů v dané oblasti o nové aspekty.

Marcel Černý

Jan PISULIŃSKI, 
Akcja specjalna „Wisła“, 
Rzeszów, Libra PL 2017, 457 s.,
ISBN978-83-63526-03-0.

Mohlo by se zdát, že nucené přesídlení 
ukrajinského obyvatelstva z  jihovýchod-
ních částí Polska v roce 1947 je již natolik 
známým a dobře zpracovaným tématem, 
že k němu není co dodat. Na druhou stra-
nu měl dosud historik sice k dispozici 
množství publikací a edic dokumentů 
o speciální akci Visla – jak byla tato nuce-
ná migrace nazvána velením polské armá-
dy – avšak jejich hodnota kolísala. Chybě-
lo celkové zpracování této smutné, avšak 
pozornost stále přitahující a emoce vyvolá-
vající kapitoly moderních polských dějin. 
Jan Pisuliński se ujal tohoto náročného 
úkolu a doslova se prokousal množstvím 
pramenů a  literatury, vybral z  nich rele-
vantní údaje a  předložil je čtenáři v  sou-
hrnné podobě.

Po podrobném rozboru pramenů a lite-
ratury autor představuje události předchá-

zející akci Visla. Základem byla v podstatě 
snaha obnovit po druhé světové válce Pol-
sko jako národnostně jednolitý stát. Mezi 
jinými k tomu měla sloužit dohoda o výmě-
ně obyvatelstva mezi Polskem a Sovětským 
svazem. Podle ní Poláci, kteří zůstali na úze-
mí zabraném Sověty 17.  září 1939, mohli 
odjet do Polska. Do SSSR naproti tomu za-
mířili Ukrajinci, kteří žili zejména v jihový-
chodní části Polska. I když Poláci opouštěli 
své domovy neradi, byla to pro ně stále lepší 
volba, než zůstat v  SSSR. Naproti tomu 
Ukrajinci museli nejen opustit své domovy, 
ale také zamířit do „sovětského ráje“, o ně-
mž si nedělali iluze. Není divu, že ochota 
k  odjezdu byla mezi nimi malá a často se 
stávalo, že ti, kteří odjeli, se následně vraceli 
vydávaje se za Poláky. Ukrajinci byli kromě 
toho obviňováni z podpory Ukrajinské po-
vstalecké armády (UPA, často nazývané 
banderovci), jejíž oddíly operovaly na pol-
sko-sovětském pomezí. Autor to vyvrací 
a dokládá, že místní obyvatelé byli naopak 
trápeni jak UPA, tak polskými jednotkami 
zasahujícími proti ukrajinskému podzemí. 
Brutální zásahy obou stran, včetně vraždění 
a vypalování vesnic, mělo mimo jiné za ná-
sledek v roce 1946 uprchlickou vlnu směřu-
jící na Slovensko. Pisuliński také zpochyb-
ňuje tezi, podle které akci Visla iniciovalo 
zabití generála Karola Świerczewského při 
přestřelce mezi polskými vojáky a  UPA 
v  březnu 1947. Faktem rovněž zůstává, že 
celou operaci připravil hlavní štáb polské 
armády poměrně nedostatečně. Vedle pře-
sídlení ukrajinského obyvatelstva měla totiž 
akce vést k definitivnímu zničení UPA. 
I Sověty však udivovalo, proč Poláci k tomu 
vybrali nejméně příhodné období (v tomto 
směru byla lepší zima, která znesnadňovala 
banderovcům úkryt a sníh umožňoval lépe 
je vystopovat). 
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Akce Visla probíhala v několika vlnách 
v pásu příhraničí od Lublinska, na jih k po-
hoří Bieszczady a dále pak na západ až po 
Gorlice a neobešla se bez brutalit a také 
ztrát na životech – jak mezi vojáky či členy 
UPA, tak i nevinnými civilisty. Část jedno-
tek UPA přešla do Československa ve snaze 
dostat se na Západ, což se jim však většinou 
nepodařilo. Do konce července 1947 bylo 
přesídleno (zejména do západních oblastí 
Polska) více jak 135 tisíc obyvatel (nejen 
ukrajinského obyvatelstva ale také Poláků), 
několik tisíc se ocitlo za ostnatými dráty 
pracovního tábora Jaworzno. Není divu, že 
dodnes tato kapitola polsko-ukrajinských 
vztahů vyvolává emoce. 

Knihu kromě rejstříků (jmenného 
a místního) a seznamu pramenů a literatury 
doplňuje obsáhlá fotografická příloha slo-
žená z často unikátních a zajímavých sním-
ků.

Jiří Friedl

Tatiana IVANTYŠYNOVÁ – 
Peter PODOLAN – Miriam VIŠINSKÁ, 
Básník a mesto. Viedenské roky 
Jána Kollára,	
Bratislava, SDK SVE PRO HISTORIA
2015, 142 s., ISBN 978-80-970376-6-6.

Slovenské dějepisectví pokračuje v pozitiv-
ní tradici studia života a díla osobností, kte-
ré se významným způsobem podílely na 
formování moderní slovenské národní 
identity v období označovaném jako slo-
venské národní obrození. Mezi nimi vyniká 
mimořádně všestranná osobnost Jána Kol-
lára (1793–1852). Kollár byl nejenom bás-
níkem, prozaikem, filozofem a slavistou, ale 
i sběratelem lidové slovesnosti, jazykověd-
cem a také evangelickým knězem, kazate-

lem a teologem. Ačkoli bylo jeho životu 
a  dílu věnováno vcelku hodně pozornosti, 
při bedlivém studiu se ukazuje, že stále ještě 
v něm zůstávají nepříliš probádané či zcela 
neznámé oblasti. K nim patří mj. i některé 
stránky Kollárova pobytu ve Vídni v letech 
1849–1952 a Kollárův vztah k vídeňskému 
prostředí jako takovému. O doplnění zna-
lostí o Kollárovi a jeho kontaktech s vídeň-
ským prostředím se postaraly tři osobnosti 
slovenské historiografie – Tatiana Ivantyšy-
nová, Miriam Viršinská a Peter Podolan.

Výsledkem jejich tematicky zaměřené-
ho bádání, založeného především u T. Ivan-
tyšynové na dřívějších bohatých znalostech 
a zkušenostech s  moderní analýzou Kollá-
rovy osobnosti a jeho díla, se stala anotova-
ná kolektivní monografie. Peter Podolan 
v  její první části nazvané Život v Pešti po-
psal a vysvětlil genezi Kollárova raného pů-
sobení v Pešti v letech 1819–1849. Zevrub-
ným, ale dostatečně syntetizujícím způ-
sobem charakterizoval tehdejší vývoj 
Kollárových názorů, zejména se soustředil 
na jeho vztah k maďarizaci a slovenské jazy-
kové identitě. Stranou neponechal ani roz-
bor hlavních Kollárových prací, čímž vy-
tvořil základ pro následnou zevrubnější 
analýzu provedenou v kapitole V cisárských 
službách, který společně sestavili Tatiana 
Ivantyšynová a Miriam Viršinská. Kollár 
zde byl představen jako vládní důvěrník, 
který během svého působení ve Vídni for-
mou několika memorand připravil na zá-
kladě vládní výzvy návrhy na řešení národ-
nostní otázky a konfesijní rovnoprávnosti 
v Uhrách. Kromě jiného je v kapitole upo-
zorněno na spory, které v  té době vznikly 
mezi Kollárem a Štúrovci (známé jako dis-
kuse mezi Staroslováky a Novoslováky) ma-
jící vliv na skutečnost, v  jakém jazyku byly 
vydávány v té době založené Slovenské novi-
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ny. Třetí kapitolu Kollár a evanjelická církev 
a.  v. (1848–1852) pojala její autorka Mi-
riam Viršinskou jako detailní analýzu Kol-
lárova vztahu k  evangelické církvi v  době 
jeho působení ve Vídni. Centrální vláda ve 
Vídni se tehdy rozhodla reorganizovat 
uherské protestantské církve způsobem, aby 
podléhaly jednotné správě, jako tomu bylo 
doposud v  rakouské části monarchie. Vý-
chodiskem pro reformy ve slovenském pro-
středí mohlo být Kollárovo církevní memo-
randum, ve kterém se jeho autor snažil vy-
světlit nejenom principy křesťanské církve 
obecně a protestantských vyznání zvlášť, ale 
i navrhnout řešení vztahu mezi státem 
a církví. Následující kapitola Vedec a profe-
sor slovanskej starovedy, kterou připravil Pe-
ter Podolan, se zaměřila na okolnosti, které 
vedly ke  jmenování Kollára mimořádným 
profesorem archeologie (starožitností) na 
vídeňské univerzitě. V té době, tedy na pře-
lomu 40. a 50. let 19. století Kollár pracoval 
na dvou mimořádně zajímavých knihách, 
jež však v přehledech jeho tvorby nebývají 
obvykle připomínány. Peter Podolan je 
v kapitolách „Staroitalia slavjanská“ a Práca 
na „Bohoch z Retry“ začlenil nejen do širších 
dobových okolností, za nichž se rodily, ale 
i do vývoje a proměn Kollárových názorů. 
V kontextu s předchozí kapitolou byly v té-
to části publikace také osvětleny různé akti-
vity Kollárovy vědecké a pedagogické práce 
v době jeho vídeňského pobytu. 

Poslední částí knihy je stať Tatiany Ivan-
tyšynové Slovania a Ján Kollár. Přes v pod-
statě tradiční název jde o specifickou sondu 
do málo známého každodenního života Já-
na Kollára. Cenné je, že v některých částech 
se tento text náležitě prolíná s pojednáními 
v  kapitolách věnovaných různým otázkám 
Kollárova vídeňského pobytu, opakuje však 
jen to nezbytné a soustředí se na popsání 

Kollárova vztahu k vídeňskému slovanské-
mu prostředí.

Nesporným pozitivním rysem publika-
ce je její interdisciplinární charakter. Kollár 
je v ní interpretován jako všestranná osob-
nost, pro niž bylo stěžení pojetí národa jako 
kulturně civilizační jednotky identifikující 
se především jazykem. Cenné je rovněž jeho 
vyobrazení jako vědce a pedagoga. Vyzdvih-
nout je třeba i skutečnost, že práce o Jánu 
Kollárovi se doposud soustřeďovaly přede-
vším na jeho názorový profil, avšak tím vy-
plňovaly pouze rovinu dějin idejí. Předlože-
ná kolektivní monografie je příkladem vý-
razněji širšího tematického zaměření, 
zejména soustředění na duchovní dějiny 
a v širších souvislostech i na kulturní dějin 
s využitím moderních metodologických vý-
chodisek, která se jeví pro každou disciplí-
nu či subdisciplínu jako specifická. Díky 
tomu působí kniha, byť je napsána několika 
autory, jako homogenní celek. Její struktura 
je promyšlená, logicky stavěná na chronolo-
gickém ale i problémovém vymezení. Po-
stupuje od obecných souvislostí počáteční-
ho Kollárova působení v Pešti a formování 
jeho názorů v  tomto prostředí mezi léty 
1819–1849 ke  konkrétním analytickým 
rozborům jeho činnosti, tvorby a názorů ve 
Vídni v letech 1849–1852. Zejména druhá 
část je založena na důsledné analýze pra-
menného materiálu přesahující obvyklý po-
stup. Leckterou z kapitol lze pojmout i jako 
případovou studii k hlubšímu poznání cír-
kevních dějin i dějin mentalit slovenského 
a  dokonce i uherského národa. Především 
jde o období kolem poloviny 19. století, te-
dy dějinné fáze přípravy, průběhu a dozní-
vání revolučního dění let 1848/1849, které 
poznáváme obvykle ze zcela jiného úhlu po-
hledu. V tomto směru má kniha i mimořád-
ný didaktický efekt: vysokoškolským stu-

Kniha 1.indb   505 31.10.2017   22:09:01



506ZPRÁVY

dentům je schopna srozumitelnou formou 
podat jiný než tradiční výklad slovenských 
dějin tohoto období. Jistě lze podotknout, 
že práce by mohla mít i další rozměry. Nad 
životními peripetiemi a dílem Jána Kollára 
se lze zamýšlet z nejrůznějších úhlů pohle-
du. Jak konstatovala hlavní autorka knihy 
Tatiana Ivantyšynová, existuje ještě spousta 
nezpracovaného archivního materiálu, kte-
rý se váže ke Kollárovi a jeho činnosti. To 
však bude nepochybně úkolem dalších pra-
cí. Anotovaná kniha má mj. i tu přednost, 
že její nevelký formát umožňuje poměrně 
snadno (dostupnou a pro vědecké práce 
ne vždy obvyklou čtivou formou) se sezná-
mit se vším podstatným, co chtěli autoři 
čtenářům předestřít. Proto může posloužit 
k poznání Jana Kollára i širší veřejnosti.

Radomír Vlček

Peter MACHO – Daniela KODAJOVÁ
 a kol., 
Ľudovít Štúr. Na hranici dvoch vekov. 
Život – dielo – doba verzus historická 
pamäť, 
Bratislava, VEDA, Vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied 2015, 398 s.,
ISBN 978-80-224-1454-8.

V roce 2015 uplynulo dvě stě let od naroze-
ní nejvýznamnější osobnosti slovenského 
národního obrození Ľudovíta Štúra (1815–
1856). Mezi jinými vzpomínkovými akce-
mi defilovala i řada odborných konferencí 
připomínajících, nově mapujících a hodno-
tících životní osudy a dílo tohoto činitele, 
tak významného pro slovenský národ. Mezi 
historicky zaměřenými pracemi, jež v  po-
sledním období vznikly, si nepochybně za-
slouží připomenutí kolektivní monografie 

připravená do tisku péčí dvou předních slo-
venských slavistů – Peterem Machem a Da-
nielou Kodajovou. Redaktoři knihy v úvo-
du zdůraznili, že cílem jejich publikace není 
adorace Štúra, ale jeho symbolického repre-
zentanta veřejného, kulturně-společenské-
ho a vzdělávacího života spojujícího sloven-
skou komunitu v  národní, konfesionální 
i lokální rovině.

Kniha je rozdělena do dvou částí. První 
se zaměřuje na historické reflexe Štúrova ži-
vota, jeho myšlení a díla, zatímco druhá část 
na širší souvislosti slovenské národní pamě-
ti a identity, v nichž je Ľudovít Štúr ústřed-
ní osobností. V první části najdeme výsled-
ky spíše tradičně zaměřeného výzkumu. 
Jednotlivé kapitoly se soustřeďují na osob-
nost Ľudovíta Štúra, na jeho dílo a dobu, 
ve které tvořil. Jde v nich především o pro-
blematiku Štúrova vztahu k  evangelické 
církvi a o proměny jeho politického myšle-
ní. Jednou ze sledovaných otázek je také 
Štúrův vztah ke slovanské vzájemnosti a ru-
sofilství. Druhá část knihy je zaměřená 
na posmrtný (druhý) „život“ Ľudovíta Štú-
ra, především na utváření jeho symbolu 
a  na způsob, jakým se s  tímto symbolem 
v průběhu desetiletí nakládalo; jak byl v ná-
sledném slovenském politickém životě vyu-
žívaný, či přesněji vyjádřeno, zneužívaný. 
Součástí druhé části knihy jsou také pří-
spěvky pojednávající o problematice výzku-
mu kolektivních identit a symbolických re-
prezentací.

Na vzniku anotované kolektivní mono-
grafie se podílelo 18 osobností různých pro-
fesí: historiků, literárních vědců, uměno-
vědců, teatrologů i dalších specialistů. Cen-
ný, a např. pro české dějepisectví inspirativní, 
je nepochybně zvolený interdisciplinární 
přístup. Každý autor si ve své kapitole za-
chovává vlastní odborně specifický přístup. 

Kniha 1.indb   506 31.10.2017   22:09:01



507103 | 2017 ZPRÁVY

Ovšem zaměřením na jednotící osobnost, 
nezbytnou komparací zjištěných okolností 
a usouvztažněním takto vzniklých případo-
vých studií vzniká specifický obraz podáva-
jící různorodý, avšak vnitřně propojený ví-
cevrstevný obraz, kde každý čtenář najde to, 
co je mu nejbližší. V knize však zdaleka není 
vše, co se Štúrovým životem a dílem v první 
i druhé fázi jeho „života“ souviselo. Čtenáře 
možná překvapí, že jedné ze stěžejních otá-
zek, jež s  obrozeneckou činností Ľudovíta 
Štúra bezprostředně souvisí, konkrétně 
Štúrovu vztahu k  Rusku a slovanstvu jako 
celku, jeho rusofilství a zároveň i  jisté ruso-
fobii je věnována pouze jedna vcelku krát-
ká, čtrnáctistránková kapitola vzniklá z pe-
ra Marcela Martinkoviče.  

Kniha Ľudovít Štúr. Na hranici dvoch 
vekov. Život – dielo – doba verzus historická 
pamäť má jeden, slovenskou i českou histo-
riografií často podceňovaný aspekt. Je jím 
vnější úprava. Je totiž vytištěna na kvalitním 
papíru, dobře vyvázaná, opatřená značným 
množstvím obrázků. I z tohoto důvodu po 
ní jistě sáhne nejenom odborník, který se 
zajímá o nuance Štúrova života a díla. A o to 
by, podle mého názoru, mělo v případě pre-
zentace výsledků historiografických bádání 
také jít. Bez striktně vědeckých prací urče-
ných v podstatě malému okruhu odborníků 
se vývoj vědeckého poznání neobejde, avšak 
vědecké výsledky potřebují také reflexi širší 
společností. Bez technicky kvalitně zpraco-
vaných prací, které mají šanci získat zájem 
širší čtenářské komunity, to nejde. Kniha 
Ľudovít Štúr. Na hranici dvoch vekov. Život 
– dielo – doba verzus historická pamäť jde 
tímto směrem. Věřme, že nejen ve slovenské 
produkci se takové práce budou objevovat 
stále častěji.

Radomír Vlček

Ľubica HARBUĽOVÁ (ed.), 
Kapitoly z dejín Podkarpatskej Rusi
1919–1945,
Prešov, Vydavatelstvo Prešovskej univerzity 
2015, 360 s., ISBN 978-80-555-1541-0

Při příležitosti jubilea osmdesátých naroze-
nin prof.  PhDr.  Michala Daniláka,  CSc., 
Dr. h. c., připravil Historický ústav Filozofic-
ké fakulty Prešovské univerzity v Prešově ko-
lektivní monografii zaměřenou na dějiny 
Podkarpatské Rusi. Z posledních let sice již 
existují dějiny tohoto regionu, který v letech 
1918–1938 tvořil jednu z částí Českosloven-
ské republiky (např. Ivan Popp, Dějiny Pod-
karpatské Rusi v  datech. Praha 2005; Idem, 
Podkarpatská Rus, Praha 2005; Lukáš Faso-
ra, Podkarpatská Rus v dějinách Českosloven-
ska, Brno 1998; Jan Rychlík, Podkarpatská 
Rus v  dějinách Československa 1918–1946, 
Praha 2016; Petr Švorc, Zakletá zem: Podka-
patská Rus 1918–1946, Praha 2007), ucele-
ných publikací pojednávající o  historické 
kontinuitě i diskontinuitě tohoto území 
však nikdy nebude dost. Vznik nové publika-
ce je proto třeba přivítat a ocenit, mj. i proto, 
že přes vnitřní různorodost danou množ-
stvím ne vždy zcela souladných názorových 
postojů je jasně strukturovaná a cílená.

Anotovaná publikace je rozdělená do 
čtyř oddílů. V  prvním Z  dejín Podkarpat-
skej Rusi pred rokom 1918 je ve třech kapi-
tolách sledován jak život slovenského etni-
ka na  Podkarpatské Rusi ve starším dějin-
ném období, tak obraz slovensko-rusínských 
vztahů a jejich dějinných proměn ve sloven-
ské a maďarské historiografii. Tím je vytvo-
řena historická i historiografická základna, 
na níž je vystavěna druhá, stěžejní část pub-
likace Podkarpatská Rus v  rokoch 1918–
1945. Ta je pak dále vnitřně členěna do tří 
částí. Nejobsáhlejší oddíl je zaměřen na vni-
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tropolitické aspekty vývoje Podkarpatské 
Rusi. Čtenář se v  něm může seznámit jak 
s  obrazem místa a významu Podkarpatské 
Rusi v československých dějinách, tak s ana-
lýzami konkrétních problémů dějin Pod-
karpatské Rusi v  meziválečném období. 
Další oddíl druhé kapitoly je soustředěna 
na kulturní a společenský život Podkarpat-
ské Rusi let 1918–1945. Zde upozorněme 
zejména na příspěvky pojednávající o zed-
nářství v Užhorodě a na kapitolky věnované 
dějinám kultury Podkarpatské Rusi, zejmé-
na těm, které se zmiňují o architektuře ně-
kterých tamních měst a jejich proměnách. 
Umožňují totiž poznat a pochopit dodnes 
působící svéráz tohoto regionu, jeho jedi-
nečnou a neopakovatelnou atmosféru a mi-
mořádnost kulturně civilizačního cítění 
tamní komunity. Třetí oddíl druhé kapitoly 
je soustředěn na mezinárodně politické as-
pekty a zahraniční determinanty. V  jeho 
rámci je např. objasněno postavení Podkar-
patské Rusi ve Společnosti národů nebo 
otázka státně-politické autonomie, která 
zaujímala mezi dobovými problémy mezi-
válečného Československa zvláštní postave-
ní. Stranou pozornosti knize není ponechá-
na ani tak palčivá otázka, jakou bylo připo-
jení Podkarpatské Rusi k Sovětskému svazu 
a s  tím spojené odlišné následné historio-
grafické diskurzy. 

Na  vytvoření publikace se podílel mi-
mořádně široký, ovšem odborně náležitě 

fundovaný kolektiv. Kromě editorky knihy 
zmiňme např. profesora Prešovské univerzi-
ty v  Prešově Petera Švorca, profesora téže 
univerzity Petera Konyu, profesora Karlovy 
univerzity v  Praze Jana Rychlíka, docenta 
Masarykovy univerzity v  Brně Vladimíra 
Goňce, vedoucí vědeckou pracovnici His-
torického ústavu Slovenské akademie věd 
Bohumilu Frenčuhovou a řadu zahranič-
ních odborníků z Polska, Maďarska a Ukra-
jiny, kteří přispěli svým pohledem ke vzni-
ku plastického, byť pochopitelně nikoli 
zcela jednolitého textu. O  ten však ve vě-
deckých monografiích nemusí vždy jít. Stě-
žejní je stanovení cíle, sdělená informační 
báze a konfrontace názorů. Jsou-li zřetelně 
a dostatečně průkazně podložené prameny 
a fakty, nic nebrání tomu, aby vědecká mo-
nografie obsahovala i poněkud různorodou 
výkladovou linii. V  souvislosti s  anotova-
nou knihou, která byla věnována osobnosti 
profesora Michala Daniláka, nelze nevy-
zdvihnout ani zařazení jeho stručných 
osobních vzpomínek, zejména týkajících se 
okolností, za jakých se dějinám Rusínů za-
čal věnovat a jakými odbornými i lidskými 
peripetiemi přitom musel projít. Cenná je 
i stručná bibliografie jeho prací, která dopl-
ňuje a aktualizuje bibliografie této mimo-
řádné osobnosti slovenského dějepisectví 
zveřejněné již v dřívějších pracích. 

Radomír Vlček
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