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SChMUTZER, Reinhard: Deportace a nucené práce 
německých obyvatel okresu Stříbro v ČSR po II. světové 
válce. Brno : Guidemedia etc, 2014, 117 s. ISBN 978-
80-905310-9-3.

Publikaci vydalo nakladatelství Guidemedia etc 
a je jakýmsi souhrnem výňatků z původně připravo-
vané disertační práce německého autora Reinharda 
Schmutzera. Studie zpracovává poznatky o méně 
diskutované problematice deportací a nucených prací 
německého obyvatelstva v Československu v období 
po 2. světové válce na příkladu okresu Stříbro. Jak 
název napovídá, jedná se o tematickou oblast, která 
doposud stojí spíše na okraji historiografie. Zatímco 
o perzekuci, nucených pracích a deportacích Židů, 
popř. Romů je napsána celá řada knih, fenomén tra-
gických osudů německého obyvatelstva po 2. světové 
válce (zejména z oblasti tzv. Sudet) je v publikacích 
určených laické i odborné veřejnosti zastoupen zcela 
nedostatečně. Je pochopitelné, že československá his-
toriografie v éře komunismu neměla zájem o toto téma 
a plnila především ideologickou úlohu, kdy se zamě-
řovala prioritně na odboj a dějiny komunistické strany, 
ale ani po roce 1989 se tomuto tématu nedostalo po-
zornosti. Domnívám se proto, že si tato kniha zaslouží, 
vzhledem k vydání v českém jazyce, zájem českého čte-
náře a mohla by inspirovat českou historiografii k de-
tailnějšímu prozkoumání výše zmíněného fenoménu.

Autor svou práci rozdělil na úvod a šest kapitol. 
Součástí monografie je i poznámkový aparát, který 
však není kontinuálně očíslován, přílohy, které ob-
sahují svědectví očitých svědků, dokumenty, mapy 
a seznam literatury a zdrojů. V úvodu se autor za-
mýšlí nad pojmem „nucené práce“, kdy jej vymezuje 
dvěma hlavními znaky, a to absencí svobody volby, 
druhu, rozsahu, trvání a místa činnosti. Za další znak 
pak považuje vykořisťování, kdy odměna neodpovídá 
místním a v oboru obvyklým tarifům. Dále stručně na-
stiňuje vznik táborů pro německé obyvatele postižené 
zákonnými opatřeními po obnově ČSR, a to přede-
vším z prostorů bývalých vojenských budov či táborů 
využívaných nacionálně socialistickým režimem v ob-
dobí Protektorátu Čechy a Morava. Rozboru podro-
buje diskriminační opatření vycházející z Košického 
vládního programu a dekretů prezidenta republiky. 
Poslední odstavec úvodní kapitoly velmi stručně popi-
suje metody práce a prameny, ze kterých autor čerpal. 
Sám přiznává, že vzhledem k tomu, že pracoval kromě 
archivních materiálů s výpověďmi očitých svědků (po-
stižených Němců), je třeba si položit otázku objekti-
vity zdrojů.

Druhá a třetí kapitola představuje obecnou pra-
covní povinnost pro Němce, což v praxi znamenalo 

nařízení jakékoli práce bez ohledu na věk, fyzický 
stav či pohlaví. Autor odlišuje pracovní povinnost pro 
Němce po převzetí moci, jež se dle něj zakládala pře-
devším na ozbrojené autoritě české strany, kdy byly 
osoby z „vyšších kruhů“ často úmyslně nasazovány 
na podřadné práce, byly ponižovány a v některých 
případech fyzicky i psychicky týrány, a na zákonné 
opatření vztahující se k dekretům prezidenta repub-
liky (nesprávně označované jako Benešovy dekrety). 
Toto opatření se mělo omezovat výlučně na nápravu 
škod způsobených válkou a zasáhlo muže ve věku od 
14 do 60 let a ženy ve věku od 15 do 50 let. Vyňaty měly 
být osoby tělesně a duševně nezpůsobilé, těhotné ženy 
a ženy s dětmi do 6 let. Nasazení měli rovněž dostávat 
za práci odměnu. V praxi však občas docházelo k po-
rušování tohoto zákona. Autor připouští, že nucené 
práce bylo možné z krátkodobého hlediska zdůvod-
nit jako nezbytně nutné zejména v zemědělství, při 
odstraňování následků války, při opravách poničené 
infrastruktury apod., nikoli však jako nástroj poní-
žení a vykořisťování určité národnosti. Třetí kapitola 
informuje čtenáře o pracovním nasazení německého 
obyvatelstva v místě bydliště a přilehlých oblastech 
v zemědělství a ve veřejném sektoru. Jedná se zde pře-
devším o svědectví postižených osob, které popisují 
různé životní osudy, rozdíly v práci dle místa, sektoru 
a lidského přístupu Čechů. Rozličné byly i výše odměn, 
od naturálií až po peněžité odměny, ze kterých byla 
stržena 20% daň na reparační náklady. Pokud některá 
z osob dostala peněžitou odměnu, tato nikdy nepře-
kročila tarif pomocného dělníka.

Stěžejní části práce tvoří kapitoly čtyři a pět věnující 
se deportacím německého obyvatelstva okresu Stříbro, 
pracovním a existenčním podmínkám ve sběrných 
táborech i mimo ně. Autor dochází ve čtvrté kapitole 
k zjištění, že šlo o plošné deportace, jež zasáhly celý 
okres Stříbro, přednostně pak byly odsunuty ty rodiny, 
jejichž usedlosti mezitím obsadili Češi. Vyňati byli 
Němci označení za antifašisty, což však fakticky ne-
bylo absolutně dodržováno. Transporty začaly v srpnu 
roku 1945 a Němci byli od této doby až do 4. června 
1948, kdy dekret zrušením prováděcí vyhlášky pozbyl 
platnosti, převáženi v nákladních vagonech dle po-
třeby do různých shromažďovacích táborů v Čechách. 
Místní správní komise ve Stříbře vyhotovila mnohdy 
v den transportu jmenný seznam těch, kterých se od-
sun týkal a ti byli v rychlém sledu vyhnáni ze svých 
domovů s nejnutnějšími zavazadly. Často docházelo 
k rabování a krádežím německého majetku ze strany 
zástupců národních výborů. Text je doplněn svědec-
tvími popisujícími obsah povolených zavazadel, cho-
vání „vykonavatelů moci“, pláč dětí, žen a nemocných 
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namačkaných na přeplněných žebřiňácích odvážející 
dotyčné na nádraží do nákladních vagonů určených 
k transportu. S transporty samozřejmě souvisel hlad, 
žízeň, strach, fyzická i psychická újma, ale i ztráty na 
životech. Nikdo nevěděl, kam deportované odváží a co 
s nimi bude. Transporty směřovaly zejména do Prahy, 
Filipova u Čáslavi, Blatné nebo do internačního tábora 
v Kolíně. Na výstupních stanicích byli deportovaní 
postaveni do řady a následně jako na trhu vybráni 
novými „zaměstnavateli“ na nucené práce. Velké ro-
diny byly často přidělovány na statky, jedinci pak do 
tamních fabrik. Autor správně uvádí, že se jednalo 
zejména o ženy, děti a starce, protože je třeba si uvě-
domit, že mnoho mužů bojujících na frontě, pokud 
nepadlo, se ještě nevrátilo ze zajateckých táborů.

Předposlední kapitola se snaží o analýzu nucených 
prací, kterou autor rozdělil na dvě fáze, a to na fázi 
jedna, která probíhala od vydání dekretu prezidenta 
republiky z 19. září 1945 a byla zdůvodněna potřebou 
odstraňování válečných škod (v této fázi byli Němci 
nuceni pracovat, dokud nebylo vydáno rozhodnutí 
o jejich odsunu), a na fázi dvě, která se vztahovala 
na zůstavší Němce, vězně z koncentračních táborů 
Bory a Třemošná a ty, již čekali ve sběrných táborech 
na „vyhnání“. Tato fáze mohla trvat i několik let. Dále 
v podkapitolách popisuje existenční podmínky mimo 
sběrné tábory a v rámci sběrných táborů. Zde dochází 
ke zjištění, že pracovní podmínky mimo tábory byly 
vesměs nelidské. Zákonem stanovená pracovní doba 
byla často porušována, Němci nesměli bez dovolení 
opustit pozemek, k nákupu bylo potřeba potvrzení, 
k opuštění místa propustka, shromažďování Němců 
bylo zakázáno a soukromá pošta často zaměstnava-
telem cenzurována. Kapitola je obohacena mnoha 
citacemi pamětníků. Co se týče odměny za nucené 
práce, ta se případ od případu lišila, záleželo na za-
městnavateli, jestli vyplácel mzdu v hotovosti, v natu-
ráliích nebo kombinovaně. Lékařská péče byla nedo-
statečná, ubytování nesplňovalo základní hygienické 
podmínky. Spávalo se ve sklepech, chlévech apod. Na 
základě svého výzkumu autor došel k závěru, že horší 
podmínky měli nuceně nasazení ve větších podnicích 
a na velkých statcích. Strava byla nedostatečná, maso 
a tuky byly pracujícím podávány pouze u některých 
malých sedláků, kteří si zachovali lidský přístup. Pod 
vlivem protiněmecké propagandy se postižení setká-
vali s nevraživostí obyvatel, zvlášť agresivní byly děti, 
které po Němcích plivaly a házely kamení. Tento po-
stoj společnosti se však nedá úplně generalizovat, ne-
boť dle svědectví se pamětníci setkali i s přátelským 
a důstojným zacházením ze strany Čechů. Většina 
německých obyvatel okresu Stříbro si odpracovala 
nucené práce v místech mimo tábory. Od roku 1946 
začala jejich koncentrace ve sběrných táborech, kde 
v pracovní povinnosti zůstávali až do svého vyhnání. 
Internační tábory se dělily na tři druhy: tábory pro 
osoby, na které čekalo trestní řízení; sběrné tábory pro 
osoby, jež byly zbaveny státního občanství, a pracovní 
tábory pro osoby podléhající pracovní povinnosti. 
Obecně se tábory vyznačovaly nedostatkem stravy, 

nedostatečnou lékařskou péčí, chyběly základní hygie-
nické předpoklady, výjimkou nebyly štěnice či vši. In-
ternovaní byli ubytováni separátně, zvlášť muži, zvlášť 
ženy. Ze svědeckých výpovědí se dozvídáme o různých 
krutostech ze strany dozorců a vysoké úmrtnosti star-
ších osob. Kvalitativních změn se „uvěznění“ dočkali 
v polovině roku 1947, kdy byly rušeny malé sběrné tá-
bory, zlepšila se lékařská péče i strava.

Poslední kapitola je jakýmsi zhodnocením a rekapi-
tulací vlastního výzkumu. V samotném závěru práce 
nalezneme poznámkový aparát, kterému bych vytkl 
jednak nekontinuální členění, kdy např. po poznámce 
s číslicí 2 je řazeno číslo 142. Rovněž mi přijde vhod-
nější a přehlednější uvádět poznámky v textu pod ča-
rou než na konci knihy, čtenář pak musí neustále lis-
tovat a hledat. Po poznámkách následují přílohy, které 
považuji za velmi přínosné. V první řadě to jsou čtyři 
přepisy svědectví pamětníků, dále jsou zde fotokopie 
dokumentů – např. nařízení k deportaci, propustka 
z pracovního poměru kvůli vysídlení, odhlášení z pří-
dělu potravin apod., nalezneme zde také přepisy sou-
kromých dopisů z deportace a na konec tři mapy, na 
kterých jsou znázorněny deportace s čísly transportů 
a počty osob převážených na nucené práce z okresu 
Stříbro do různých sídelních oblastí v Čechách. 

Z hlediska jazykově stylistického zůstává studie 
vzhledem k odbornému charakteru čtivá i pro širokou 
veřejnost, což rozhodně není zanedbatelné. V textu 
nenacházíme zjevné či gramatické chyby, výtku bych 
měl snad jen k nesprávnému užití termínu Benešovy 
dekrety (dekrety presidenta republiky) a v předmluvě 
autora k termínu „dobový svědek“, zde se však jedná 
o chybu překladatele, nikoli autora. Překladatel rov-
něž v předmluvě neadekvátně přeložil do češtiny sou-
větí: Proto autor využívá této možnosti zveřejnění, aby 
se zároveň poděkoval u všech krajanů… 

Lidský rozměr dávají studii četné citace narátorů, 
ty by však bylo vhodnější pro větší přehlednost přepi-
sovat kurzívou, aby se neztrácely v textu. Osobně bych 
také zvolil odsazení odstavce na počátku každé kapi-
toly či podkapitoly. Celkově lze říci, že kapitoly jsou 
uspořádány logicky a výsledky výzkumu autor zdařile 
sumarizuje v závěru knihy.

Slabší stránkou celé publikace je seznam literatury, 
kde figuruje pouze 22 zdrojů, což je na vědeckou studii 
poměrně málo. Jsem toho názoru, že autor měl čer-
pat nejen z převážně německé literatury, ale i z české 
historiografie.1 Nepřehledně působí seznam zdrojů 

1 POLLACK, Martin a kol.: Brněnský pochod smrti. 
Brno 2012; KOSSERT, Andreas: Chladná vlast : His-
torie odsunutých Němců po roce 1945. Brno 2011; AR-
BURG, Adrian von – STANĚK, Tomáš (ed.): Vysídlení 
Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951 : Do-
kumenty z českých archivů. Středokluky 2010; STA-
NĚK, Tomáš: Poválečné „excesy“ v českých zemích 
v roce 1945 a jejich vyšetřování. Praha 2005; ARBURG, 
Adrian von – DVOŘÁK, Tomáš – KOVAŘÍK, David 
a kol.: Německy mluvící obyvatelstvo v Československu 
po roce 1945. Brno 2010.
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uvedených v tabulce, což nepovažuji za nejlepší gra-
fické řešení. Otázkou je, zda jde o nevhodnou volbu 
autora či nakladatelství. Další výhradu mám k tomu, 
že jsou v této tabulce směšovány odkazy na údaje z Do-
movského zpravodaje Vlasteneckého kruhu Stříbro-Pl-
zeň a na archivní prameny. Autor se stejně jako u li-
teratury omezuje pouze na německé zdroje, určitě by 
stálo za to prozkoumat některé české oblastní archivy 
či Národní archiv České republiky, popř. konfrontovat 
svědecké výpovědi deportovaných s tehdejšími pra-
covníky táborů „na české straně“.

Na druhé straně oceňuji, že se autorovi podařilo 
získat si důvěru pamětníků, kteří mu byli ochotni 
poskytnout svá životopisná vyprávění, ale také sou-
kromou korespondenci a dokumenty. Díky kombi-
naci studia archivních materiálů, dobových pramenů 
a svědectví respondentů se autorovi podařilo přiblížit 
čtenáři fungování tábora, podmínky v něm i pracovní 
povinnosti internovaných.

Přestože je tato kniha svým útlým rozsahem a nevy-
vážeností kapitol spíše sondou do problematiky, je dle 
mého názoru pro budoucí badatele v této oblasti pří-
nosem, neboť téma deportací a nucených prací němec-
kého obyvatelstva po 2. světové válce nebylo dosud do-
statečně zpracováno a zejména česká historiografie by 
se měla pokusit toto bílé místo v historii zaplnit. Záro-
veň může publikace přispět i k výzkumu poválečných 
migrací, ať už nucených, mezinárodně dohodnutých či 
mezinárodně nedohodnutých, situačně podmíněných, 
či těch dobrovolných. Rovněž by měla čtenáři připo-
menout tragické osudy německého civilního obyvatel-
stva v českých poválečných táborech, které vrhají na 
budování demokracie v obnoveném Československu 
stín mnoha pochybností.

Martin Brychta

OlŠÁKOVÁ, Doubravka: Věda jde k lidu! : Česko-
slovenská společnost pro šíření politických a vědec-
kých znalostí a popularizace věd v Československu ve 
20. století. Praha: Academia, 2014, 678 s. ISBN 978-
80-200-2318-6.

Monografie vědecké pracovnice Ústavu pro sou-
dobé dějiny AV ČR Doubravky Olšákové sleduje vývoj 
organizace Socialistická akademie – Československá 
společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí 
v Československu v průběhu 20. století v dobovém 
kontextu vývoje vědy a techniky a s popisem relevant-
ních politických, sociálních a kulturních souvislostí. 
Platformou pro vznik výše popisované organizace 
bylo ustavení Socialistické akademie, která vznikla již 
v roce 1935 a podle sovětského vzoru si kladla za cíl 
vzdělávání dělnictva a levicově orientovaných pracují-
cích, organizovala veřejné edukační přednášky, kurzy 
a angažovala se v osvětové činnosti. Po únorových 
událostech se stala kontrolním nástrojem vládnoucí 
nomenklatury pro indoktrinaci, ideologickou mani-
pulaci, propagandistickou činnost a prosazení domi-
nantního marxisticko-leninistického světového ná-
zoru ve společnosti. V roce 1952 došlo ke změně názvu 

na Československá společnost pro šíření politických 
a vědeckých znalostí.

Kuratelu nad organizací měli převzít vědečtí pra-
covníci z tehdy nově vzniklé Československé akademie 
věd a z jiných akademických a vědecko-odborných 
pracovišť a pod dohledem a vlivem KSČ měli pokra-
čovat ve vzdělávacích kurzech pro společnost, v or-
ganizaci tzv. lidových univerzit, v budování kulturně-
-osvětových institucí, v edici odborné i populárně 
naučné literatury a v recepci aktuálních poznatků 
vědecko-technického výzkumu ve výrobních organiza-
cích. Stěžejním faktorem minimálně pro období první 
poloviny padesátých let byla až nekritická glorifikace 
sovětského vědecko-technického výzkumu a pokus 
o recepci sovětského modelu a jeho inovativních me-
tod v československých podmínkách. Intenzivně se 
členové organizace věnovali antiklerikální propagan-
distické činnosti a prosazování ateistického světového 
názoru. Autorka se podrobně zabývá i vlivem dobo-
vých komunistických ideologů, kteří se primárně poli-
ticky angažovali v kulturní a vědecké sféře (Gustav Ba-
reš, Ladislav Štoll, Pavel Auersperg, Václav Kopecký, 
Zdeněk Nejedlý).

Přestože v názvu autorka uvádí, že se zabývá pů-
sobením organizace po celé období její existence, 
zejména se orientuje na období let 1948–1970, které 
však sleduje s detailní deskripcí. Bezesporu se však 
jedná o nejproduktivnější období Československé 
společnosti (v roce 1965 název opět změněn na So-
cialistická akademie), v jejíž řadách až do počátku 
normalizace působili kvalitní osobnosti českoslo-
venské akademické a vědecké sféry (mj. Čestmír Cí-
sař, František Kavka, František Šorm, Josef Macek, 
Karel Kaplan, Koloman Gajan). Považuji za pravdě-
podobné, že výše uvedené osobnosti se do období let 
1968–1969 v osvětové činnosti angažovali motivo-
váni nejen vlastními ambicemi, ale i pozitivními ide-
ovými preferencemi ve vztahu k vládnoucímu režimu. 
Ve dvou normalizačních dekádách již zřejmě společ-
nost působila v rigidní, ideově vyprázdněné setrvač-
nosti a uvedené období je sledováno autorkou jen 
velmi povšechně. Autorka se obdobím 50. a 60. let 
zabývá skutečně detailně. V rámci obsahu se orien-
tuje na jednotlivé typy akcí a kurzů osvětové činnosti, 
dobovou úroveň vědecko-technických poznatků, za-
bývá se širším kontextem tehdejší československé 
vědy, působením dalších osvětových vzdělávacích 
organizací a jejich vlivem, resp. působením na spo-
lečnost.

Hodnocení činnosti Socialistické akademie není 
černobílé. Vzdělávací kurzy a přednášky ze sféry hu-
manitních a sociálních věd byly ovlivněny dobovým 
politickým a ideologickým klimatem. Vládnoucí no-
menklatura je využívala jako jeden z indoktrinačních 
a ideově-kontrolních mechanismů ve vztahu ke spo-
lečnosti. V kontrastu s výše uvedeným však jistě ino-
vační a kultivační postupy ve sféře exaktních a tech-
nických věd, lékařství a v agronomii pozitivně ovlivnily 
úroveň tehdejších poznatků a celkovou společenskou 
osvětu – ovšem za předpokladu, že a priori nekopíro-
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valy sovětský model výzkumu ve snaze aplikovat ho 
v československých podmínkách.

Autorka pojala téma působení akademie skutečně 
v širokém kontextu. Podrobně popisuje angažovanost 
akademie v regionech, podnicích a závodech. Olšá-
ková nesleduje pouze úroveň domácí vědy a její an-
gažovanost v rámci činnosti akademie, ale zaměřuje 
se i na mezinárodní vědeckou a osvětovou spolupráci 
nejen v zemích tehdejšího východního bloku, ale také 
na zahraniční kontakty se západními zeměmi, které 
byly rozvíjeny především v období liberálnějších šede-
sátých let. Informace o vývoji jednotlivých vědeckých 
disciplín jsou velmi obsáhlé, rovněž popis základního 
i aplikovaného výzkumu a působení vědců v rámci 
osvětové činnosti je velmi hutný. Za zajímavé považuji 
i podrobné biogramy představitelů tehdejších vědec-
kých elit, informace o jejich profesním působení, an-
gažovanosti v rámci činnosti akademie a také pasáže 
věnované problematické a kontroverzní komunikaci 
s tehdejšími politickými a stranickými představiteli, 
kteří si vyhrazovali právo činnost akademie kontrolo-
vat, podřizovat ji mocenským zájmům a v těchto in-
tencích vědecké pracovníky ovlivňovat.

Přes kvalitní zpracování tématu však v publikaci 
nacházíme faktografické lapsy, resp. několik infor-
mací nekorespondujících s dobovými reáliemi, které 
však celkovou kvalitu publikace nesnižují. Na s. 66 
např. autorka uvádí, že Svaz občanů bez vyznání bo-
joval proti ateismu, což považuji za absurdní, patrně 
byl myšlen boj proti teismu. Na s. 443 a 559 zase po-
pisuje činnost Státního úřadu pro věci církevní v roce 
1968, přestože v 60. letech již neexistoval. V roce 1956 
byl totiž zrušen a jeho agenda byla převedena do gesce 
Sekretariátu pro věci církevní na ministerstvu kultury. 
Chybný název instituce je v textu uveden opakovaně. 
Dále je v textu (s. 553) konstatováno, že Josef Smr-
kovský v roce 1969 vykonával pozici předsedy Ná-
rodního shromáždění, ve skutečnosti se již jednalo 
o Federální shromáždění (viz zákon o federaci z roku 
1968).

Za pozitivní považuji snahu autorky o objektivní 
reflexi zpracovávané problematiky. K pojetí nejno-
vějších československých dějin přistoupila neutrálně, 
s absencí binárního a tendenčního přístupu k hodno-
cení předlistopadového období, primárně se oriento-
vala na faktografickou analýzu. Na rozsahu publikace, 
zpracovaných témat, poznámek a seznamu pramenů 
a literatury je patrná kvalitní heuristika, solidně 
provedené metodické postupy a využití dostupných 
primárních i sekundárních zdrojů. Za informačně 
dostačující považuji i penzum tabulkových a texto-
vých příloh. Dle mého názoru mohlo být použito větší 
množství ikonografických příloh, jsou-li ovšem vůbec 
k dispozici.

Monografii Doubravky Olšákové považuji za kva-
litní a relevantní zdroj pro sledování vývoje českoslo-
venské vědy v období komunistického režimu a vztahu 
vědeckých elit k mocenským strukturám a ke společ-
nosti.

Lukáš Vaculík

lUKEŠ, Igor: Československo nad propastí : Se-
lhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 
1945–1948. Praha : Prostor, 2014, 383 s. ISBN 978-
80-7260-292-6.

Profesora Lukeše, který působí na univerzitě v Bos-
tonu, není třeba českému čtenáři představovat. Jeho 
předešlé knize Československo mezi Stalinem a Hit-
lerem – Benešova cesta k Mnichovu (1996) se dostalo 
v rámci české historické obce patřičné pozornosti. Do-
mnívám se, že i jeho druhá kniha, která byla přeložena 
do češtiny, bude mít podobný ohlas.

Úvodem bych rád ocenil autorovu snahu sesbí-
rat co největší množství pramenů pro jeho publikaci. 
V seznamu pramenů, které každý historik nalistuje 
hned, jakmile knihu prvně dostane do rukou, může 
čtenář nalézt nejen fondy z České republiky, ale také 
z USA a Švýcarska. Igor Lukeš použil pro své dílo 
také řadu dosud nepublikovaných rukopisů a provedl 
mnoho rozhovorů s aktéry poválečného období. Se-
znam použité literatury je také úctyhodný. Přesto mi 
ve výčtu publikací schází např. dvousvazková práce 
Jindřicha Dejmka o Edvardu Benešovi.2 Minimálně 
druhý svazek je dle mého mínění pro dané období kva-
litním a často nezbytným zdrojem informací.

Autor velice důkladně a barvitě popisuje selhání 
amerických diplomatů v Československu a jejich 
nezájem o malý stát ve středu Evropy. Největší roli 
má v Lukešově líčení americký velvyslanec Laurence 
Steinhardt, který často zanedbával diplomatické 
povinnosti a dával přednost svým soukromým ob-
chodům a zájmům. Po této stránce je práce velice 
přínosná a objevná a doplňuje zajímavým způsobem 
některá prázdná místa našich poválečných dějin. Rád 
bych se ovšem zmínil také o některých nedostatcích 
a nesrovnalostech ve výkladu a historikově kritice 
některých osobností. Autor uvádí, že Louisa Schaffne-
rová po dvacetiměsíčním pobytu v Praze nedokázala 
poslouchat symfonie Bedřicha Smetany, protože jeho 
hudba v ní vyvolávala bolestné vzpomínky a dojímala 
ji (s. 252). Jedná se sice o zajímavou historku jak z ho-
llywoodského románu, ovšem pokud je mi známo, 
Bedřich Smetana napsal pouze jedinou symfonii – 
E dur op. 6 (Triumfální).

Na mnoha místech Lukeš velice negativně hod-
notí osobnost Jana Masaryka. Píše, že Masaryk byl 
chronicky zbabělý, když se odmítl spolu se sociálními 
demokraty přidat 20. února 1948 k demisi 12 minis-
trů (s. 260). Domnívám se, že demise ministrů byla 
z politického hlediska neuváženým krokem, a pokud 
nebyla předem domluvena kooperace mezi politic-
kými elitami, znamenala obrovské riziko. Z tohoto 
úhlu pohledu bych rozhodně nikoho neobviňoval ze 
zbabělosti. Nejsem si jistý, kolik politiků současnosti 
v tomto případě jednalo jinak než Masaryk. K Masary-
kově smrti se autor vyjadřuje na jedné straně (s. 268), 
a to zkratkovitě. Dle posledních vyšetřování za po-
moci forenzní biomechaniky i svědectví Jelizavety 

2 DEJMEK, Jindřich: Edvard Beneš : Politická biogra-
fie českého demokrata, I–II. Praha 2006, 2008.
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Paršinové se zdá, že v případě Jana Masaryka šlo sku-
tečně o vraždu, nikoli o sebevraždu.3

Jednoznačné Lukešovy soudy o některých úno-
rových událostech dle mého názoru zcela neodpoví-
dají pramenné základně. Při výkladu jednání ze dne 
18. února 1948, kdy navštívili prezidenta republiky 
Petr Zenkl a Hubert Ripka, se nepřikláním k Luke-
šově interpretaci situace. Autor v podstatě připouští 
jen jeden možný scénář, kdy měl Edvard Beneš sou-
hlasit s demisí. Tvrzení kancléře Smutného, které je 
v rozporu s výpověďmi Ripky a Zenkla, nebere Lukeš 
v úvahu, přičemž dodává, že Smutný nebyl při jedná-
ních přítomen (s. 260). Správnější se mi zdá tvrzení 
Jindřicha Dejmka, který uvádí, že není jisté, zda Beneš 
skutečně vyslovil souhlas s plánem demise. Prezident 
měl říci, že nejmenuje vládu, ve které by nebyly za-
stoupeny demokratické strany, což již dříve zdůraznil 
Gottwaldovi.4 Dejmek dále rozvádí, že se jednalo spíše 
o výzvy rázu obecnějšího, což později tvrdily osob-
nosti z nejbližšího okolí prezidenta v čele s kancléřem 
Smutným.5 Z Dejmkova výkladu se zdá, že se zřejmě 
jednalo o nedorozumění. Rozhovor s prezidentem si 
pravděpodobně Ripka se Zenklem špatně vyložili.6

Při dalším jednání Beneše se Zenklem, Ripkou, 
Drtinou a Stránským z 23. února se Lukeš odvolává 
na Drtinovy paměti a uvádí, že prezident při jednání 
prohlásil, že pokud by se ho Gottwald pokusil donu-
tit přijmout vládu bez demokratických ministrů, ne-
přijme ji (s. 264). Jindřich Dejmek je opět ve výkladu 
onoho jednání opatrnější, ale také podrobnější. Dle 
Dejmka se údaje o jednání značně rozcházejí. Ripka 
s Drtinou sice ve svých memoárech vyzdvihovali 
údajný nekompromisní postoj Beneše (odmítnutí 
návrhů Gottwalda), ale např. kancléř Smutný i jiní 
aktéři z nejbližšího prezidentova okolí se s tímto výkla-
dem neztotožnili a jejich tvrzení se musí brát v potaz.7 
Dejmek tedy připouští i odlišné scénáře jednání s od-
kazem na další relevantní zdroje.

Pokud zejména ve spojitosti s únorovou krizí hledá 
historik hlavní díl odpovědnosti u Masaryka či Beneše 
a dokonce uvádí o Masarykovi, že byl zbabělec (s. 260 
aj.), pak se ptám, jaký byl v tomto zlomovém okamžiku 
dějin odpor ostatních obyvatel Československa a je-
jich zahraničních spojenců? Autor správně a výstižně 

3 BOHÁČ, Lubomír a kol.: Jan Masaryk : úvahy o jeho 
smrti. Praha 2010, zejm. s. 63.
4 DEJMEK, Jindřich: Edvard Beneš : Politická biogra-
fie českého demokrata, II: Prezident republiky a vůdce 
národního odboje (1935–1948). Praha 2008, s. 652.
5 Tamtéž.
6 V pamětech aktérů únorových události je celá řada 
nejasností, které jsou dosud pouze částečně objasněny. 
Nejlépe k tomu dle mého názoru stále KAPLAN, Ka-
rel: Pět kapitol o únoru. Praha 1997. Více informací by 
snad mohly přinést ruské archivy.
7 Podrobný rozbor viz DEJMEK, J.: Edvard Beneš, 
s. 667nn.

uvádí, že národní socialisté v době únorových událostí 
odjeli obdivovat lyžaře na Štrbské Pleso či se věnovali 
večírkům (s. 262). Velvyslanec Steinhardt věnoval 
čas dovolené či vlastním obchodům a milenkám. Za-
jímavé jsou úvahy a odhady, jaká byla ve společnosti 
podpora komunistického převratu. Lukeš na více mís-
tech (např. s. 250) naznačuje, že 70–80 % národa bylo 
proti komunistům. Pokud tuto skutečnost připustíme, 
jak je možné, že otevřená podpora komunistů byla 
v řádech statisíců obyvatel a podpora jejich protiv-
níků se víceméně přiblížila několika tisícům studentů, 
kteří vyšli do ulic Prahy? 8 Dle mého názoru můžeme 
opět předložit několik scénářů. Je možné, že byl národ 
zbabělý stejně jako (dle výkladu Lukeše) Masaryk a že 
spoléhal, jako tomu bylo v minulosti, na politické elity 
a především na prezidenta Beneše. Nebo nebylo od-
mítnutí převratu v československé společnosti zdaleka 
tak silné, jak se domníváme. Dále se ovšem můžeme 
zamyslet i nad alternativou, že mnoha obyvateli i veli-
kou částí politické scény nebyl převrat vnímán jako ta-
kový společenský zlom, tak jak jej vnímáme dnes. Také 
informovanost o jednotlivých událostech byla jistě 
prostřednictvím rozhlasového vysílání a tisku v repub-
lice daleko menší, než je tomu v současnosti.

V popisu Gottwaldovy osobnosti dnes v literatuře 
velice často panuje představa, že to byl člověk jedno-
duchý, se silným sklonem k alkoholismu. I Lukešova 
poslední práce není v tomto ohledu výjimkou. Gott-
wald jistě neměl vzdělání Edvarda Beneše, Huberta 
Ripky a řady dalších politických špiček. Na druhou 
stranu je třeba přiznat, že jako vyučený truhlář doká-
zal např. mluvit několika světovými jazyky, což vůbec 
není běžné. Můžeme s Gottwaldovými činy nesou-
hlasit, ale musíme uznat, že jako politik byl v našich 
dějinách jedním z nejúspěšnějších. Dosáhl v politice 
téměř všeho, čeho dosáhnout chtěl. A to by hlupák ani 
s podporou velmoci nedokázal.

Lukeš na s. 267 cituje noviny The New York Ti-
mes, které otiskly Gottwaldův projev v parlamentu 
z 21. prosince 1929: […] v němž prohlásil (Gottwald, 
pozn. aut.), že se v Moskvě učí, jak boháčům zakroutit 
krkem. Gottwald tehdy mluvil v parlamentu dlouho 
a přirozeně vyvolal velký rozruch. Citát by měl být 
dle mého názoru uváděn celý, a ne pouze v jedné větě. 
Často tak dochází k dezinterpretacím a nepřesnostem. 
Lukeš podobně jako řada jiných autorů citát podrob-
něji nerozvádí.9

Při Lukešově popisu západních diplomatů a je-
jich vztahu k Československu je na místě otázka, zda 
pro Západ bylo Československo zajímavou lokalitou. 
V mnoha pasážích publikace Lukeš uvádí, že si Ameri-

8 Odhady se v odborné literatuře velice různí – od 
několika stovek až po desetitisíce osob. Soudím, že 
pravda leží někde uprostřed.
9 Celý Gottwaldův projev viz 7. schůze Poslanecké sně-
movny NS RČS, 21. prosince 1929. Dostupné online 
in: http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/ 
007schuz/s007001.htm (11. 9. 2014).
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čané v Československu hlídali náhrady za znárodněný 
majetek svých občanů. Je na místě vyslovit hypotézu, 
zda by o Československo nebyl silnější zájem v pří-
padě, že by zahraniční společnosti na našem území 
měly např. rafinérie, jako tomu bylo v sousedním Ra-
kousku.

Přes všechny uvedené připomínky se domnívám, 
že si nový překlad Lukešovy knihy si získá i vzhledem 
k autorovu pěknému literárnímu slohu oblibu nejen 
mezi historiky, ale i mezi ostatními čtenáři, kteří si 
chtějí rozšířit znalosti o naší složité historii.

Adam Židek

LITERATURA zpRÁvY o LITERATUřE

KOUřIlOVÁ, Markéta – KOZÁK, Petr (eds.): Me-
morabilia opavských dominikánů : Edice pamětních 
spisů z 1. poloviny 18. století. Opava : Slezské zemské 
muzeum, 2013, 182 s. ISBN 978-80-86224-96-1.

Dějiny opavského konventu dominikánů mají důle-
žité postavení nejen v církevně-řádové historii Slezska, 
ale také v hospodářských, sociálních a kulturních ději-
nách města Opavy a širšího regionu Opavska. V kon-
textu velké torzovitosti dochovaných písemností kon-
ventního archivu je každé ediční zpřístupnění málo 
známých a hůře dostupných pramenů významným 
příspěvkem k poznání dějin opavských dominikánů. 
K těmto pramenům patří dva dosud nepublikované 
texty memorabilií z první poloviny 18. století, o jejichž 
první kritické vydání se postarali opavští historikové 
Markéta Kouřilová a Petr Kozák.

Prvním editovaným textem je drobný anonymní 
pamětní spisek s názvem Notata quaedam de konventu 
sancti Wenceslai martyris fratrum Ordinis Praedicato-
rum Oppaviensi, za jehož původce určili editoři opav-
ského převora dominikánů Petra Dirpauera. Nový 
převor působil v klášteře od počátku roku 1707 a do 
tohoto roku editoři kladou také vznik přinejmenším 
konceptu textu, který je součásti rukopisného sbor-
níku věnovaného především vratislavskému konventu 
dominikánů. Sborník je dnes uložen v rukopisném od-
dělení vratislavské univerzitní knihovny.

Edice druhého textu vychází ze samostatného ru-
kopisu nadepsaného Memorabilia conventus sancti 
Wenceslai Oppavinesis fratrum Ordinis Praedicatorum 
a tvoří podstatnou část publikace. Vydávaný rukopis 
je mladším opisem textu, jehož anonymní originál 
byl původně součásti obsahově členitějšího sborníku 
uloženého do roku 1945 v tehdejším Státním archivu 
ve Vratislavi (Staatsarchiv zu Breslau), který však na-
neštěstí na konci druhé světové války shořel a spolu 
s ním i sborník. Naštěstí pamětní spis nadmíru pečlivě 
do samostatného svazku opsal významný slezský děje-
pisec a bibliofil Samuel Benjamin Klose (1730–1798), 
jehož knihovna přežila druhou světovou válku a ruko-
pis opisu Memorabilií je v současnosti uložen ve Stát-
ním archivu ve Wrocławi.

Publikace je strukturována do tří částí. Úvod se 
v hutné zkratce věnuje dějinám opavských domini-
kánů, následuje podrobný popis editovaných ruko-
pisů a analytická pasáž, ve které se editoři zamýšlejí 
nad autorstvím a dobou vzniku textu dochovaného 

v Kloseho opisu. Na základě zevrubné, ale velmi pře-
svědčivé analýzy – zejména srovnáním s třetím zná-
mým opavským rukopisem Memorabilií sepsaným 
pravděpodobně v roce 1742 převorem opavských 
dominikánů Alexiem Regenbauerem – usoudili přes 
nezbytnou opatrnost, že autorem byl s největší pravdě-
podobností opět opavský převor Petr Dirpauer a svůj 
pamětní spis sepsal v roce 1714, nebo nedlouho poté. 
Vstupní část uzavírá ediční poznámka, která se po-
drobně věnuje použité ediční technice jak pro texty la-
tinské, které v obou pamětních spisech převažují, tak 
i pro části textů psané dobovou němčinou.

Druhou část práce tvoří kritická edice obou pamět-
ních spisů. V souladu se současnými požadavky na 
vědeckou edici je text doprovázen kritickým poznám-
kovým aparátem, který je vnitřně členěn na jazykové 
poznámky, zaměřené především na problematiku 
transkripce a transliterace editovaných textů, a na vy-
světlující poznámky, jejichž účelem je především iden-
tifikace osob a lokalizace místních jmen s případným 
uvedením novější literatury.

Závěr publikace obsahuje obligátní seznam pra-
menů a literatury a také pro edice písemností tohoto 
typu nezbytný osobní a místní rejstřík. Poslední 
stránky celkově velmi zdařilé edice vyplňuje obra-
zová příloha, která výběrově prezentuje několik folií 
Kloseho rukopisu. Není pochyb, že editoři odvedli vý-
tečnou práci, jejíž pramennou hodnotu lze adekvátně 
docenit především v konfrontaci se skutečností, že 
archiv opavského konventu dominikánů čítá do konce 
18. století pouhé čtyři kartony archivního materiálu.

Pavel Hruboň

PINDUR, David: Dřevěný kostel Všech svatých v Sed-
lištích. Sedliště : Obec Sedliště ve spolupráci s Regio-
nem Slezská brána, 2013. 144 s. ISBN 978-80-260-
5172-5.

Kniha Davida Pindura, historika Muzea Těšínska, 
představuje v širších souvislostech dějiny sedlišťského 
kostela. Nejedná se o jeho první práci v oboru církev-
ních dějin, s historií konkrétních svatostánků má již 
značné zkušenosti.

David Pindur začíná své pojednání náčrtem dějin 
obce Sedliště, jež mj. sehrála důležitou roli v českém 
národním hnutí na západě Těšínska. Delší dobu přiná-
ležela pod farnost se sídlem v sousední vsi Bruzovice  

Zprávy o literatuře
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a obě tyto lokality se vyvinuly v 19. a na počátku 
20. století v centrum českého národního života. Z dě-
jin obce by mohla zaujmout také parcelizace zdejšího 
vrchnostenského dvora na konci 18. století, z něhož 
vznikla osada Mlzáky.

Další kapitoly jsou věnovány církevním dějinám 
v Sedlištích, do nichž autor zahrnuje nejen zajímavý 
dřevěný kostel, ale i řadu dalších sakrálních objektů, 
faru a její správce, poutní místo Hájek a sedlišťské 
hřbitovy. Kostel zasvěcený cti Boží a Všem svatým 
stál v Sedlištích již nejméně na počátku 17. století, 
ale pravděpodobně byl staršího data, protože nej-
spíše prošel krátkou evangelickou správou. Jelikož 
na frýdeckém menším stavovském panství proběhla 
rekatolizace na konci 16. století, byl svatostánek ještě 
před stavovským povstáním spravován katolickou 
církví a spadal pod bruzovickou farnost jako filiální 
kostel. David Pindur podrobně popisuje řadu staveb-
ních úprav a postupnou výzdobu kostela. Jedním ze 
sochařů, kteří se podíleli na opravách oltářů, kazatelny 
a kostelních lavic, byl v druhé polovině 17. století vý-
znamný frýdecký stolař a řezbář Filip Weissmann. Sa-
mostatným farním kostelem se sedlišťský chrám stal 
až v roce 1871. Autor dále popisuje současné vybavení 
kostela a jeho památky (oltáře, sochy, obrazy, mešní 
předměty apod.).

Do kapitoly o drobných sakrálních objektech autor 
zařadil kapli Korunování Panny Marie (sv. Trojice) 
v Mlzákách, kapli sv. Josefa u místní silnice, kapli 
sv. Antonína Paduánského, založenou Ondřejem Stří-
žem na selském statku č. p. 2 u hranic s Bruzovicemi, 
kapli sv. Floriána, která byla postavena u chalupy 
č. p. 24 a nedochovala se do dnešních dnů (dnes jen 
replika), novou kapli Panny Marie Prostřednice všech 
milostí, vystavěnou v roce 2011, různé plastiky, dře-
věné a kamenné kříže atd. David Pindur ještě připojil 
menší kapitolu o kněžích, kteří pocházeli ze Sedlišť. 
Poslední kratší kapitola je věnována dřevěným kos-
telům v okolí Sedlišť, takže se autor alespoň stručně 
zmínil o Řepištích, Hrabové (městská část Ostravy), 
Dolních Marklovicích (část Petrovic u Karviné), Al-
brechticích, Gutech, Nýdku, Bystřici, Hrčavě, Prašivé, 
Bílé a Kunčicích pod Ondřejníkem.

Ve své knize David Pindur prokázal velmi dobrý 
přehled o literatuře a pramenech k církevním dějinám 
na Těšínsku. Dějiny sedlišťského kostela zpracoval 
v poměrně širokých souvislostech. Publikace je navíc 
velmi zajímavá po grafické a tiskové stránce, je vytiš-
těna na křídovém papíře, na němž vynikají impozantní 
obrázky a fotografie.

Radek Lipovski

lUKÁŠ, Roman: Rozdělení Československa : Dvacet 
let poté. Praha: Mladá fronta, 2013, 128 s. ISBN 978-
80-204-2864-6.

Dne 1. ledna 1993 vznikla na pomezí českých zemí 
a Slovenska 252 km dlouhá hranice se čtrnácti nově 
vybudovanými silničními přechody. V roce 2013 uply-
nulo od rozdělení Československa přesně dvacet let. 
Každé výročí vede společnost k určitému bilancování 

a podobně tomu bylo i v případě zániku společného 
státu Čechů a Slováků. Poněkud v ústraní všeobec-
ného historického zájmu zatím stojí orálněhistorický 
výzkum, jenž by se pokusil přiblížit fenomén rozpadu 
Československa z pohledu lidí žijících v příhraničních 
oblastech. Tuto mezeru se snaží zaplnit mladý historik 
Roman Lukáš.

Knihu můžeme rozdělit do tří částí. V jejím úvodu 
se autor vypořádává s metodologií, představuje cíle, 
metody výzkumu a literaturu. Nezasvěceného čte-
náře poměrně detailně seznamuje s metodou orální 
historie, jež je založená na vyprávění, svědectví osoby 
(narátora). Největší přínos této kvalitativní metody 
spatřuje Roman Lukáš v tom, že dokáže proniknout 
do hloubky zkoumané oblasti, což má za následek 
vyšší validitu výsledků, zároveň však také z důvodu 
obvykle malého počtu respondentů (orátorů) není 
možné takto získaná data vztáhnout k celé populaci, 
popř. k jinému komplexnímu celku, jako je tomu 
u kvantativního výzkumu. Pomocí metody orální his-
torie zkoumal autor názory a prožitky českých a slo-
venských občanů z příhraničních oblastí s ohledem na 
politické dění spjaté s rozdělením federace a samotný 
akt rozpadu. Autor výzkum zaměřil na pohraniční 
obce dnešního Zlínského a Trenčianského kraje. Po-
čet narátorů z moravské i slovenské strany byl stejný, 
celkem se jej zúčastnilo pět lidí na každé straně hranic.

Ve druhé, teoretické části knihy nastiňuje autor 
vzájemné vztahy Čechů a Slováků v letech 1918–1992. 
Tato část je však poměrně stručná, postihuje jen nej-
obecnější historické události. Zaměřuje se zejména na 
období vzniku ČSR po první světové válce, detailněji 
jsou zpracovány poslední léta před rozpadem Česko-
slovenska a pochopitelně samotný akt rozpadu státu. 
Hlavní důvody zániku Československa byly podle au-
tora dány předchozím politickým vývojem. Zmiňuje 
zejména silné centralistické tendence během celého 
období společného soužití, které naopak posilovaly 
do určité míry zakořeněné touhy slovenských občanů 
po autonomii či úplné samostatnosti. Tomu nahrávaly 
nálady ve společnosti, kdy velká část slovenských ob-
čanů nebyla spokojena s vývojem po roce 1989. Nelze 
opomenout fakt, že profederální strany ve volbách 
v roce 1992 zcela propadly, což Vladimíru Mečiarovi 
umožnilo realizovat plány na rozbití státu.

Ve třetí části autor analyzuje rozpad Českoslo-
venska metodou orální historie prostřednictvím roz-
hovorů s lidmi z pohraničních oblastí z obou stran 
současné hranice. Tato část je jádrem práce, neboť 
se snaží přiblížit fenomén zániku společného státu 
z pohledů lidí, jichž se tato událost bezprostředně 
dotkla. Dozvídáme se, jakým způsobem zánik fede-
race narušil jejich každodenní život (zábavy, sport, 
nákupy aj.), příbuzenské vztahy, pohraniční styk či 
pracovní poměry. Narátoři hovoří svým běžným ja-
zykem, používají nářečí, jejich výpovědi nejsou nijak 
upravovány.

Podle autora se má obecně za to, že právě mezi 
obyvateli příhraničních oblastí byl nesouhlas s roz-
dělením Československa nejsilnější. Na základě 
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provedených rozhovorů se však tato teze ani zda-
leka nepotvrdila. Naopak lze mluvit o jisté ambiva-
lentnosti postojů. Zejména slovenští respondenti 
byli spíše pro rozdělení, rozhodně však nepociťovali 
k západním sousedům nějakou zášť a nakonec zpětně 
s určitou nostalgií vzpomínají na společnou federaci 
velmi pozitivně. Lidé z moravské strany zastávali 
k rozpadu federace stanovisko, které Lukáš shrnuje 
slovy: Rozpad nechceme, nestojíme o něj, ale pokud 
o něj slovenská strana – obzvláště politici – stojí, nic 
s tím nemůžeme dělat a ať se potom federace rozdělí. 
Nejvýraznější rozpor se ve výpovědích respondentů 
objevoval v otázce, kdo na koho doplácel v oblasti 
hospodářství. Na moravské straně převládal názor, 
že Slováci si většinou mysleli, že na Čechy doplácí, 
přitom moravští narátoři zdůrazňovali opak. Většina 
Slováků měla většinou pocit, že rozdělením přišlo 
Slovensko o mnohé své prostředky. Narátoři přinášejí 
i celou řadu dalších zajímavých vzpomínek souvise-
jících se změnou státoobčanských poměrů po roce 
1993. Hovoří o komplikacích v dopravě (obyvatelé 
slovenské části měli zastávku na českém území, lístek 
do práce si museli kupovat v českých i slovenských 
korunách), o problematické dostupnosti potravin. Po 
1. lednu 1993 následovalo masivní snížení autobuso-
vých a vlakových linek v regionu, zcela zmizely ty me-
zistátní. Vznikl nový fenomén – převaděčství. Většina 
orátorů zahlédla imigranty tajně přecházející hranice 
takříkajíc na vlastní oči. Problémy s migrací cizích 
státních příslušníků skončily až v roce 2007, kdy obě 
země vstoupily do společného schengenského pro-
storu. Běžné bylo i pašování dobytka a zvířectva přes 
hranice, neboť jeho převoz vyžadoval mnoho různých 
povolení a poplatků. Pozitivní je skutečnost, že vztahy 
mezi lidmi v regionu zůstaly i přes rozpad Českoslo-
venska nadále velmi přátelské.

Největší pozitiva Lukášova díla spatřuji právě 
v jednotlivých výpovědích osob (mnohdy velice růz-
norodých). Autor se je snaží konfrontovat s tím, do 
jaké míry odpovídají tehdejším průzkumům veřejného 
mínění a obecným náladám ve společnosti. Otázkou 
ovšem zůstává, zda je uvedený počet respondentů 
skutečně dostačující pro zpracování tak rozsáhlého 
tématu. Roman Lukáš původně zvažoval obsáhnout 
mnohem širší oblast, od Jablunkova po Lanžhot. Proč 
tak nakonec neučinil, neuvádí. Přeje si však, aby tato 
práce alespoň do jisté míry obohatila širokou a inten-
zivní diskusi k tomuto problému, z tohoto hlediska je 
také třeba tuto knihu hodnotit.

Michal Sojčák

SPYRa, Janusz: Ztracený svět Židů na Těšínském 
Slezsku / Utracony świat Żydów na Śląsku Cieszyń-
skim. Ostrava : Ducatus Teschinensis – Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego, 2013. 302 s. ISBN 978-80-260-
5365-1.

Spíše popularizační kniha polského historika 
Janusze Spyry byla vydána v češtině a polštině. Do 
češtiny přeložila polský text Irena Cichá, která má 
s podobnými dvojjazyčnými publikacemi již své zku-

šenosti, a dlužno dodat, že se s překladem popasovala 
velmi dobře.

Knihu lze označit za popularizační, protože neob-
sahuje poznámkový aparát a výběr z literatury v zá-
věru práce je opravdu jen výběrem. Přesto již jméno 
autora dává tušit, že publikace je na vysoké odborné 
úrovni. Janusz Spyra se tématu Židů v dějinách Tě-
šínska věnuje dlouhodobě a s úspěchem. Proto kniha 
patří k odborným dílům, které historikům nabízejí 
množství důležitých informací. Navíc je doplněna 
skutečně přebohatým obrázkovým materiálem, který 
udivuje na každém kroku. Ilustrace pro tuto knihu po-
skytlo 23 majitelů a pod perem Janusze Spyry obrázky 
doslova ožívají.

Autor knihu rozdělil do devíti základních kapitol 
a každou kapitolu uzavírá obrazová příloha k danému 
tématu. V prvních čtyřech kapitolách se Janusz Spyra 
věnuje dějinám Židů na Těšínsku, snaží se postihnout 
jejich příchod na sledované území, potíže s pány země 
a vlastně hospodářskou užitečnost. Jednu z kapitol na-
zval Tolerovaní, užiteční, nezbytní, čímž chtěl naznačit, 
že tolerování Židů vyplývalo z jejich hospodářské ne-
postradatelnosti pro pána země. Židé se původně živili 
se původně především jako arendáři (nájemci výčepu 
kořalky – výhradního práva vrchnosti). Protoindu-
stria lizace jim přinesla další obchodní uplatnění, 
začali se věnovat obchodu s textilním zbožím a tím 
vlastně přispěli k hospodářskému rozvoji Těšínska, 
protože dokázali zdejší zboží dostat na širší trhy. Záro-
veň propojili české a rakouské země s Haličí, kde bylo 
židovských kupců nepočítaně. Těšínsko se stalo ja-
kousi tranzitní oblastí na východ. Z arendářů a kupců 
se díky osvícenským reformám, které uvolnily Židům 
ruce, stávali továrníci, lékaři, právníci atd. Janusz 
Spyra dokázal najít množství informací o osobnostech 
těšínských židovských komunit, o elitách židovské 
společnosti, které doplnil fotografiemi řady rabínů 
z Bílska, Těšína, Skočova ad., továrníků, obchodníků, 
studentů, ale i první absolventky medicíny Dr. Erny 
Heilpernové-Singerové.

Další dvě kapitoly jsou věnovány tradičnímu a no-
vému stylu života těšínských Židů. Veselé i smutné 
slavnosti se jim pořádaly obtížně, protože hlavním 
rysem těšínské židovské society byla značná roztříš-
těnost po celém území. Běžně se v jedné lokalitě vy-
skytovala jen jedna rodina. Takový stav znesnadňoval 
Židům společný náboženský život, společné slavení 
svátků, nemluvě o dodržování rituálů. Na Těšínsku 
nebyl rabín až do poslední čtvrtiny 18. století, takže 
zdejší Židé hledali v náboženských otázkách a zvycích 
oporu u moravských rabínů. Je jasné, že spoustu zále-
žitostí si museli obstarat sami. V 19. století se situace 
v tomto směru sice zlepšila, ale zase docházelo k po-
stupné asimilaci a sekularizaci Židů. Nově stavěné sy-
nagogy měly vnitřní dispozici podobnou křesťanským 
kostelům, rabíni se oblékali jako kněží a v modliteb-
nách (synagogách) se už jen nemodlilo, ale i zpívalo 
a hrálo na varhany. To vše ovšem neplatí pro ortodoxní 
Židy, kteří žili hlavně v Bílsku, Těšíně a ke konci sto-
letí jich houfně přibývalo také v ostravské průmyslové 
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oblasti. Ke kulturnímu životu Židů na Těšínsku přispí-
vali různí židovští umělci – a nebylo jich zrovna málo. 
Vzešli odtud vynikající hudebníci, např. houslový 
virtuos Max Rostal, malíři, sochaři, stavitelé apod. 
I v Kohnově těšínské výrobě ohýbaných židlí bylo kus 
umění. Řada zdejších umělců židovského původu se 
vydala Za uměním do světa, jak Janusz Spyra nazval 
sedmou kapitolu.

Poslední dvě kapitoly se věnují holocaustu a jaké-
musi obrození židovského osídlení na Těšínsku. Je 
pravda, že z původního osídlení zbyl po 2. světové 
válce jen ostrůvek kolem Bielska-Białé, ale židovská 
stopa je znovu připomínána a vycházejí publikace 
vzpomínkového charakteru, např. kniha Józefa Korn-
bluma z Bílska či Eliezera Urbacha ze Skočova.

Kniha Janusze Spyry poutavě představuje dějiny 
Židů na Těšínsku, přičemž spojuje Těšínsko opět 
v jeden celek tak, jak existovalo a fungovalo před 
rozpadem Rakouska-Uherska. Autor využil svých 
dosavadních výzkumů, podrobně popisuje, kde a kdy 
byly zakládány židovské hřbitovy, s jakými potížemi 
se střetávali první rabíni, odkud přicházeli, kde získá-
vali vzdělání, jaké úsilí věnovali školství a vzdělávání, 
kteří židovští žáci a studenti uspěli na univerzitách, 
jak se Židé asimilovali ve většinové společnosti a jak 
jim tuto asimilaci komplikoval rostoucí antisemitis-
mus apod. Kniha zároveň přináší obdivuhodně široký 
přehled o židovské kultuře v tomto regionu. Publikace 
má nejen vysoké odborné kvality, ale je i čtivá a zají-
mavá.

Radek Lipovski

MITÁČEK, Jiří (ed.): Cyril a Metoděj – doba, život, 
dílo / Cyril and Methodius – their era, lives, and work.
Brno : Moravské zemské muzeum, 2013, 219 s. ISBN 
978-80-7028-410-0.

V roce 2013 si celá Evropa připomínala 1 150 let od 
příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Me-
toděje na Velkou Moravu. Moravské zemské muzeum 
v Brně ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR 
připravilo k tomuto výročí reprezentativní výstavu 
Cyril a Metoděj – doba, život, dílo (2013), ze které vze-
šla stejnojmenná česko-anglická monografie, jejímž 
editorem je Jiří Mitáček. Publikaci tvoří deset studií 
z oblasti historie, literárních dějin, křesťanských dějin, 
teatrologie, muzikologie a etnografie.

Luděk Galuška, autor studií Morava v době před 
příchodem byzantské misie – počátky christiani-
zace a Křesťanství v závěrečném období Velké Mo-
ravy (885–907) konstatuje, že Slované, kteří počali 
v 6. století osídlovat oblasti střední a jižní Evropy, byli 
z pohledu křesťanů pohany. Zejména na mikulčic-
kých Valech bylo už v předkřesťanském období jedno 
z klíčových center náboženství starých Slovanů. Na 
počátku 9. století začaly podle Galušky intenzivně pro-
nikat vlivy ze Západu a s nimi křesťanství. Noví kon-
vertité z řad Slovanů nerozuměli modlitbám a liturgic-
kým formulím, jež byly pronášeny v latině. Křesťanská 
filozofie zapustila u moravských Slovanů v průběhu 
9. století pevné kořeny.

Vladimír Vavřínek je autorem studie Cyrilometo-
dějská misie na Velké Moravě. Připomíná rok 861, kdy 
kníže Rastislav poslal do Říma své vyslance, aby pa-
peže Mikuláše I. požádali o zřízení moravské diecéze 
s vlastním biskupem. Papež této žádosti nevyhověl, 
proto se Rastislav obrátil s prosbou na byzantského cí-
saře Michaela III., který – jak známo poslal – na Velkou 
Moravu bratry Cyrila a Metoděje. Vavřínek připomíná, 
že do staré církevní slovanštiny přeložili nejen všechna 
evangelia, Skutky apoštolů a apoštolské listy, ale 
i tzv. hodinky, soubor modliteb, celý mešní řád a žaltář.

Podobnými tématy se zabývá Václav Čermák ve 
studii Staroslověnské písemnictví cyrilometodějské 
a jeho rukopisné dochování. Ze slovanských rukopis-
ných památek, jež ještě vykazují vlivy předcyrilome-
todějských misií, uvádí autor zpovědní modlitby pře-
ložené ze staré horní němčiny. Do velkomoravského 
písemnictví zahrnuje staroslověnské překlady poří-
zené Konstantinem z řečtiny ještě před odchodem do 
Konstantinopole (do roku 863), texty napsané v rámci 
společné misie na dvoře knížete Rastislava a literární 
tvorbu sepsanou po Konstantinově smrti (869) samot-
ným Metodějem a jeho žáky. Čermák upozorňuje na 
Kyjevské listy, jež jsou považovány za nejstarší staro-
slověnský kodex (jedná se o soubor modliteb potřeb-
ných k liturgii). Ve velkomoravském prostředí vznikla 
rovněž Modlitba proti ďáblovi, která je doložena v rus-
kých cyrilských opisech od 13. století.

Teatrolog Jaroslav Blecha přispěl do monografie 
studií Stopy cyrilometodějské tradice v českém divadle. 
Autor tvrdí, že dramatická a divadelní tvorba s tema-
tikou Velké Moravy není v naší divadelní literatuře 
příliš zohledněna. Hru Svatoslav, poslední Svatoplu-
kovec napsal známý V. K. Klicpera v roce 1832. První 
informace o uvedení hry s velkomoravskou tematikou 
máme podle Blechy už z roku 1815. Z divadelních 
inscenací Blecha připomíná např. tragédii Svatopluk 
(1859), „historickou truchlohru“ Svatopluk a Rasti-
slav (1879), „dramatickou báseň o pěti dějstvích“ Sva-
topluk (1918) od V. Martínka a trojdílný cyklus Velká 
Morava (1948) F. Wollmana.

František Malý je autorem textu Kancionálové 
písně o sv. Cyrilu a Metodějovi. Nejstarší známou 
kancionálovou písní o soluňských bratřích je podle 
něj skladba Adama Michny z Otradovic Svatí Crho 
a Strachoto, naši patronové, kterou Michna zařadil 
do sbírky původní duchovní lyriky Svatoroční muzika 
(1661). Koncem 17. století byla vytištěna ve sborníku 
velehradského cisterciáka Ch. G. Hirschmentzla Píseň 
nová o svatých Crhu a Strachotovi, apoštolech slovan-
ských a arcibiskupech velehradských. J. J. Božan za-
řadil do svého kancionálu Slaviček rájský (1719) obě 
výše vzpomenuté písně a přidal navíc novou skladbu, 
jež začíná slovy Slávo markrabství tohoto. Malý při-
pomíná nejen barokní skladby, ale i významné písně 
19. století. Zajímavostí je, že moravský básník Vla-
dimír Šťastný opatřil v roce 1893 polskou duchovní 
hymnu Boże, coś Polskę českým textem a vznikla tak 
druhá nejoblíbenější cyrilometodějská píseň Bože, cos 
ráčil před tisíci roky.
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Muzikolog Jiří Zahrádka uveřejnil v kolektivní 
monografii příspěvek Janáčkova Glagolská mše a její 
kořeny. Tvrdí, že Janáčkovo rozhodnutí zkompono-
vat mši na církevněslovanský text ovlivnilo několik 
okolností, z nichž mnohé sahají až do skladatelova 
dětství a mládí. V době, kdy Janáček jako malý chla-
pec vstoupil v roce 1865 coby fundatista do augusti-
niánského kláštera na Starém Brně, ocitl se přímo 
v centru cyrilometodějského hnutí. Sám Janáček 
pobýval na Velehradě v roce 1869 a tento pobyt měl 
pro jeho vztah k cyrilometodějskému hnutí klíčový 
význam. Církevněslovanská liturgie se znovu dostala 
do popředí veřejného zájmu v roce 1920. Téhož roku 
bylo pátým bodem dekretu Posvátné kongregace ob-
řadů povoleno užívat církevněslovanský jazyk v litur-
gii. Janáčkova Glagolská mše měla premiéru v roce 
1927 v Brně. Toto dílo představuje jednu z vrcholných 
duchovních kompozic 20. století, a přestože Janáček 
věnoval svou Glagolskou mši Leopoldu Prečanovi, 
olomouckému arcibiskupovi, duchovní rozměr díla 
přesahuje katolickou doktrínu a směřuje k janáčkov-
skému panteismu.

Zdeněk Drahoš ve studii Cyrilometodějská reflexe 
v české literatuře a společnosti sleduje inspiraci osob-
nostmi soluňských bratří po jejich smrti. Připomíná 
význam tzv. Moravsko-panonských legend, které jsou 
klíčovým pramenem pro zkoumání života na Velké 
Moravě. Z dalších literárních děl je vzpomenuto staro-
slověnsky psané Pochvalné slovo svatému Cyrilovi, je-
hož autorem je Kliment Velický. Drahoš se dále zasta-
vuje u První staroslověnské legendy o svatém Václavu. 
Neopomíjí ani latinsky psanou Kristiánovu legendu, 
v níž Kristián zmiňuje i jména Konstantina a Metoděje. 
Vyzdvihuje význam Sázavského kláštera coby centra 
staroslověnské bohoslužby a staroslověnského písem-
nictví v 11. století. Drahoš rovněž sleduje cyrilometo-
dějský kult v literárních textech doby barokní a období 
národního obrození.

Literární historik Martin Reissner publikoval v ko-
lektivní monografii studii Cyrilometodějský fenomén 
v reflexích nové české literatury. Tematiku sv. Cyrila 
a Metoděje v českém písemnictví 19. a 20. století roz-
čleňuje autor z hlediska stratifikace adresátů textů 
do tří skupin. Do první zařazuje taková díla, jejichž 
hlavním cílem je snaha v duchovním kontextu histo-
ricky připomenout příchod slovanských věrozvěstů 
do střední Evropy. Tyto texty se vyznačují absencí 
estetické roviny, přinášejí základní informace, které 
jsou stylisticky, lexikálně a náročností podání pří-
stupné širokým vrstvám příjemců. Do druhé skupiny 
řadí Reissner literární práce, jež mají interpretační 
tendenci a jsou napsány s cílem poskytnout přesné 
vědecké informace. Jedná se o různé brožury, sbor-
níky a knihy popularizačního a uměleckonaučného 
charakteru. Z hlediska žánrového spadají tyto texty 
primárně do skupiny prozaických textů uměleckona-
učné a odborné literatury. Třetí skupinu tvoří zejména 
prozaické texty. Jde o literárně-umělecké parafráze 
fenoménu příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou 
Moravu. Je pro ně charakteristická umělecká inter-

pretace a zesílení estetického dojmu při zpracování 
tématu.

Alena Kalinová, autorka studie Ohlasy cyrilometo-
dějské tradice v lidové kultuře, tvrdí, že se cyrilometo-
dějská úcta naplno rozvinula v barokní době – o vztahu 
k Cyrilu a Metodějovi vypovídá mnoho sochařských 
a malířských děl z 18. století. V lidovém výtvarném 
projevu nalézá autorka rovněž cyrilometodějské vlivy 
(ručně psané modlitby, podmalby na skle, keramika), 
zejména pak v drobné zlidovělé grafice – na poutních 
obrázcích a kramářských tiscích modliteb.

Jednotlivé příspěvky kolektivní monografie Cyril 
a Metoděj – doba, život, dílo můžeme doporučit nejen 
odborníkům – historikům, archeologům, muzikolo-
gům, literárním historikům, etnografům, ale také pe-
dagogům a studentům středních a vysokých škol.

Lukáš Průša 

CECh, Brigitte: Technika v Antice. Praha : Grada, 
2013. 256 s. ISBN 978-80-247-3786-7.

V roce 2013 vydalo nakladatelství Grada knihu ra-
kouské archeoložky Brigitte Cech1 Technika v antice, 
přeloženou z německého originálu Technik in der An-
tike (2011, 2. vyd.).

Cílem autorky bylo představit působivé technické 
výkony řecké a římské antiky co nejúplněji a především 
srozumitelně. Zaměřila se na různé praktické obory, 
které bezprostředně souvisely s civilizačním rozma-
chem antické společnosti. V první z dvanácti kapitol 
blíže seznamuje s prameny k technice a inženýrství 
antiky, které jsou velice pestré. Autorka zahrnuje lite-
rární prameny, které reprezentují texty s výlučně tech-
nickými tématy od Héróna z Alexandrie, Vitruviovy 
knihy o architektuře, spisy Frontina, Plinia Staršího 
a jiných. Stručně charakterizuje epigrafické a ikono-
grafické prameny, stavební památky a památky ukryté 
v zemi, archeologické prameny a jejich práci s nimi. 
Poznatky z knih antických autorů konfrontuje autorka 
v následujících kapitolách s archeologickými nálezy 
a s praktickou zkušeností. Ve druhé kapitole věnované 
základům techniky a inženýrství v antice pojednává 
o praktickém využití různých zdrojů energie, jakými 
jsou lidská a zvířecí síla, síla vody a větru a dřevo spolu 
s dřevěným uhlím, a zároveň se věnuje vybraným ma-
tematickým, geometrickým a fyzikálním principům, 
které jsou důležitým předpokladem pro porozumění 
antické technice. Třetí kapitola obsahuje informace 

1 Brigitte Cech se narodila 7. 11. 1956 ve Vídni. Vyso-
koškolské vzdělání v oboru pravěké archeologie a his-
torie získala na univerzitě ve Vídni, kde se v roce 2002 
rovněž habilitovala na Ústavu pro pravěké a rané 
dějiny pro důlní a industriální archeologii. Od roku 
2007 je Honorary Research Fellow v Archeologickém 
ústavu na University College London. Zúčastnila se 
řady odborných výzkumů, od roku 2003 vede archeo-
logické části interdisciplinárního výzkumného pro-
jektu zaměřeného na produkci Ferrum Noricum na 
Hüttenberger Erzberg v Korutanech.
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o nejrůznějších měřicích technikách při počítání času 
a v zeměměřičství při měření vzdáleností, úhlů a nive-
laci. V následující kapitole popisuje autorka na prak-
tických příkladech stavbu tunelů, které do dnešních 
dnů plní svou funkci (např. silniční tunel na Via Flami-
nia u Passo del Furlo). Pátá kapitola Stavební techniky 
je rozdělena na několik dílčích témat (např. techniky 
vyzdívání, kupolové stavby, vytápění, jeřáby a lodní 
zdvihadla), z nichž první je věnováno stavebním ma-
teriálům, kde autorka podrobně popisuje rozvoj sta-
vební technologie opus caementitium, jejíž rozšíření, 
jak dále Cech píše, umožnilo dovést k dokonalosti 
obloukové a klenbové stavby v římské době. Stavbu 
silnic, pontonových, dřevěných a kamenných mostů 
zařadila autorka do samostatné kapitoly. K nejobdi-
vuhodnějším dokladům antického stavebního umění 
a inženýrství patří římské vodovody. Jak byly stavěny 
vodovody, které měly zásobovat města vodou, jak byla 
voda zvedána, kde byla využívána energie vody a jak 
se stavěly přehrady? To jsou otázky, kterými se au-
torka velice podrobně zabývá v sedmé kapitole, jež je 
obsahově nejrozsáhlejší. Na závěr kapitoly o stavbách 
vodovodů se Brigitte Cech krátce dotýká otázky, která 
je v literatuře již delší dobu diskutovaná, totiž údajné 
otravy olovem, již mělo u lidí římské antiky způso-
bovat olověné vodovodní potrubí. Následují kapitoly 
(8. a 9.) o zemědělské technice (lisy, mlýny, „žací 
stroj“) a o stavbě lodí (stavba a vybavenost lodí, typy 
lodí, navigace, námořní cesty a rychlost plavby, říční 
plavidla). Různé důlní techniky, úpravy rud, jejich 
hutní zpracování, rafinace a legování jsou popsány 
v následujících dvou oddílech. V poslední kapitole 
se autorka velice stručně zabývá válečnou technikou, 
kterou však pro rozsáhlost tématu omezuje na antické 
metací stroje. Z jakého důvodu se zaměřila pouze na 
katapulty, neuvádí.

Kniha je vhodně doplněna sedmi přílohami, sou-
pisem antických autorů, výběrem literatury obec-
nější povahy a následně seznamem speciálnějších 
prací k jednotlivým kapitolám, které poskytují hlubší 
vhled do jednotlivých témat. Následuje místní rejstřík 
a jmenný rejstřík osob a lodí, závěr patří odkazům na 
zdroje ilustrací. První příloha s tabulkami je věnována 
antickým jednotkám měr a vah a hodnotám mincí. 
Druhá příloha popisuje základní početní úkony pro-
váděné pomocí římského abakusu. V následující pří-
loze (doplňující 3. kapitolu) je načrtnuta konstrukce 
hodinové plochy slunečních hodin, respektive me-
ridiánu podle Vitruviova analémmatu, metodami 
deskriptivní geometrie s pravítkem a kružítkem. Ve 
čtvrté příloze jsou uvedeny praktické výpočty při vy-
užití dioptry, o kterých se autorka v teoretické rovině 
zmiňuje v druhé kapitole. Další příloha ukazuje vyu-
žití ikonografického pramene pro dějiny techniky, a to 
při rekonstrukci pohonu pily na kámen podle reliéfu 
na sarkofágu Ammiána z Hierápole ze 3. století n. l. 
Šestá příloha prostřednictvím tabulek charakterizuje 
zásobování Říma vodou města na konci 1. století n. l. 
Přílohy uzavírá stručný historický exkurs do dolování 
stříbra v řeckém Lauriu.

Autorka v knize v hlavních rysech představila jed-
notlivé aspekty antické techniky, k jejichž osvětlení 
pomohly vybrané příklady. Odbornou stránku díla 
umocňují nejen vhodně doplněné příklady dochova-
ných památek a ilustrace, ale i nákresy vytvořené po-
dle popisu antických autorů (např. hodometr podle 
Vitruviova popisu na s. 29), rekonstrukce podle ikono-
grafických pramenů (např. pila na kámen z Hierápole 
na s. 232), náčrty a plánky staveb anebo znázornění 
probíraných témat z technického hlediska.

Cech napsala odbornou knihu, ve které se spojují 
výsledky výzkumů řady vědních oborů, a přestože ob-
sahuje odbornou terminologii, je psána pro čtenáře 
srozumitelným jazykem. Kniha nabízí přehled vybra-
ných témat, jejichž značný rozsah ovšem neumožnil 
jít u jednotlivých kapitol příliš do hloubky (např. kapi-
tola 12.), čímž lze nabýt dojmu, že má práce obecnější 
charakter. V textu může čtenář postrádat poznámkový 
aparát, který je ve vědecké literatuře běžný, jak upo-
zorňuje i Peter Kritzinger (Institut für Altertumswis-
senschaften, Friedrich-Schiller-Universität Jena), au-
tor recenze německého vydání této knihy z roku 2010 
pro webový portál H-Soz-u-Kult.2 Odkazy na zdroje 
vyobrazených ilustrací, stejně jako seznam výběrové 
literatury jsou uvedeny až v samotném závěru knihy, 
neboť podle slov autorky by obsáhlý soupis literatury 
k tematice techniky v antice výrazně přesáhl požado-
vaný rozsah knihy.

Závěrem lze dodat, že kniha může sloužit čtenáři 
jako stručný, jasný a hlavně odborný vhled do různých 
oblastí antické techniky na základě řady textových 
a obrazových příkladů a seznámí jej s technologickou 
úrovní starověké civilizace, která byla schopna využí-
vat mnohé technické vymoženosti a z jejíchž poznatků 
čerpají i inženýři dnešní doby. Práce Brigitte Cech je 
vhodnou doplňující literaturou pro studenty historic-
kých i technických oborů nebo pro výuku předmětů 
Dějiny vědy a techniky či Homo faber.

Mariana Stonišová

RUIZOVÁ, libuše: Očista ducha i těla : Tělesná hy-
giena v kulturní historii. Praha : Národní památkový 
ústav, 2013. 127 s. ISBN 978-80-7480-001-6.

V rámci projektu s názvem Výzkum, dokumentace 
a prezentace movitého kulturního dědictví vydal Ná-
rodní památkový ústav (dále NPÚ) v roce 2013 publi-
kaci úzce se specializující na dějiny tělesné a duchovní 
očisty. V mobiliárních fondech hradů a zámků ve 
správě NPÚ se dochovalo značné množství předmětů 
každodenní potřeby souvisejících se specifickou strán-
kou lidského života, s osobní hygienou. Kdysi byla 
možná tato jedinečná část mobiliárních fondů považo-
vána za okrajovou, dnes se jí však dostává daleko více 

2 KRITZINGER, Peter: Rezension zu: Cech, Brigitte: 
Technik in der Antike. Stuttgart 2010, in: H-Soz-
u-Kult, 14. 06. 2010. Dostupné z: http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2010-2-196 
[cit. 19. 8. 2014].
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pozornosti, ať už na tematicky zaměřených výstavách 
nebo přímo v odborné literatuře. Z této skutečnosti vy-
cházela bezesporu i Libuše Ruizová, jež kvůli vydání 
publikace zpracovala velkou část těchto reálií intimní 
hygieny, vybavení dochovaných koupelen a dalších in-
teriérů, kompletních hygienických a mycích souprav, 
lavab, van, různých nádob a zařízení sloužících k eli-
minaci exkrementů, přenosných hygienických nádob, 
například nočníků, urinačních nádob, hygienických 
stolic, nočních stolků apod. Shromáždila množství za-
jímavých informací týkajících se péče o tělo z prostředí 
nejen českých zemí, text doplnila celou řadou jedineč-
ných fotografií, a to vše se navíc pokusila zasadit do 
obecných souvislostí.

V úvodu knihy autorka obsáhle seznamuje s do-
stupnou literaturou dotýkající se či se přímo zabýva-
jící dějinami tělesné hygieny, neopomíná ani některé 
z výstav uspořádaných na toto téma u nás i v zahraničí 
a zmiňuje výčet vědních oborů, které se rovněž věnují 
reáliím z oblasti hygieny. Rozsáhlý výběr z literatury je 
umístěn i v závěru knihy, přesto si dovolím tvrdit, že 
chybí ukotvení problematiky v širších souvislostech 
dějin každodennosti či dějin mentalit, neboť některá 
v textu předkládaná tvrzení se mohou zdát sporná 
(např. konstatování na s. 9, že ve všech náboženských 
systémech je jakákoliv nečistota chápána jako božstvu 
odporná).

Publikace je rozdělena do dvou stěžejních kapitol 
nazvaných Čistota a Nečistota, v jejichž rámci jsou 
dále popsány a rozebrány nejrůznější aspekty tělesné 
kultury a hygieny, které mohl daný problém čistoty či 
nečistoty v historii skrývat. Do rozsahu skromnější 
kapitoly s názvem Čistota jsou včleněny podkapitoly 
o vodě jako očistném živlu, o omývání, očistě těla 
v lázni, o vybavení lázní, o vanách, úpravě vlasů či 
vousů, následuje pojednání o vůních i konkrétní očistě 
rukou. Ve všech tematicky oddělených textech autorka 
seznamuje čtenáře se zajímavými a mnohdy nepříliš 
známými termíny jako je věník, věcher, chvostiště, 
pohřební vana, lavabo, prameník, akvamanile ad. Ne-
opomíjí ani stručný vývoj předmětů dodnes běžně po-
užívaných, například břitvy, mýdla či hřebenu. Každá 
kapitola i podkapitola se snaží zanést daný předmět 
zájmu do širších dějinných a kulturních souvislostí 
nastíněných mnohdy až do času starověkých civilizací. 
Je bezesporu velmi inspirativní, že se autorka pokusila 
o tak široké postihnutí jednotlivých témat, osobně se 
však obávám, že se tak nakonec nestalo ku prospěchu 
věci. Text působí útržkovitě, mnohdy je torzovitě vy-
tržený z kontextu, ikonografické a symboliku vysvět-
lující pasáže, či biblické citace jsou někdy až násilně 
naroubovány na probíranou tematiku. Ta navíc často 
není v dějinném vývoji dovedena do dob novějších 
(18. a 19. století), ačkoliv význam omývání či očisty 
a úpravy těla se během staletí radikálně měnil a mnohé 
předměty osobní hygieny dochované v mobiliárních 
fondech hradů a zámků se vztahují právě k tomuto 
období. Například podkapitola o mýdle je bohužel jen 
strohou pasáží, která potvrzuje existenci tohoto pro-
středku očisty ve starověku, v Římě a Byzanci. Dále je 

citována legenda o svatém Ondřejovi z Nestorova leto-
pisu a konstatováno, odkud se mýdlo dostalo ve stře-
dověku do Evropy. Dál ve svém líčení autorka nepokra-
čuje, přestože právě novověké dějiny mýdla mohly být 
zajímavým čtením zahrnujícím informace o výrobě to-
hoto nezbytného produktu, o zdokonalování výrobních 
procesů, uchovávání mýdla v nejrůznějších nádobách 
(jejichž fotografie mohly být přiloženy) apod. Podobně 
je na tom řada dalších drobných podkapitol onoho 
prvního úseku knihy věnovaného Čistotě. Prvotní cíl 
autorky prezentovat vlastní výzkum specifických mo-
biliárních fondů osobní hy gieny ve správě NPÚ se 
zde jaksi zbytečně rozplynul v až přílišné obecnosti.

Druhou hlavní kapitolu své publikace označila Li-
buše Ruizová názvem Nečistota. Autorka v ní naopak 
velmi poutavě a přitom věcně představuje čtenáři 
historii předmětů každodenní potřeby souvisejících 
už s poněkud jinou stránkou tělesné „očisty“. Samo-
statná pasáž je ponechána záchodům, sanitárním ná-
dobám určeným k vyprazdňování, klosetům, různým 
typům urinálů apod. Autorka objasňuje, co se skrývá 
pod netradičním označením angster či bourdalou, za-
bývala se původem některých pojmenování, dokládá 
i různé způsoby uložení hygienických nádob. Texty 
jsou doplněny velkými barevnými fotografiemi, které 
atraktivně dokládají bohatost mobiliárních fondů ve 
správě NPÚ, jež byly v publikaci použity. Kapitolu 
dokonce zdobí i reprodukce mnoha dobových maleb 
a kreseb, které ukazují způsob používání zmiňova-
ných hygienických nádob. Přestože ani v této kapitole 
nejsou bohužel dějiny některých zajímavých předmětů 
dovedeny do dob novověkých či nejnovějších, vývoj je 
vylíčen mnohem přehledněji, čtivěji a text se mnohem 
konkrétněji než v předcházející kapitole o čistotě vě-
nuje území českých zemí.

Na závěr knihy autorka připojila ještě krátké po-
jednání o samotné produkci sanitárních nádob, ve 
kterém čtenář nalezne stručně rozepsán dějinný vý-
voj těch nejznámějších továren na výrobu keramiky 
a porcelánu, jež ve svých nabídkových katalozích ne-
zapomínaly ani na hygienické nádoby. Kapitola je opět 
doprovázena mnoha fotografiemi, na nichž jsou pře-
hledně ilustrovány rozdíly v produkci zmiňovaných 
továren. Stranou autorka neponechala ani sanitární 
nádoby z cínu, plechu a jiných materiálů.

Očista duše i těla od Libuše Ruizové je zajímavým 
počinem z vydavatelství NPÚ, který se touto cestou 
snaží široké veřejnosti prezentovat rozmanitost a nád-
heru předmětů denní potřeby, mezi něž bezesporu pa-
tří i nejrůznější typy hygienických nádob. Jde mnohdy 
o jedinečně zpracované umělecké kusy, někdy naopak 
až o bizardní kousky, které však rozhodně zasluhují 
pozornost a ne jen temné a zaprášené místo v depo-
zitářích. Přestože kniha svým rozsahem rozhodně ne-
postihuje celou šíři tematiky, již nese v názvu, a zpra-
cování některých textů by zasluhovalo více prostoru 
a pozornosti, jde o jeden z prvních a důležitých pokusů 
zasadit mobiliární fondy tohoto typu na území českých 
zemí do širších dějinných souvislostí.

Jana Knapíková


