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Recenze a zprávy o literatuře

GROLLOVÁ, Jana: Memento mori středověkých re-
formních postil : Obraz života a smrti v písemné tra-
dici českého středověkého kazatelství. Ostrava – České 
Budějovice: Ostravská univerzita – Bohumír Němec 
– Veduta, 2017, 334 s. ISBN 978-80-7464-937-0; 
978-80-88030-22-5.

Qui non ardet, non ascendit (Kdo nehoří, nikoho 
nezapálí). Tento výrok sv. Ignáce z Loyoly si jistě 
připomínala i autorka anotované publikace, když 
obohatila české postilografické bádání o monografii, 
jež je výsledkem jejího dlouhodobého a poctivého 
badatelského úsilí. O to více cenného, přihlédneme-
-li k samotnému v dnešní sekularizované a namnoze 
konzumní společnosti nepříliš populárnímu a nejed-
nou i tabuizovanému, avšak trvale platnému téma-
tu, jakým jsou poslední věci člověka a otázky, které 
si naši předci kladli v souvislosti s životem věčným. 
Jana Grollová, působící na katedře historie Ostravské 
univerzity, projevila v souladu se svými staršími pub-
likovanými pracemi opět příslovečné nadšení a akribii 
pro problematiku starší homiletiky, postilografie a li-
teratury v českých zemích.

V úvodu přibližuje původ, význam a užívání slova 
postila, jež je ve světle písemných pramenů pro tento 
druh kazatelské příručky doložen z Anglie počátku 
13. století (z českého prostředí máme o užívání až 
pozdější doklady). Autorka velmi přehledně zmapo-
vala dosavadní výzkum a reflexi dějin postilografie 
a kazatelství českou historiografií, kde toto téma za-
ujalo některé odborníky již v 19. století. Vedle dílčích 
sond provedených Františkem Michálkem Bartošem 
v rámci jeho studia rukopisů zmiňuje shrnující příruč-
ky Jany Nechutové, Jána Mišoviče či Jiřiny Kubíkové. 
Základní, i když popisnou prací o postilách zůstává 
dílo Hynka Hrubého (České postilly : Studie literárně 
a kulturně historická) vydané v Praze roku 1901. Nové 
směry bádání o kazatelství, především utrakvistic-
kém, představují od sklonku 80. let 20. století práce 
Noemi Rejchrtové. Užitečnými pomůckami v dalším 
bádání jsou také materiálová a soupisová díla (biblio-
grafie, katalogy rukopisů) či edice zpřístupňující texty 
řady kázání. Je potěšitelné, že stranou autorčiny po-
zornosti nezůstalo rovněž literární prostředí Slezska 
na přelomu středověku a raného novověku. Zde zů-
stávají stále platnými práce Jana Vilikovského a jeho 
kritické zpracování a rozbor starších textů, zmiňme 
také Antonína Škarku. Raně barokními postilami či 
homiletickou tvorbou ve Slezsku se zabývali přede-
vším Josef Vašica a Milan Kopecký a několik dalších 
badatelů, přičemž zájem o sledování tématu na daném 

území někdejší vedlejší země Koruny české a jeho širší 
kontext po roce 1989 roste.

V další kapitole autorka zkoumá reflexi kázání 
v Bibli a proměny role homilie v dějinách. Ačkoliv 
nevynechává starozákonní kázání či spíše vyhlášení 
skrze proroky, fakticky začíná u Ježíše Krista, jeho 
pozemského působení a učedníků, resp. následovní-
ků, pro něž je kázání (s důrazem na radostnou zvěst 
o Božím království) zásadním a nevratným životním 
krokem. Nový zákon nemluví o kazateli, tím je zde 
rozuměn Bůh v Kristu, jenž opakovaně oslovuje svět. 
Jana Grollová sleduje proměny kázání v dalších čtr-
nácti staletích především na evropském kontinentu. 
Je zajímavé a přínosné vydat se s autorkou na tuto 
dlouhou cestu vedoucí mnohdy k pozoruhodným 
zjištěním. Ačkoliv teoretické spisy středověké homi-
letiky dokládají obecně přijímanou roli kázání, odliš-
nou od novozákonní podoby, přece se ve 13. století 
setkáme s netypickými názory souvisejícími s tehdy 
uvnitř církve probíhající diskuzí. Například Humbert 
de Romanis († 1277) ve svém díle De eruditione prae-
dicatorum považuje kázání za důležitější než ostatní 
kněžské úkony a svátosti.

Následuje kapitola sledující počátky a nejstarší vý-
voj českého kázání a postilografie od dob Velkomorav-
ské říše, ačkoliv pro tuto problematiku disponujeme 
malým či limitujícím množstvím pramenů. Za určitý 
vrchol práce středověkých kazatelů lze považovat sta-
ročeský překlad Bible, jehož první redakci představuje 
Bible drážďanská (leskovecká). Pořízení českého pře-
kladu Písma svatého však bylo spíše výjimečnou zá-
ležitostí, vždyť dokonce ani Tomáš Štítný ze Štítného 
jím nedisponoval a byl odkázán na vlastní tlumočení 
z latiny. Od poloviny 14. století roste počet kázání tý-
kajících se pomíjivosti života, vědomí posledních dnů 
a nemožnosti úniku před Božím soudem. Kazatelova 
aktuální otázka Ubi sunt (Kde jsou = Kde jsou ti, kteří 
byli před námi?) se dokonce dostává do dobové poe-
zie či písní (včetně vagantských). Odpovědí je mravní 
zásada Memento mori (Pamatuj na smrt). Ta ve středo-
věkých českých postilách kupodivu nepřipomíná očis-
tec, ačkoliv nauka o něm byla známá. Grollová k tomu 
dodává: V etické rovině vyplývá z tohoto přesvědčení 
především důraz českého kazatelství na váhu lidských 
činů odkazující na biblický text Sírachovce: budeš-li ve 
všech svých úvahách pamatovat na vlastní konec, navěky 
nezhřešíš (s. 78).

Další tři kapitoly tvoří páteř představované knihy. 
První sleduje odraz mementa mori v postile rakous-
kého augustiniána Konráda Waldhausera († 1369) 
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působícího v 60. letech 14. století v Čechách. Hlav-
ním tématem jeho pověstných kázání byl život laiků 
i duchovenstva (diecézního i řeholního). Memento 
mori Waldhauserovy postily hledá záchranu jedince ve 
vědomém přiznání a vyznání vlastní hříšnosti dopro-
vázeném náležitým pokáním. Kajícníkovi se dostane 
odměny v podobě Spasitelovy milosti. Důležitá je pří-
prava každého člověka na smrt, Waldhauser apeluje 
na kazatele, aby svěřené věřící vedli už od dětského 
věku k ušlechtilému každodennímu životu s Kristem. 
Za pramen lidské hříšnosti pokládá Waldhauser le-
nost, která jedinci brání ve ctnostném křesťanském 
životě a aktivní účasti na náboženských aktivitách, 
především pak v přijímání eucharistie. Jako nejzá-
važnější hříchy označuje provinění způsobená pýchou, 
lakomstvím a smilstvím. I ta však lze napravit upřím-
ným vyznáním hříchů a prosbou o jejich odpuštění, 
přičemž zde sehrává důležitou roli také dostatečně 
kvalifikovaný zpovědník.

Jeden z Waldhauserových následovníků, čes-
ký šlechtic Tomáš Štítný ze Štítného, označovaný 
za Husova předchůdce, ve svých Řečech nedělních 
a svátečních coby laik propojuje soukromou zbožnost 
věřících s kazatelskou praxí. Literární postila se mu 
jeví vhodný podklad zbožného rozjímání v případě 
nemožnosti účastnit se bohoslužeb. Pojítkem všech 
Štítného kázání je eschatologické očekávání druhého 
Kristova příchodu. Tehdy obstojí jen ten, kdo se vyva-
ruje hříchu, resp. ho odloží, a stane ve své každoden-
ní praxi bez ohledu na stav skutečným Spasitelovým 
následovníkem. Čas je krátký, protože člověku je pro 
toto úsilí vyměřena různě dlouhá a neznámá doba 
mezi narozením a smrtí. Štítný se zamýšlí také nad 
morálním odkazem každého jedince pro potomstvo.

Poslední autorčina rozprava nás zavádí do ob-
dobí po Husově vystoupení, tedy do 15. a 16. století. 
Nejprve si podrobněji všímá života a díla husitského 
teologa Jana Rokycany († 1471). Rokycanova posti-
la klade důraz na myšlenku, že Kristus vysvobozuje 
člověka a ochraňuje ho od ďáblových osidel. V otázce 
mementa mori apeluje na bdělost a připravenost s ohle-
dem na neznámý termín soudného dne. Pokud jedince 
zastihne smrt v milosti Boží a ctném životě, pak ob-
stojí. U Rokycany je důležitým také důraz kladený na 
spoluzodpovědnost kněze za život jemu svěřených 
duší. Vyzdvihuje pastorační a katechetický rozměr 
života farností a církevních společenství. Podobně 
jako Waldhauser se často zmiňuje o hříších, jako jsou 
smilství, lakomství či hněv.

Poslední část kapitoly je zaměřena na dozvuky re-
formního kazatelství a jeho šíření ve Slezsku 16. sto- 
letí. Na tomto území máme v daném věku co dočině-
ní s dominancí luterství, je zde však prostor pro vlivy 
kalvinistické či další působení katolické církve (byť 
ve značně redukované podobě). Grollová správně po-
znamenala: Vliv světové reformace rozštěpil dosavadní 
vývoj homiletiky na konfesijně rozrůzněnou tvorbu, ale 
tím nebyl narušen vzájemný kontakt ani povědomí o vzá-
jemné homiletické produkci (s. 214). Konfesně smíše-

ný a značně komplikovaný prostor raně novověkého 
Slezska a jeho postilografického dědictví jí umožnil 
toto tvrzení verifikovat. Vhodným příkladem je cenný 
literární odkaz opavského luterského kněze Martina 
Philadepha Zámrského (1550–1592), který již v mi-
nulosti zaujal Milana Kopeckého a další badatele. 
Pro Zámrského Postillu evangelickou (vydaná poprvé 
roku 1592) je příznačná dobově nezvyklá mírnost 
a jistá dávka konfesijní tolerance s důrazem na jed-
notu křesťanské víry a vzájemnou nadkonfesijní lásku. 
Jana Grollová neopomenula rovněž tehdejší polskou 
produkci. Vedle starších kázání kalvinisty Mikuláše 
(Mikołaje) Reje a jeho katolického oponenta Jakuba 
Wujka si všímá především obrany Rejova stanoviska, 
o něž se v textech své postily zasloužil kalvinista Řehoř 
(Grzegorz) z Żarnowca. Vzájemné vztahy kazatelské-
ho prostředí Čech a vedlejší země Koruny české, Slez-
ska, a také sousedního Polska demonstruje autorka 
i dalšími vhodnými příklady.

Součástí knihy jsou obligátní náležitosti jako roz-
sáhlý poznámkový aparát, soupis citované literatury 
a edic pramenů, jmenný a místní rejstřík či resumé 
v anglickém jazyce. Kniha obsahuje i skromnou ob-
razovou přílohu a pět textových tabulek korelujících 
s obsahem hlavního textu publikace. Za velmi užiteč-
nou pak považuji poslední tabulku, jež zařazuje jed-
notlivé konfesní články do Zámrského postily.

Předkládaná kniha tedy nesleduje pouze téma vy-
tyčené v názvu, i když ho nespouští ze zřetele. Stává 
se významnou příručkou nejen pro omezený okruh 
odborníků, ale i pro všechny vážné zájemce o starší 
českou literaturu, jakož i o téma, jímž je předávání Bo-
žího slova formou kázání, jeho vývoj a proměny v čase.

David Pindur

DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, Jana – DAVID, Jaro-
slav: Obrazy z cest do země Sovětů : České cestopisy 
do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917–1968. 
Brno – Ostrava: Ostravská univerzita – Host 2017,  
255 s. ISBN 978-80-7577-225-1.

Cestopisy o cizích krajích evokují ve většině lidí 
představu dovolené, dobrodružství, exotiky, pozná-
vání nových zemí, lidí, zvyků apod. Pro autorské duo 
předkládané knihy se tyto texty staly badatelským ob-
jektem, takže kromě vědeckého dobrodružství jim čet-
ba pravděpodobně navozovala poněkud jiné asociace.

Ačkoli cestopisy tvoří zejména v souvislosti s roz-
vojem kulturní historie oblíbený předmět zájmu, 
v českém prostředí se tomuto typu textů zaměřených 
na oblast dřívějšího sovětského souseda dosud nevě-
novala přílišná pozornost. Jana Davidová Glogarová 
a Jaroslav David se rozhodli přiblížit domácímu pub-
liku proměny obrazů sovětského Ruska a Sovětského 
svazu na základě analýzy sedmdesáti dvou cestopisů 
z vymezeného období let 1917–1968. Pramenný kor-
pus zahrnuje známá jména literárního světa, např. 
Julia Fučíka, Marii Majerovou, Egona Ervína Ki- 
sche, Josefa Kopty ale i tvůrců, kteří ve spisovatelském 
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žánru nevynikli, např. Olga Hillová, Jan Kopecký, 
Jaroslav Vojtěch. Autorka s autorem nepřistupovali 
k dané materii pouze jako k literárním textům, ale také 
jako k dobovým pramenům reflektujícím představy 
a mentální svět jejich tehdejších pisatelů a pisatelek. 
Pro přiblížení svého záměru citují Alici Jedličkovou: 
Cestovatel totiž nesděluje jen průběh ‚externího‘ ces-
tování, popis od jednoho faktu objektivní skutečnosti 
k druhému, ale i ‚interní‘ cestování, putování po vlastní 
vnitřní krajině. (s. 23). V této souvislosti se teoretické 
zakotvení práce v novém historicismu jeví jako ideální 
volba, protože pohlíží na předměty své analýzy jako 
na subjekty podílející se na vytváření každodennosti, 
jako na diskurzivní formování dobových imaginací, 
hodnot a zároveň sociální praxe.

Kniha Obrazy z cest do země Sovětů vykazuje pro-
myšlenou strukturu odrážející se v jasně vymezených 
kapitolách. První z nich představuje obvyklé uvozující 
vymezení konceptu celé knihy. Na těchto stránkách 
se proto můžeme dočíst o současném stavu bádání, 
o hlavních cílech autorského dua, o charakteristi-
kách cestopisu jako výzkumného pramene i dobové-
ho literárního žánru apod. Další tři kapitoly již tvoří 
samotné pojednání o cestopisech, které je rozděleno 
na základě důležitých politických mezníků. Všechny 
obsahují také stejné prvky: obecnější charakteristiku 
vztahu Československa a jeho východního souseda 
v kontextu sledované problematiky, hlavní problémo-
vé okruhy sledované tehdejšími pisateli a pisatelkami 
a dílčí shrnutí.

První z těchto kapitol sse věnuje období od roku 
1917 do roku 1938 a prezentuje heterogennost textů 
danou především profesním a ideovým zaměřením 
jejich autorů a autorek. Davidová Glogarová a David 
považují v této souvislosti za určující především pří-
klon k levicovému politickému spektru či odklon od 
něj. Také vytyčili šest hlavních oblastí reflektovaných 
v cestopisech. V podkapitole o přípravách na cestu 
a vstupu do země jsou analyzovány obrazy emočních 
stavů cestujících a způsoby dopravy, Sovětská města 
se zaměřují především na dojmy z Moskvy, Leningra-
du a Stalingradu. Stranou pozornosti samostatných 
podkapitol nezůstala ani reflexe propagandy, sovětské 
společnosti, resp. jednotlivých skupin obyvatelstva, 
celkový přechod „od starého k novému“ a srovnání 
země s jinými státy, z něhož Sovětský svaz vychází 
jako neznámý cizí prostor s odlišnými lidmi i krajinou 
převyšující či naopak selhávající v zrcadle Západu.

V pořadí třetí kapitola s příznačným podtitulem 
V říši Stalinově je ohraničena lety 1945–1956. Pro 
dané období je charakteristická homogenita textů 
spojená s jednoznačně oslavným způsobem repre-
zentace Sovětského svazu a nekritickým vztahem ke 
všemu sovětskému. Tento přístup pak dominuje také 
dalšímu období a projevuje se i na atributech hlavních 
tematických okruhů. Do Sovětského svazu se každý 
těší a cesty se již nemůže dočkat, sovětská města se 
stávají pomyslnými poutními cíli dokazujícími vel-
kolepost socialismu, tamější společnost je přiblížena 
prostřednictvím nového sovětského člověka předsta-

vujícího vyšší typ lidství a Sovětský svaz zcela ční nad 
jiné země světa. Novinku ve struktuře podkapitol tvoří 
zobrazování kultu osobnosti Stalina a Lenina spolu 
s adorací práce jako konstitutivního prvku celého 
života.

Čtvrtá kapitola věnovaná 60. letům potvrzuje 
ustálený způsob pozitivního zobrazování Sovětského 
svazu, které se výrazněji nemění ani v tomto období. 
Přesto k jistým obměnám dochází. Mění se především 
geografický záběr, kdy cestovatelé směřují do vzdále-
nější nebo „exotičtějších“ oblastí Sovětského svazu, 
což jim umožňuje i rozvinutější dopravní infrastruk-
tura. Rovněž příroda již není zobrazována pouze jako 
předmět podmanění a kultivace, ale i jako estetická 
kategorie přinášející potěchu. Jiná dynamika se pro-
jevuje také v konstrukci minulosti. Jelikož v „zaslíbené 
zemi“ socialismus existoval již téměř půlstoletí, dří-
vější roky nyní nepředstavovaly negativní podklad, na 
jehož základě byla zobrazována úspěšná přítomnost, 
ale stávaly se součástí oslavného příběhu budování. 
Časový odstup se odráží také v podkapitole věnova-
né předchozí cestopisné tradici v čele s dílem Julia 
Fučíka.

Z ustálené struktury se vymyká pátá kapitola, kte-
rá se již nezabývá konkrétním časovým úsekem, ale te-
matizací ruštiny v dobových cestopisech, a nejvíce tak 
prozrazuje odborné zakotvení autorského dua. Cesto-
vatelé a cestovatelky většinou pojímali jazyk sovětské-
ho souseda jako „bratrskou“ řeč, jíž je snadné porozu-
mět. Pozornost věnovali proto spíše neobvyklým nebo 
novým jevům – proměně sémantiky a lexiku. Ruština 
se stávala v tomto zobrazování symbolem revoluce, 
zahrnujícím nové výrazy odrážející změnu poměrů 
(např. bolševik, kolchoz, komintern, socgorod). Spe-
cifickou ukázkou jsou pak autorským duem sledovaná 
vlastní jména osob a firem, měst, ulic, náměstí apod. 
Kuriózní příklad tohoto trendu představuje chlapecké 
jméno Traktor nebo dívčí jméno Pjatiletka.

Šestá kapitola tvoří závěrečné shrnutí celé práce. 
Po ní následují anglické a ruské resumé, seznamy pra-
menů a literatury, barevná obrazová příloha s obál-
kami a ilustracemi vybraných cestopisů a jmenný 
rejstřík usnadňující vyhledávání v textu. Všech dvě 
stě padesát pět stran knihy včetně přebalu se také 
vyznačuje neotřelým a esteticky velmi zdařilým vý-
tvarným zpracováním.

Denisa Nečasová

HNILICA, Jiří: Fenomén Dijon : Století českých matu-
rit ve Francii. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017, 
510 s. ISBN 978-80-246-3514-9.

Kniha Jiřího Hnilici si vzala za úkol v širších sou-
vislostech představit fenomén vzdělávání českoslo-
venských středoškoláků na francouzských školách, 
tzv. československých sekcích, kde studenti rovněž 
maturovali. Přesněji (podle autora) je cílem práce 
posvítit na temná místa tohoto fenoménu a přede-
vším uvést na pravou míru, jakou roli tyto vzdělávací 
instituce sehrály v rámci systému vzdělávání. Kniha 
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se tedy snaží podat pokud možno ucelený obraz vývoje 
českých sekcí ve Francii, od jejich vzniku v roce 1920 
do současnosti, přičemž se věnuje čtyřem základním 
etapám, během nichž samotné sekce existovaly (prv-
ní a druhá republika, krátká období po roce 1945, ve 
druhé polovině 60. let a po roce 1989), rovněž se za-
bývá meziobdobími, která jednotlivé existenční etapy 
oddělovala.

Výše uvedenému odpovídá struktura posuzované 
knihy. První kapitoly se věnují vzniku sekcí, pramení-
cího z politické a kulturní orientace Československa 
na Francii po roce 1918. Tento úzký oficiální vztah 
vycházel nejen ze silné autority francouzské repub-
liky v tomto období, ale také z výrazné aktivity sa-
motné Francie. Ta byla velmi iniciativním spojencem 
a vzájemná spolupráce neprobíhala pouze v rámci 
politických vazeb, ale rozšířila se rovněž do dalších 
segmentů, jako byly například do školství a kultury. 
Autor se věnuje vytváření francouzsko-českosloven-
ského vztahu v daleko širším záběru než jen v oblasti 
školství. Rovněž neopomenul upozornit na to, že nově 
budované vazby a jejich dílčí projevy měly řadu kritiků. 
Paradoxní je, že mezi pozdějšími kritiky se objevovali 
rovněž absolventi oněch francouzských sekcí.

Jiří Hnilica upozorňuje, že intelektuální vazby 
s cizinou byly jedním z prostředků napomáhajících 
k poválečné stabilitě a míru na kontinentě. Jedná se 
o hlubší myšlenku týkající se úkolů vzdělávání v rámci 
prvorepublikového školství, kterou rozvíjeli někteří 
meziváleční vzdělanci. Dle Bohumila Bydžovského 
přibyl prvorepublikovému vzdělávání nový rozměr ná-
rodní výchovy. Mladý člověk měl být sice vychováván 
k lásce ke svému národu, avšak měl být seznamován 
s kulturami národů jiných, aby tak nepřeceňoval vý-
znam národa vlastního. Panovala představa, že škola 
je kulturní instituce, která překračuje hranice etnika, 
a je tedy prostředkem pro rozvoj vzdělanosti v rámci 
širšího kulturního společenství.1 Francie naopak před-
pokládala, že skrze vlastní kulturu pronikne do dalších 
zemí rovněž politicky.

Myšlenka na zřízení českých sekcí se objevila na 
jaře roku 1920, kdy proběhlo první jednání, na kte-
rém se toto téma probíralo a došlo k oboustrannému 
souhlasu se vznikem nové instituce. Kniha však proces 
„formování myšlenky“ vzniku sekcí načrtává velmi 
obecně a přesto že známe základní aktéry na obou 
stranách, detaily jednání zůstávají utajeny. V této sou-
vislosti autor upozorňuje na to, že samotné prameny 
nemluví zcela jasně k věci a rovněž zápisky F. Spíška, 
jednoho z hlavních iniciátorů vzniku sekcí, jsou v sou-
vislosti se samotným zrodem poeticky skoupé.

V dalším textu se pak dozvídáme podrobnosti vzni-
ku jednotlivých sekcí. Jakým způsobem byly vybrány 
jednotlivé lokality, a to od měst Dijon (sekce zde fun-
govala od školního roku 1920/1921) a Saint-Germain-
-en-Laye (od školního roku 1923/1924), které byly vy-
brány nařízením shora (první pro chlapce, druhé pro 

1 Zprávy státního úřadu statistického V–XVII,  
1924–1936.

dívky), až po Nimes (od školního roku 1924/1925), ve 
kterém sekce vznikla z výrazné iniciativy města a míst-
ní regionální správy, díky čemuž byla sekce v tomto 
městě ze strany místních úřadů výrazně podporována 
po celé meziválečné období. Autor rovněž neopomněl 
zmínit neúspěšné pokusy o zřízení dalších sekcí a jiné 
možnosti formy vzdělání ve Francii.

V kapitole třetí jsou čtenářům představeny další 
souvislosti vzniku a fungování sekcí. Jednak dobové 
názory na pozitivní a negativní vliv sekcí pro česko-
slovenské žáky, přičemž kritické hlasy spatřovaly 
v sekcích především prostředek odnárodnění české 
mládeže. Dle nich mladí Čechoslováci ještě plně ne-
prošli českým výchovně-vzdělávacím systémem, a již 
jsou předáváni školám francouzským. Rovněž je zde 
nastíněno finanční pozadí studentských pobytů a je 
nám předložen velmi zajímavý rozbor udělování sti-
pendií, odvíjený od povolání rodičů, případně jejich 
majetku, a také od typu instituce, která daného žáka 
podporovala. Autor následně poukazuje na to, kolik 
studentů si svůj pobyt hradilo samo, kolik jich pobíralo 
stipendium a v jaké míře. Je třeba si uvědomit, že fi-
nanční podpora vybraných studentů neplynula pouze 
ze státních financí (MŠNO), ale také ze soukromého 
sektoru (Škodovy závody, pražská Úvěrní banka), pří-
padně z francouzské vojenské mise v Československu. 
Podkapitola je zakončena sympatickým statistickým 
rozborem počtů studujících ve Francii. Autor pro- 
vedl rovněž rozbor studujících a jejich rodin, přede-
vším z pohledu povolání jejich rodičů, místa jejich byd- 
liště a typu školy, ze kterého pocházeli. Zde je učiněn 
pokus o určení toho, který typ československé střed-
ní školy byl pro francouzská studia nejvhodnější. Dle 
autora to bylo reálné gymnázium, a to jednoduše pro-
to, že z něj pocházelo největší množství studujících. 
V souvislosti s tímto rozborem je důležité si uvědo-
mit, že reálné gymnázium patřilo v prvorepublikovém 
Československu k nejoblíbenějšímu typu střední školy 
s vůbec největším počtem studentů,� čímž by se daly 
počty studujících z tohoto typu gymnázia na francouz-
ských lyceích vysvětlit.

Závěr kapitoly se věnuje samotné formě a organi-
zaci studia ve Francii, od rozdělení studujících do sekcí 
dle dalšího zaměření přes organizaci školního roku po 
pro nás netypické známkování od jedné do dvaceti. 
Velmi cenná je pasáž zabývající se rozdíly v podávání 
látky a způsobu výuky mezi československým a fran-
couzským vzdělávacím systémem. Text vypovídající 
o prvorepublikovém období pak neopomněl zmínit 
podmínky pobytu v internátech, které byly u chlapců 
vedeny až ve vojenském duchu, přičemž denní rozvrh 
byl přesně rozdělen tak, aby žáci byli vždy zapojeni 
do konkrétních aktivit. Spánek, jídlo, procházka, vý-
uka a samostudium, to vše mělo vymezený čas a bylo 
přísně dodržováno. Jak autor poznamenává, tento až 
klášterní režim snášeli studenti různě a u některých 
byl příčinou jejich odjezdu z Francie. Zmíněné pod-
mínky se nezměnily následujících téměř padesát let.

Poté již následuje z pohledu sekcí ve Francii smut-
ný výklad událostí, tedy část věnující se válečným lé-
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tům. Z hlediska atraktivity textu pro čtenáře se jedná 
o velmi povedenou pasáž knihy. Obsahuje totiž nejen 
popis toho, jak sekcionáři prožívali události podzimu 
1938 a března 1939 (sekce se v provizorní formě udr-
žela téměř až do pádu Francie), ale také jak se měnila 
nálada v československé společnosti a její názory na 
francouzskou „zradu“. Zajímavou částí jsou biogra-
my sekcionářů, kteří se nevrátili do Československa 
a vstoupili do „exilové“ armády. Stranou nezůstáva-
jí rovněž studenti a maturanti, kteří se vrátili domů 
a válečné období prožili v protektorátu. Závěr kapitoly 
je věnován protektorátním osudům Spolku bývalých 
žáků československého oddělení.

Po válce byl systém sekcí obnoven a rozvíjely se 
i další školské a kulturní styky s Francií. Ta už však byla 
z pohledu zahraniční politiky Československa v jiné 
pozici než po první světové válce, nepředstavovala ci-
vilizační vzor jako po roce 1918. Rovněž nižší zájem 
panoval o výuku francouzského jazyka, na jehož místo 
částečně nastupovala angličtina a především ruština. 
Z těchto důvodů bylo nutné existenci sekcí obhajovat 
důrazněji, než tomu bylo v prvorepublikovém období. 
Sekce se sice obnovily už od školního roku 1945/1946, 
avšak první studenti dorazili teprve v listopadu. Autor 
se zde zastavil u každodenního života středoškoláků 
a se svým typickým a velmi vhodným přesahem ne- 
opomněl skrze vzpomínky účastníků vykreslit špatnou 
hospodářskou situaci poválečné Francie, která měla 
konkrétní dopad také na pohodlí a výživu českoslo-
venských středoškoláků. Po únoru 1948 se sice většina 
stipendistů vrátila do vlasti, ale našli se i takoví, kteří 
na Západě zůstali. Následující školní rok již nebyly 
sekce obnoveny jednoduše z toho důvodu, že studenti 
nebyli vysláni. Ukončení činnosti sekcí naznačovalo 
postupnou proměnu ve vzájemných vztazích Česko-
slovenska a Francie, jejíž součástí v oblasti kulturní 
spolupráce bylo rušení francouzských institucí na úze-
mí Československa v čele s Francouzskou knihovnou 
a Francouzským institutem v Praze. Napětí se pak mír-
ně uvolnilo v polovině 50. let, avšak po událostech roku 
1956 v Polsku a Maďarsku došlo opět k „přiškrcení“ 
vzájemných kontaktů mezi oběma státy.

Jiří Hnilica dále pokračuje ve výkladu období, které 
bylo pro budování kulturních styků plodnější, přestože 
jen na krátký čas. Jedná se o 60. léta, přesněji o jejich 
druhou polovinu. Vliv na to měl dijonský absolvent 
Čestmír Císař, který v září 1963 nastoupil na post 
ministra školství, a jeho nástupce Jiří Hájek, kteří se 
výrazně zasloužili o již druhou obnovu sekcí ve Fran-
cii (v roce 1966 v Dijonu, o tři roky později v Nimes). 
I v tomto období (zatím) bylo fungování sekcí organi-
zováno stejně jako v dřívějších etapách a na francouz-
ských školských institucích se život jakoby zastavil. 
Studenti tak opět přicestovali do stejných a především 
stejně fungujících „klášterních internátů“, a tak není 
divu, že někteří byli překvapeni, když přijeli ze země, 
která byla vnímána jako země nesvobody, a ve Francii 
požívali méně osobní svobody než doma.

Text knihy se dále věnuje roku 1968, především 
květnovým událostem v Paříži a napjaté situaci v celé 

Francii. Následkem těchto událostí byli studenti radě-
ji „evakuováni“ zpět do vlasti. Když se do Francie po 
prázdninách vrátili, panovala ve francouzském škol-
ství uvolněnější atmosféra, která se odrážela nejen 
v organizaci výuky, ale také v internátním ubytování. 
Srpen 1968 v Československu a následný nastupující 
proces normalizace měl vliv na opětovné ochlazení 
vztahů s Francií. V roce 1970 byla na sekcích zřízena 
oddělení SSM. Následující rok pak bylo z českosloven-
ské iniciativy rozhodnuto další studenty do Francie 
nevysílat (bylo pouze umožněno dostudovat stávají-
cím sekcionářům), a to přesto, že stále panovaly snahy 
sekce ve Francii udržet. Jednou z možností bylo sekce 
přenést pouze do Nimes, kde mělo komunistické vede-
ní města zaručit spořádaný rozvoj spolupráce. Tento 
návrh nebyl vyslyšen, ale kontakty s Nimes nebyly 
zcela přetrhány a na zdejší střední škole byl nadále 
obsazován post československého pedagoga. Jednalo 
se o jedinou střední školu ve Francii, kde bylo možno 
v 70. a 80. letech maturovat z češtiny.

Další kapitola publikace se věnuje tzv. normali-
začnímu období, ve kterém se československo-fran-
couzské vztahy vyvíjely střídavě od horších po mírně 
zlepšené, aby se opět zhoršily a od poloviny 80. let se 
začaly znovu zlepšovat v souvislosti se změnou poli-
tické situace v Evropě. Největšími překážkami hlubší 
vzájemné spolupráce obou zemí byl na jedné straně ne-
zájem Francie, která v tomto období upřednostňovala 
vazby na Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Jugoslávii. 
Trnem v oku československých představitelů na druhé 
straně byla veřejná angažovanost protikomunistické 
emigrace ve Francii. Z těchto důvodů vzájemná spo-
lupráce nebyla výrazněji prohloubena. Českosloven-
sko tak v rámci své kulturní strategie podporovalo 
především prezentaci domácí kulturní tvorby, která 
překračovala rámec národní kultury.

Předposlední část knihy se věnuje období po roce 
1989 s ohledem na proměnu politických struktur. Ty 
přispěly ke změně zahraniční politiky orientované 
tentokrát na Západ snahou o navázání přátelských 
vztahů a užší spolupráce. Součástí těchto snah byla 
i obnova tradičních vztahů s Francií, avšak bilaterální 
spolupráce obou zemí brzy narazila na své limity vy-
cházející z rozdílných zájmů zahraniční politiky (např. 
Francie měla rozdílný pohled na možnost rozšíření Ev-
ropské unie). Rovněž z hospodářského pohledu nebylo 
Československo pro Francii významným partnerem.

Přesto v roce 1990 došlo k dalšímu, v pořadí již 
třetímu obnovení sekcí (nedošlo ovšem k obnově sek-
ce v Saint-Germain-en-Laye). Ty však nevznikly jako 
československé, ale pouze jako české, jelikož slovenští 
zástupci si zvolili vlastní cestu spolupráce. Slovenská 
sekce pak byla otevřena ve městě Bordeaux a první 
studenti na ni dorazili v září 1991. Existovala do roku 
2013, kdy odešli poslední sekcionáři a noví již vyslá-
ni nebyli. České sekce naopak působí dodnes, avšak 
v pozměněné podobě. Za poslední dvě dekády se ne-
změnila pouze organizace výuky a studia, ale od roku 
1990 se proměnil rovněž způsob financování a výběru 
studentů. Kapitola tak představuje fungování a orga-
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nizaci sekcí v podstatě až do současnosti. S rezervou 
můžeme říct, že závěrečný text této kapitoly by mohl 
sloužit jako prvek formující představy o této školské 
instituci i pro dnešní zájemce o studium ve Francii a je-
jich rodiče. Publikace je zakončena rozsáhlou řadou 
biogramů jednotlivých sekcionářů, jejichž součástí je 
jak rozbor studentů dle jejich dalšího studijního smě-
řování, tak dle profesního zaměření.

Celkově se jedná o velmi povedené dílo, a pokud 
se knize podaří oslovit i širší veřejnost, tedy laiky, bu-
dou čtenáři mile překvapeni zajímavými informacemi. 
Otázkou je, jestli se to povede zcela, jelikož název kni-
hy a anotace umístěná na zadní straně působí dojmem, 
že se text věnuje striktně vzdělávacím institucím a je-
jich studentům, což je, myslím, ke škodě díla. Text, 
který Jiří Hnilica předkládá, zdaleka přesahuje proble-
matiku školství v rámci specifické vzdělávací instituce 
a zasahuje do dalších sfér vzájemných vztahů obou 
zemí. Nadto vykresluje osudy jednotlivých aktérů, do 
jejichž životů se často vztahy obou zemí nesmazatelně 
zapsaly. Autor neopomenul zmínit například praktiky 
bezpečnostních složek poúnorového Československa 
směrem k frankofonní inteligenci, případně proměnu 
úlohy francouzského jazyka v československé, resp. 
české společnosti a další zajímavosti. Kniha je doplně-
na řadou citací z deníků, dopisů, vzpomínek a jiných 
textů, čímž je oživena o názory jednotlivých aktérů, 
kteří se určitým způsobem dotkli vymezeného tématu. 
Tato svědectví přibližují, jak jednotliví aktéři vnímali 
nejen svá středoškolská studia, ale také zásadní dějin-
né události posledních přibližně sta let.

Lukáš Lisník

GOLIAN, Ján a kol.: (Ne)známe príbehy : Osem 
zabudnutých osobností 19. a 20. storočia. s. l.: 
Society for Human Studies, 2017, 271 s. ISBN 
978-80-972913-0-3.

Nově ustavená slovenská společnost Society for 
Human Studies se uvedla v roce 2017 vydáním první 
knižní publikace s názvem (Ne)známe príbehy. Čtyř-
členný kolektiv autorů Ján Golian, Rastislav Mol-
da, René Škandík a Roland Valko v této monografii 
představil celkem osm osobností slovenských dějin 
19. a 20. století, kdy se formovalo slovenské národ-
ní povědomí a všechny osobnosti se na něm určitým 
způsobem podepsaly. Výběr se však zaměřil na po-
stavy pozapomenuté či jen okrajově známé. Autoři se 
inspirovali hlavně knihou Romana Holce Zabudnuté 
osudy  a našli další osobnosti, o kterých se mnoho neví.

V úvodu autoři píší: My sme sa zamerali, možno 
povedať, na „obyčajnejších“ ľudí a to v tom zmysle, že 
nejde o panovníkov, kráľov, kniežatá alebo známých spi-
sovateľov… (s. 9). Je to sice pravda, ale o „obyčejnosti“ 
těchto osob by se dalo pochybovat. Každá z nich do vý-
voje slovenské společnosti určitým způsobem zasáhla 
a podílela se na slovenském národním hnutí, i když její 
přínos nemusel být klíčový. Z tohoto hlediska si au-
toři opět vybrali postavy svým způsobem významné 
a jejich význam znovu připomněli. V pramenech by 

se dala najít spousta nepoměrně „obyčejnějších“ lidí, 
a ačkoliv se o nic nezasloužili, jejich příběhy občas 
vyplynou na povrch a rovněž patří do dějin. V tomto 
směru tedy nesdílím zcela názor, že si autoři všímají 
tzv. malé histórie.

Kniha sestává z osmi biogramů, v nichž se autoři 
nesnažili jen podat základní životopisné údaje, ale 
analyzovať dobu, jej politické, spoločenské i hospodár-
ske možnosti a priblížiť motivácie konania skúmanej 
osobnosti… (s. 13). Neměli chuť vynášet záporné, 
nebo oslavné soudy, což lze kvitovat jedině s povdě-
kem. Žádný biografický model nenašli, ale i v určité 
rozdílnosti přístupu jednotlivých autorů může být síla 
celého díla. V zásadě však lze konstatovat, že všichni 
pisatelé se drželi snahy zapojit životopisy do kontextu 
doby a rozdíly v podáních nejsou na první pohled pa-
trné. Pokud jsou viditelné nějaké diference, vyplývají 
logicky z dochovaných pramenů. Ne vždy jsou k dis-
pozici vzpomínky popisované osobnosti nebo alespoň 
někoho blízkého. Na druhou stranu k většině osob je 
pramenná základna poměrně slušná a „ich“ prameny 
nejsou vzácností. I z tohoto pohledu nelze tedy příliš 
hovořit o „obyčejnosti“ popisovaných lidí.

První biogram byl věnován slovenskému národov-
ci Mikuláši Dohnánymu (1824–1852), pocházejícímu 
z chudého zemanského rodu. Nedožil se vysokého 
věku, pouhých 28 let, a proto na poli slovenského 
národního hnutí nestačil vykonat mnoho, přesto od 
studentských let vydával rukopisný časopis Považja, 
pomáhal v publikaci Hurbanova časopisu Slovenské 
Pohľady, psal básně, recenze, snažil se přeložit Iliadu 
do slovenštiny. Zajímavým počinem byla jeho Historia 
povstaňja slovenskjeho z roku 1848 z pohledu přímého 
účastníka revolučních událostí. Podobně vydavatel-
sky a literárně činným byl Andrej Truchlý Sytniansky 
(1841–1916), hlavní vydavatel jediného čistě beletris-
tického časopisu Orol vycházejícího od roku 1870. Pro 
poněkud autoritativní vedení se dostal do konfliktu 
s nastupující generací spisovatelů, např. Pavolem 
Országhem Hviezdoslavem. Přesto byl jeho přínos 
pro slovenskou literaturu velký a pro své prosloven-
ské postoje byl jako katolický kněz dosti postihován 
svými představenými, hlavně přesunem do farnosti 
v Bacúrově, jakéhosi diecézního vyhnanství, v němž 
naprostou většinu „oveček“ představovali cikáni.

Pozapomenutým hudebním skladatelem byl Ľu-
dovít Vansa (1835–1873), který získal své hudební 
vzdělání v Praze na škole Josefa Proksche a navázal 
kontakty např. i s Boženou Němcovou. Po návratu 
domů s nadšením zaznamenával slovenské lidové 
písně a připravoval jejich notový zápis. Zbyly mu na to 
čtyři roky života, během nichž sebral asi 250 lidových 
písní a některé z nich po jeho smrti vyšly v rámci edice 
Slovenské spevy. Další osobnost, Jozef Gašparík Leš-
tinský (1861–1931), byla už za svého života označena 
přídomkem slovenský Kramerius. Na konci 19. století 
založil vlastní nakladatelství a knihkupectví, v němž 
přes největší maďarizaci vydával množství slovenské 
literatury a překládaná díla. Zasílal je hodně i kraján-
kům do USA nebo Ruska. Jeho nejstarší dcera Anna 
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vystudovala na Karlově univerzitě československou fi-
lologii a historii a spravovala osobní archiv prezidenta 
Masaryka. Další dcera Želmíra se stala v roce 1937 
vedoucí knihovny prezidenta Masaryka v Lánech. Za 
své postoje pro myšlenku československého národa si 
Gašparíkovci samozřejmě na Slovensku vykoledova-
li určité negativní reakce, což bylo trochu podtrženo 
i určitou emancipací Gašparíkových dcer.

Katolický kněz Karol A. Medvecký (1875–1937) 
se prosadil dokonce jako politik, a to v důležitém roce 
1918, protože byl o rok dříve jmenován tajemníkem 
Slovenské národní rady. Jako tajemník se tedy stal za-
pisovatelem Martinské deklarace a samozřejmě jejím 
signatářem. V politice příliš dlouho nevydržel a jeho 
přínos je spíše na poli etnografie. Vzhledem k národ-
nímu postoji byl v nemilosti nadřízených, kteří ho po-
sílali kaplanovat na různá místa, a to i několikrát do 
roka. Využil toho ke sběru národopisného materiálu, 
např. slovenských lidových balad, a napsal monografii 
Detva. Stejně jako Truchlý byl ještě před první světo-
vou válkou „potrestán“ správou farnosti v Bacúrově.

Poslední tři osobnosti by se daly zařadit pod po-
jmenování „podnikatel“. Ján Hlavaj (1879–1963) se 
vypracoval ze zedníka na významného stavitele, za-
kladatele společnosti Hlavaj-Palkovič-Uličný, která 
stála za urbanizací města Martina. V meziválečném 
období zde vystavěla množství veřejných budov, např. 
Sokolovnu, Advokátskou komoru, Matici slovenskou, 
Slovenské národní muzeum, kolonie rodinných 
domů atd. Ján Hlavaj byl spoluzakladatelem první 
celoslovenské živnostenské organizace – Slovenské 
remeslnické a obchodnické jednoty. Karol Markovič 
(1897–1980) působil za první republiky jako bankéř 
Československé národní banky, z níž byla po vzniku 
Slovenského štátu vytvořena Slovenská národní ban-
ka a Markovič byl jmenován přednostou filiálky v Ban-
ské Bystrici. Zůstal ve stínu spolupracovníka Imricha 
Karvaše, ale stejně jako on sehrál velmi důležitou roli 
ve financování Slovenského národního povstání. Za 
svou činnost byl odsouzen a vězněn v Mauthausenu.

Jediným Čechem, a vlastně spíš Moravanem, ve 
výběru pozapomenutých osobností byl zaměstna-
nec firmy Baťa Eduard Hrnčiřík (1894–1944). Brzy 
po vzniku Československa nastoupil jako vedoucí 
do nové Baťovy prodejny obuvi v Nitře. Zasloužil se 
o budování obuvnického centra Baťovany, které bylo 
po druhé světové válce přejmenováno na Partizánske 
a obuvnická výroba se tam udržela. Za války byl Hrn-
čiřík aktivním členem ilegální skupiny „Pavel“, krátce 
po Slovenském národním povstání byl zatčen gesta-
pem a jeho tělo skončilo pravděpodobně v masovém 
hrobě v Kremničce. Má pomník i v rodném Fryštáku, 
přesto je zapomenutou osobností českých i sloven-
ských dějin.

Society for Human Studies vstoupilo touto biogra-
fickou publikací šťastně do historiografického dění 
a snad bude časem přidávat další. Neznáme príbehy 
jsou opravdu do značné míry neznámé, takže počin 
autorů je chvályhodný. Životopisy vybraných osob-
ností jsou navíc velmi poutavé, přestože ony osobnosti 

nepatřily k elitním politickým, hospodářským či kul-
turním postavám. Představovaly spíše muže v poza-
dí, kteří ale mnoho vykonali a přispěli ke kulturnímu 
rozkvětu slovenského národa. Je příznačné, že všichni 
byli muži, ale v jejich biogramech vystupují i zajímavé 
ženy, manželky, sestry, dcery, švagrové aj. Možná by 
profily těchto žen mohly být předmětem další knihy.

Radek Lipovski

RYCHLÍK, Jan – RYCHLÍKOVÁ, Magdalena: Pod-
karpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946. 
Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 2016, 240 s. ISBN 
978-80-7429-556-0.

Jedna z nejnovějších publikací zabývající se ději-
nami Podkarpatské Rusi v první polovině 20. století 
vychází z práce autorské dvojice Jan Rychlík a Mag-
dalena Rychlíková. Nejedná se však o text zcela nový, 
jelikož již v roce 2013 vyšlo této dvojici dílo věnující 
se dějinám Podkarpatské Rusi v letech 1919–1939.2 
Předkládaná kniha tak představuje text rozšířený 
o nejnovější archivní výzkum a rovněž o studie a prá-
ce, které vyšly v letech 2013–2015. Rozšířen byl také 
obsah a především časový rámec sledovaného období. 
Nejnovější pojednání o Podkarpatské Rusi v hrubých 
obrysech sleduje politický vývoj v této zemi od polovi-
ny 19. století až do konce první světové války. Stěžejní 
část knihy se pak věnuje meziválečnému období, ná-
sledně je pozornost věnována letům 1939–1945 a za-
členění Podkarpatské Rusi do pod sovětskou správu. 
Kniha se tak oproti výše zmíněné studii ve větší míře 
věnuje politickému a správnímu vývoji této oblasti.

Publikace je rozdělena do několika kapitol, při-
čemž v té úvodní se čtenáři rozkrývá složitý systém 
terminologie, která byla v průběhu posledních více 
než sta let používána pro oblast, kterou označujeme 
jako Podkarpatská Rus. Stejně tak je poukázáno na 
rozdílnost v národnostním označení obyvatelstva, kte-
ré bývalo označováno zejména jako Rusíni, Ukrajinci 
a Rusové. Součástí knihy je rovněž podrobný rozbor 
historiografických prací o této bývalé části Česko-
slovenska, a to jak prvorepublikových, tak z pozdější 
doby. Text je doplněn reflexí o jednotlivých politických 
systémech (například v sovětské historiografii) a ná-
rodnostních skupinách ve spojení této země s mezivá-
lečným Československem.

Následující kapitoly tvoří jádro celé práce, jako je 
nástin vývoje Podkarpatské Rusi do období první svě-
tové války a následný proces připojování k Českoslo-
vensku. Samotné spojení s novým státem Čechů a Slo-
váků se po revoluci v Rusku a chaosu, který panoval 
na Ukrajině, zdálo být nejvhodnějším řešením. Tento 
proces byl velmi složitý z několika důvodů, především 
kvůli absenci jasné koncepce, roztříštěnosti místní po-

2 RYCHLÍK, Jan – RYCHLÍKOVÁ, Magdalena: 
Hospodá řsk ý,  so ciální ,  kulturní a politick ý 
vývoj Podkarpatské Rusi 1919 –1939.  Studie 
Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 3. Praha 
2013.
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litické scény a neshodám obyvatelstva různých národ-
ností této země při zapojování se do fungování nového 
státu. První okamžiky po připojení tak byly provázeny 
chaosem vyvolaným útěkem (vyhnáním) části maďar-
ských správních úředníků (ty nebylo možno okamžitě 
nahradit), následným vypuknutím lidových bouří, kte-
ré provázelo rabování majetku zámožnějších obyvatel, 
zejména Židů a vytvářením místních rad na sovětský 
způsob. Situace se měla stabilizovat po příchodu čes-
koslovenské armády v lednu 1919, která měla v rámci 
zavedené vojenské diktatury v oblasti, pod vedením 
francouzského generála Edmonda Charlese Hennoc- 
que (ten byl později pro necitlivý postup vůči oby-
vatelstvu odvolán), situaci uklidnit a pomoci předat 
správu zcela do rukou správních úřadů, v jejichž čele 
stál guvernér a především viceguvernér. Ten byl hlav-
ním vykonavatelem politické moci na Podkarpatské 
Rusi, naproti tomu guvernér měl pouze reprezenta-
tivní funkci.

Meziválečné období je pojato ve třech základních 
kapitolách věnujících se správnímu a politickému 
vývoji, pro který byla charakteristická roztříštěnost 
politického spektra této nejvýchodnější části Česko-
slovenska, od zastoupení některých celorepubliko-
vých stran až po jednotlivé místní národnostní frakce 
(ukrajinská, ruská, rusínská). Autoři probírají rovněž 
otázku autonomie a politického směřování země. Ob-
sahově nejvýznamnější část se následně věnuje otázce 
hospodářství, jelikož zaostalost země se projevovala 
především v této sféře. Přestože bylo zemědělství nej-
rozšířenějším způsobem obživy obyvatelstva, vykazo-
valo malou výkonnost zejména pro zastaralost použí-
vaných technik. Problémem zemědělství nebyl pouze 
nízký podíl zemědělské půdy ve státě (nejnižší v rámci 
Československa – polovinu Podkarpatské Rusi tvořily 
lesy), ale také konzervativnost místního obyvatelstva, 
které se technickým inovacím bránilo. Problém míst-
ního zemědělství tkvěl rovněž v zestaralém systému 
vlastnictví půdy, na který narážely československé 
úřady rovněž při aplikaci prvorepublikové pozem-
kové reformy, nastavené v podstatě na podmínky, jež 
existovaly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, méně 
již na Slovensku a zcela jistě ne na Podkarpatské Rusi. 
Kniha se věnuje i velmi skromnému průmyslu (méně 
než 1 % v rámci československého objemu), obchodu, 
finančnictví a bankovnictví a především dopravě. Po-
slední podkapitola této části se zabývá sociální situaci 
obyvatelstva této nejchudší oblasti Československa, ve 
které byly příjmy obyvatelstva nejnižší, a podle někte-
rých průzkumů i méně než poloviční oproti příjmům 
v Čechách. Nebyly to ale jediné problémy místních 
zaměstnanců. K těm dalším můžeme řadit vysokou 
nezaměstnanost a nepravidelnost ve vyplácení mezd, 
tedy problémy, které se prohloubily v období hospo-
dářské krize 30. let.

Předposlední větší kapitola se věnuje organizaci 
školství, kulturním a jazykovým otázkám. Školství 
a s tím související jazykové otázky prošly z pohledu 
rusínského obyvatelstva složitým vývojem již před 

rokem 1918. Tehdy bylo školství orientováno pro ma-
ďarsky, a to zejména od uherského zákona o státních 
lidových školách z roku 1907, kdy se na všech těchto 
školách maďarština stala vyučovacím jazykem. Slabá 
péče o vzdělání obyvatelstva se pak projevila nízkou 
mírou alfabetizace. Připojením k Československu se 
objevily nové problémy při budování lidového, střed-
ního a odborného školství. Jelikož v zemi existovaly již 
před rokem 1914 tři politické a kulturní směry a každý 
z těchto směrů chtěl do škol zavézt jiný jazyk, muselo 
být školství budováno i s ohledem na jejich požadav-
ky. Po složitých debatách pak bylo rozhodnuto, aby 
si o vyučovacím jazyku rozhodli učitelé sami. Tito se 
na svých společných sjezdech nemohli dohodnout, 
a tak nakonec každý učitel vyučoval tím jazykem, 
který uměl, nebo preferoval. S tím souvisel také ne-
dostatek učebnic, dle kterých se měl jazyk vyučovat. 
V první polovině 20. let se ustálilo zavedení dvou typů 
gramatik, a sice ukrajinské a ruské, které byly uprave-
ny dle místních specifik. Vyučovací jazyk na školách 
byl ale označován jako rusínský. Kromě toho v zemi 
existovaly ještě školy židovské, maďarské, české, slo-
venské a německé, které se řídily učebnicemi schvále-
nými pro Slovensko. Aplikaci vyučovacího jazyka lze 
dobře vyložit na příkladu gymnazijního vzdělávání. 
V roce 1923 působila v zemi čtyři státní gymnázia, 
dvě označovaná jako rusínská (ruská) a dvě jako 
rusínská (ukrajinská). Stejně komplikovaná situace 
platila v otázce zavedení úředního jazyka, jež nebyla 
vyřešena po celé prvorepublikové období.

Závěrečná obsáhlá část se věnuje létům 1938–1945 
(1946), tedy rozpadu první republiky z pohledu Pod-
karpatské Rusi, válečným událostem a následnému 
osvobození sovětskými jednotkami, které v zemi zů-
staly již trvale a umocnily tak nároky Sovětského svazu 
na tento nejvýchodnější kout meziválečného Českoslo-
venska. Autoři zde líčí praktiky Sovětů, které se poz-
ději objevují v režii komunistů také v Československu 
a které měly vést k připojení země k východní moc-
nosti. Sjezdy a manifestace s vybranými účastníky, 
zmanipulované podpisové akce a trvalý jakoby lidový 
tlak na československou správu měly vyvolat dojem, 
že obyvatelstvo země jako celek žádá připojení k vý-
chodní velmoci. Následné postoupení Podkarpatské 
Rusi pak musela československá reprezentace v čele 
s prezidentem Edvardem Benešem de facto přijmout.

Publikace Magdaleny Rychlíkové a Jana Rychlíka 
předkládá jeden z nejucelenějších výkladů české pro-
venience zabývající se dějinami Podkarpatské Rusi 
v první polovině 20. století. Text se výrazně věnuje 
nejen politickému a národnostnímu vývoji země, ale 
také otázkám hospodářství země, sociálnímu posta-
vení obyvatelstva a dějinám školství, čímž samotný 
vývoj politických událostí dostává daleko širší a kom-
plexnější rozměr. Celkově se jedná o čtivý a přehledně 
strukturovaný text, který v dané problematice rozšíří 
obzory nejen laické veřejnosti.

Lukáš Lisník
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JANČURA, Mikuláš: Osobný automobilizmus na Slo-
vensku v rokoch 1918–1938. Košice: Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika, 2017, 170 s. ISBN 978-80-8152-556-8.

Publikace mladého košického badatele je uprave-
nou verzí jeho dizertační práce z roku 2013. Ve třech 
hlavních kapitolách věnuje pozornost fenoménu auto-
mobilismu na Slovensku v meziválečném období, kte-
rý chápe v souladu se současnými výzkumnými tren-
dy jako jeden z nejvýraznějších fenoménů postihujících 
civilizaci a kulturu 20. století (s. 5). Logicky členěná 
publikace se současně pokouší tento fenomén uchopit 
optikou hospodářských, kulturních a společenských 
změn. Autor přitom zdůrazňuje snahu oprostit se od 
technicistních a lineárních pohledů dosavadních vý-
zkumů směrem k interdisciplinárnímu přístupu běž-
nému zejména v západoevropské oblasti.3 Současně si 
je vědom skutečnosti, že daná problematika v tomto 
pojetí v českém, resp. československém prostředí tak-
to doposud studována nebyla a že jeho publikace je tak 
pouze základní historickou sondou, limitovanou také 
značnou torzovitostí archivních pramenů. Právě toto 
upozornění považuji za zásadní a nezbytné, neboť jen 
se znalostí tohoto kontextu lze monografii považovat 
za základní střípek k poznání vývoje automobilismu 
na Slovensku.

V první kapitole seznamuje autor čtenáře se zá-
kladními pracemi k dějinám automobilismu jako cel-
ku i k jeho jednotlivým oblastem (technika, automobil 
jako vyjádření sociálního statusu apod.) a prokazuje 
hlubokou znalost příslušné historiografie jak v České 
republice, tak na Slovensku. Domnívám se, že tato 
kapitola je přínosná především pro českého čtenáře 
a bylo by zajímavé především teoretické rozpracování 
výše naznačených otázek v kontextu celoevropského 
výzkumu mobility obyvatel. K této problematice exis-
tuje již řada cizojazyčných monografií i studií a pří-
padná komparace s prostorem českých zemí a Sloven-
ska se jeví do budoucna jako nezbytná.

Ve druhé kapitole autor analyzuje hospodářské 
předpoklady rozvoje osobního automobilismu. Za-
měřuje se zejména na proměnu samotného konceptu 
automobilu, který proniká ze sféry luxusního zboží do 
každodenního života obyvatel, a stává se tak předmě-
tem spotřebním. Tento vývoj je sledován prostřednic-
tvím kvantitativních ukazatelů (cena vozidla, zastou-
pení automobilek) a komparován s českými zeměmi. 
Opomenuty však nejsou ani legislativní kroky, mar-
ketingové akce, podpůrné aktivity či náklady spojené 
s provozem vozidla (pojištění, zdanění, garážování 
a další servis) či rozvoj silniční sítě. Kapitola pře-
svědčivě dokládá provázanost rozvoje automobilové-
ho průmyslu s celkovým hospodářským rozmachem 
20. let 20. století i důsledky krize 30. let 20. století pro 
tento segment výroby a služeb.

Třetí kapitola publikace je věnována kulturně-spo-
lečenským aspektům rozvoje osobního automobilis-

3 Jako modelovou publikaci tohoto přístupu lze 
zmínit např. DISKO, Sasha: The Devil’s Wheels : Men 
and Motorcycling in the Weimar Republic. Oxford 2016.

mu na Slovensku. Osobně za velmi zajímavý a podnět-
ný považuji oddíl věnovaný vzniku a vývoji sdružení 
organizovaného motorismu jakožto specifické oblasti 
„spolkové činnosti“, které nemělo jen centrální podo-
bu v Bratislavě, ale bylo výrazně regionálně diferenco-
váno. Jeho rozvoj se časově kryl s nástupem všeobecné 
modernizace a racionalizace výroby, ve 30. letech však 
kopíroval také vlnu centralizace a kartelizace, kterou 
si většinou spojujeme s jinými průmyslovými odvětví-
mi. Popularizace automobilismu prostřednictvím růz-
ných aktivit (např. Hvězdicové jízdy do Vysokých Tater 
či závody do vrchu na trati Košice – Košické Oľšany, 
závody na ploché dráze v Barci) také ukazuje na další 
atraktivní výzkumné téma – mototuristiku, které si do 
budoucna zasluhuje hlubší a kompaktnější výzkum. 
Tato poslední kapitola publikace je ukončena oddílem 
věnovaným automobilismu jako běžné součásti kaž-
dodenního života na příkladu bratislavské taxislužby. 
Zde by bylo zajímavé komparovat tento provoz např. 
s vývojem autodopravy v meziválečné Praze.4

Domnívám se, že akceptujeme-li v úvodu autorem 
uvedenou skutečnost, že se jedná o základní historic-
kou sondu do obsáhlé problematiky, lze vydání publi-
kace jen kvitovat, neboť přináší řadu pro českého čte-
náře zajímavých informací. Obsahuje však současně 
i primární nárys mnoha badatelských témat, která si 
zaslouží v budoucnu hlubší analytický výzkum a ná-
slednou mezinárodní a interdisciplinární komparaci. 
Škoda jen, že se publikaci nedostalo odpovídající péče 
po stránce jazykové a redaktorské, neboť vykazuje ob-
rovské množství překlepů a stylistických prohřešků.

Michaela Závodná

OUŘEDNÍČEK, Martin – JÍCHOVÁ, Jana – POSPÍ-
ŠILOVÁ, Lucie (eds.): Historický atlas obyvatelstva 
českých zemí : Historical Population Atlas of the Czech 
Lands. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017, 135 s. 
ISBN 978-80-246-3577-4.

V rámci projektu NAKI s názvem Zpřístupnění 
historických prostorových a statistických dat v pro-
středí GIS vyšel v loňském roce Historický atlas obyva-
telstva českých zemí. Název je na první pohled poněkud 
zavádějící, neboť může navozovat představu, že atlas 
poskytne informace o vývoji populace v českých ze-
mích v celých dějinách, tedy od pravěku do součas-
nosti. Faktem je, že zahrnuje pouze období od vzniku 
samostatného československého státu, hlavně tedy od 
prvního sčítání lidu v Československé republice v roce 
1921, a českými zeměmi je míněno současné terito-
rium Česka. Z těchto prostých nedostatků vyplývá, 
že atlas nepřipravovali historici. Rozsáhlý autorský 
kolektiv představují především geografové, kteří si 
k odborným konzultacím přizvali i odbornice na slo-
vo vzaté v oborech historické geografie a historické 

4 ŠTEMBERK, Jan: K vývoji a činnosti společenstva 
pražských autodrožkářů. Hospodářské dějiny = 
Economic history 24, 2009, s. 135–148.
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demografie, Evu Semotanovou a Ludmilu Fialovou. 
Přes drobné výtky jsem rád, že se této práce chopili 
školení geografové a demografové, protože pro histo-
riky, i když třeba znají některé demografické metody, 
je populační vývoj v období po roce 1918 už poměrně 
komplikovanou záležitostí. Prameny mají totiž vyso-
kou statistickou úroveň a data se dají analyzovat velmi 
složitými postupy, metodami a programy.

Atlas je zpracován pro dnešní území Česka s ohle-
dem na správní vývoj, a proto v prostorových vrstvách, 
které odpovídají historickému vedení hranic v letech 
všech sčítání lidu. Mapy využívají jako základní teri-
toriální celky správní okresy, v meziválečném období 
i soudní okresy. Protože cílem autorů bylo zachytit 
vývoj určitých ukazatelů v čase, ideálně sérií map 
s jednotnou legendou, vyvstávaly potíže s proměnou 
území a některých ukazatelů, což autoři řešili skláda-
nými legendami s různými barvami a odstíny barev, 
které umožňovaly územní diferenciaci. V úvodní ka-
pitole autoři podrobně popisují metodu práce, včet-
ně archivních rešerší, a použité mapové podklady:  
III. vojenské mapování, mapy katastrálních území z let 
1936 a 1947, mapu územní organizace z roku 1949, 
mapy správního rozdělení Československa z let 1960, 
1970, 1980 a digitální mapové vrstvy okresů z let 1991, 
2001 a 2011. V druhé kapitole jsou využity přímo mapy 
pro popis vývoje územně správního členění.

Jak autoři na úvod zmiňují, atlas by měl být pohle-
dem sociálních geografů, takže populační statistika 
je zde chápána trochu šířeji než u demografů. Jádro 
publikace nicméně zachycuje základní demografické 
ukazatele a jejich vývoj. První kapitola je věnována 
rozmístění, hustotě, celkovému přírůstku, popř. úbyt-
ku obyvatelstva, druhá demografickým strukturám 
a procesům, tzn. skladbě obyvatelstva podle pohlaví 
a věku, stárnutí obyvatelstva, rodinnému stavu, přiro-
zené měně a zvlášť potratovosti. Ačkoliv už v rámci při-
rozené měny byly vytvořeny mapy k vývoji úmrtnosti, 
celá třetí kapitola je zasvěcena jejím specifikům, např. 
naději na dožití či příčinám úmrtí. Poměrně rozsáhlá 
část atlasu se zabývá migracemi, a to celkové bilanci 
stěhování, směrům a struktuře vnitřního stěhování, 
věkové analýze, zahraničním migracím a zajímavý 
oddíl mohou představovat listy nesoucí název Rodáci 
(Native population). V osmé kapitole je podobně vě-

nován jeden oddíl cizincům v rámci analýz skladby 
obyvatelstva podle kulturních znaků (náboženství, 
národnost). Logicky jsou cizinci zařazeni v této ka-
pitole jako součást rozboru národnostních menšin. 
Mezi oddíly o migracích a kulturních strukturách je 
zařazena kapitola s ekonomickými ukazateli, tzn. vý-
vojem ekonomické aktivity, struktury zaměstnanosti 
a nezaměstnanosti. V deváté kapitole jsou klasické de-
mografické analýzy završeny sledováním dalších so-
cioekonomických a sociokulturních jevů jako úroveň 
vzdělanosti, postavení v zaměstnání, kvalita bydlení 
a vybavenost domácností.

V desátém a jedenáctém oddíle se autoři věnují 
tématům, která už v demografii běžně zkoumána 
nejsou a ukazují více na sociální zaměření. Nejdříve 
je na mapách zachycen vývoj kriminality, např. počet 
odsouzených pachatelů na 10 000 obyvatel ve věku 
patnáct let a více, a to zvlášť z hlediska majetkové 
trestné činnosti, míra kriminality v letech 1965–1968, 
struktura kriminality v letech 1994–1997, hospodář-
ská kriminalita v letech 1994–1997 a 2010–2013 
apod. Poslední kapitola se zabývá volbami – výsledky 
voleb, např. podíly bílých lístků vhozených při volbách 
v roce 1948, úspěchy a neúspěchy levicových stran, 
náboženských a pravicových stran (např. Židovské 
strany v roce 1925), stavovských, etnických stran 
apod. a volební účastí. V poslední kapitole s názvem 
Struktura osídlení se autoři, eufemisticky řečeno, vy-
řádili, protože využili Korčákovy areály maximálního 
zalidnění a soubory Hamplových regionalizací Čes-
ka, které představují vlajkovou loď albertovské sociální 
geografie (s. 14). Areály maximálního zalidnění byly 
vykresleny zvlášť pro města Prahu, Brno a Ostravu 
za celé období 1921–2011. Bohužel například mapa 
k míře urbanizace byla sestavena jen pro rok 2011, 
k typologii venkovského prostoru pro rok 2010 apod. 
Jedná se o velmi zajímavé pohledy na populaci (spo-
lečnost), které by historici nepochybně ocenili i pro 
starší období.

Sociální geografové vytvořili precizní mapový 
materiál, který může napomoci ve výzkumu mnoha 
oborům, nejen historii a příbuzným vědám. Výhodou 
může být, že mapy poprvé využívají prostorové vrstvy, 
takže metodicky je atlas zpracován poněkud odlišně 
než starší díla podobného druhu.

Radek Lipovski


