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Zase odešel předčasně jeden z nejlepších…  
Za profesorem Mečislavem Borákem (31. 1. 1945 
– 15. 3. 2017)

Profesor Mečislav Borák opustil tento svět ve 
svých 72 letech dne 15. března 2017. I když jsme už 
delší čas sledovali jeho statečný boj s těžkou nemocí 
a moc nedoufali ve šťastný konec, ta zpráva námi hlu-
boce otřásla. Mečislav – to nám znělo moc vznešeně, 
všichni jsme mu říkali Míťa – se zapsal nesmazatelně 
do historie doby nejnovější nejen svým vědeckým dí-
lem, ale také způsobem, jak je realizoval. Narodil se 
31. ledna 1945 v malé valašské vesničce Růžďka. Po 
maturitě na SVVŠ ve Frýdku-Místku vystudoval obor 
sociálních věd a publicistiky na Univerzitě Karlově v 
Praze. Svému původnímu oboru se pak věnoval v le-
tech 1969–1975, kdy působil jako sociální pracovník 
a psycholog v ostravském družstvu Zlatník. Už v po-
lovině 70. let jej zaujala historie doby nové a nejnovější 
– v těch letech ovšem nebylo moc jiných možností než 
věnovat se dějinám dělnického hnutí, respektive KSČ. 
V ostravském Muzeu revolučních bojů a osvobození 
(od r. 1990 součást Slezského zemského muzea) nad 
nimi strávil několik let, ale rozhodně to nebyla jeho 
srdeční záležitost. Na počátku 80. let se zaměřil na 
dějiny odbojového hnutí proti nacistům na Těšínsku, 
jeho první oceňovaná monografie věnovaná tzv. živo-
tické tragédii vyšla v roce 1984.

Ve druhé polovině 80. let se mu naskytla příleži-
tost získat místo odborného pracovníka ve Slezském 
ústavu ČSAV v Opavě, začal také úzce spolupracovat s 
ostravským televizním studiem a dalšími médii. Od tě-
šínských odbojářů se postupně dostal ke zcela novému 
tématu, o němž ovšem byla pravda až do roku 1989 na-
prosto tabu. Jeho pozornost totiž zaujal osud polských 
důstojníků zavražděných příslušníky sovětské tajné 
služby na jaře 1940 v lese u Katyně. Bezprostředně 
po tzv. sametové revoluci navštívil spolu s ostravský-
mi televizními reportéry místa, kde k masakru došlo. 
Kniha Vraždy v katyňském lese vyšla v roce 1991, k té-
matu se pak vracel hledáním stop jeho obětí na českém 
Těšínsku. Postupně začal svoji pozornost upínat k celé 
řadě dalších masakrů způsobených představiteli obou 
totalitárních režimů 20. století. Nejdříve následovala 
publikace věnovaná prvnímu transportu protektorát-
ních, polských a rakouských Židů do Niska nad Sanem 
na podzim 1939, v této souvislosti sledoval zejména 
osudy ostravských budovatelů tohoto tábora. Repre-
se vůči židovskému obyvatelstvu v letech nacistické 
okupace a složité příběhy jejich obětí se pak staly jeho 
celoživotním tématem, vracel se k nim v řadě článků i 
v posledních letech svého života.

Byl si ovšem dobře vědom toho, že je třeba zkoumat 
a popsat i události, které se odehrávaly takříkajíc na 
„druhé straně fronty“. Pro řadu jeho studentů i kolegů 

se stala velmi inspirativním zdrojem poznání jeho kni-
ha Spravedlnost podle dekretu, v níž jako první český 
autor popsal a kriticky zhodnotil poválečné retribuční 
soudnictví na příkladu Mimořádného lidového soudu 
v Ostravě. Při pátrání po nacistických zločincích mož-
ná více méně náhodou narazil v Archivu bezpečnost-
ních složek na dokumenty popisující poválečné hrůzné 
zločiny spáchané na německých obyvatelích Ostrav-
ska v tzv. táboru Hanke. Ačkoliv věděl, že otevření této 
„Pandořiny skříňky“ vyvolá velmi různorodé reakce, 
neváhal zveřejnit získaná fakta a odsoudit vraždy a 
mučení, jichž se svévolně dopustili čeští dozorci tá-
bora. Na rozdíl od jiných témat, která se dočkala vel-
kého veřejného ohlasu, zůstávala tato temná stránka 
naší historie dluhem, jenž přes úsilí Míti a jeho kolegy 
Tomáše Staňka nedokázali vrcholní představitelé ve-
řejnosti splatit.

Po částečném otevření sovětských archivů z doby 
druhé světové války se začal M. Borák usilovně za-
bývat především osudy českých obětí stalinského 
teroru v Sovětském svazu. S důkladností sobě vlastní 
neomezil svůj výzkum pouze na studium archivních 
materiálů, ale oslovil desítky pamětníků – vesměs 
spíše příbuzných než přeživších, jichž byla jen hrstka. 
Neopomněl ani osobně navštívit místa hromadných 
hrobů zavražděných, spolupracovat na jejich výzku-
mu. Výsledky svých rozsáhlých projektů publikoval 
nejen knižně, ale využil i svých zkušeností z práce s 
médii a spolu se svými spolupracovníky z ostravského 
televizního studia natočil řadu dokumentů o osudech 
volyňských Čechů a českých občanů v Sovětském sva-
zu. Film Zločin jménem Katyň, k němuž napsal scénář, 
získal několik ocenění na mezinárodních festivalech. 
Za svou průkopnickou činnost byl po zásluze odměněn 
celou řadou českých i zahraničních vyznamenání, mj. 
čestnou medaili Ministerstva zahraničních věcí ČR 
nebo zlatým Důstojnickým křížem Záslužného řádu 
Polské republiky.

Svůj další profesní život spojil Míťa s činností vy-
sokoškolského pedagoga, přednášel na univerzitách 
v Ostravě a Olomouci, posléze na Slezské univerzitě v 
Opavě. V roce 2009 byl jmenován profesorem. Vedle 
toho přednášel pro veřejnost, spolupracoval na tvorbě 
scénářů veřejných expozic, byl členem řady odborných 
orgánů a institucí. Jeho spolupracovníci i studenti na 
něj vzpomínají nejen jako na výborného učitele, ale 
především jako na velmi laskavého a skromného člo-
věka, výborného kamaráda. Téměř do posledních dnů 
se spolu se svými přáteli vydával na daleké a náročné 
pěší tůry po horách i do vzdálených cílů. Nezapomenu-
telné zůstanou například zážitky z cesty do Santiaga 
de Compostella, kterou ještě v plné síle absolvoval v 
roce 2016.
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Zpráva o jeho úmrtí vyvolala mohutnou vlnu osob-
ních vzpomínek a vyznání těch, kdo měli to štěstí s ním 
spolupracovat, nechat se inspirovat jeho pílí a nevšed-
ním nasazením ve všem, čemu se věnoval. Nám, kdo 
jsme zůstali, se podařilo naplnit i jeden z mála jeho 
nenaplněných odkazů – dne 15. června 2018 se na Ná-
dražní třídě před č. p. 75, kde kdysi stál tábor Hanke, 
konalo shromáždění, v jehož rámci odhalili primátor 
města Ostravy Tomáš Macura a hejtman Moravsko-
slezského kraje Ivo Vondrák památník obětem tohoto 
tábora.

Nina Pavelčíková

24. ročník konference Židé a Morava. 8. listopadu 
2017, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž.

Středeční setkání v Kroměříži dne 8. 11. 2017 
patřilo již tradičně konferenci Židé a Morava. Již po 
čtyřiadvacáté se do hanáckých Athén sjeli badatelé z 
archivů, muzeí, památkových ústavů a vysokoškol-
ských pracovišť, aby se na širokém fóru odborníků, 
zájemců z řad veřejnosti a studentů podělili o své vý-
zkumy židovské problematiky a působení Židů v mo-
ravském prostoru. Ve dvaceti přednáškách byla před-
stavena témata širšího dosahu (Blanka Soukupová /
Univerzita Karlova v Praze/ – Instituce tzv. čestného 
árijství. Pohledy do mentality protektorátní společnosti 
se zvláštním zřetelem k Moravě; Jan Grisa /Univerzita 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem/ – „Dvory 
knížecí mají židé, pivovar a mlýn.“ Projevy antisemitis-
mu v moravském pivovarnickém prostředí přelomu 19. a 
20. století; Jaroslav Klenovský /Židovská obec Brno/ 
– Urbanismus moravských židovských čtvrtí; Karel Mla-
teček /Státní okresní archiv ve Vyškově/ – Moravské 
zemské desky jako pramen k dějinám židovského obyva-
telstva a Peter Bučka /Žilina/ – Vznik a vývoj Makabiád 
v meziválečném období s důrazem na účast a výsledky 
sportovců z Československa) i mikrosondy zaměřené 
na působení židovských komunit v konkrétních mo-
ravských působištích (Marie Dokoupilová /Muzeum 
a galerie v Prostějově/ – Arizace, arizátoři, arizované 
podniky v Prostějově; Jana Oberreiterová /Národní 
památkový ústav Brno/ – Židovské novošlechtické 
rody v Jevišovicích na Znojemsku; Klára Stehlíková /
Masarykova univerzita/ – K hospodářskému působení 
ivančických a pohořelických Židů v Modřicích v 16. sto-
letí; David Nehyba /Státní okresní archiv ve Znojmě/ 
– Židovská náboženská obec ve Znojmě v prvním dese-
tiletí své existence 1870–1880; Pavel Kocman /Židov-
ské muzeum v Praze/ – Reflexe židovských osobností a 
židovské historie v toponomastice, památnících a živé 
tradici města Mikulova; Petr Pálka /Muzeum Kromě-
řížska/ – Židé na Kroměřížsku po II. světové válce; Len-
ka Hoffmannová /Šumperk/ – První bat micva po 77 
letech v loštické synagoze a osud jedné ze tří loštických 
tór). Tradičně byl věnován prostor také životním příbě-
hům a nevšedním osudům moravských Židů zejména 
v novodobých dějinách (např. Pavel Maňák /Univer-

zita Palackého v Olomouci/ – Anny Engelmann, ilus-
trátorka knih pro děti; Tomáš Hrbek /Židovská obec 
Olomouc/ – Ervín Schulhoff v Olomouci v roce 1936; 
Michaela Běhanová /Moravská zemská knihovna/ 
– Otto Zweig – židovský továrník a skladatel; Kamil 
Rodan /Slezské zemské muzeum/ – Ne zrovna košér 
praktiky hostinského Haase v ostravské Nové Vsi; Jiří 
Klimeš /Univerzita Palackého v Olomouci/ – Vyprah-
lost Sionu? Spor Hirsche B. Fassela s S. R. Hirschem 
v zrcadle dobových textů; Zora Wőrgőter /Muzeum 
Brněnska-Muzeum v Ivančicích/ – Sbírka Arnolda 
Skutezkého v Moravské galerii v Brně; Eva Janáčová /
Akademie věd České republiky/ – Židovští umělci ost-
ravského Kunstringu; Ladislav Soldán /Brno/ – Židé a 
antisemitismus u moravských básníků). Prezentovaná 
témata budou stejně jako v předešlých letech otištěna 
ve sborníku z konference, podporovaném Nadačním 
fondem obětí holocaustu, na který se můžeme těšit u 
příležitosti konání příštího, již pětadvacátého setkání 
rovněž v Kroměříži.

Kamil Rodan

XII. evropský kongres sociálních historiků. 4.–7. dub-
na 2018, Belfast.

Ve dnech 4. až 7. dubna 2018 se pod záštitou Me-
zinárodního institutu sociálních historiků (Interna-
tional Institut of Social History) konal XII. Evropský 
kongres sociálních historiků v Belfastu. V minulos-
ti hostily tuto konferenci města Noordwijkerhout 
(1996), Amsterdam (1998, 2000, 2006), Haag (2004), 
Lisabon (2008), Gent (2010), Glasgow (2012), Vídeň 
(2014) a Valencie (2016).

Hostitelskou organizací byla Queens university 
v jižní části města. Většina sekcí proběhla ve dvou 
propojených budovách (Main Site Tower a Sir Peter 
Froggatt Centre), popř. dalších nepříliš vzdálených bu-
dovách univerzitního kampusu, což většina účastníků 
v deštivém počasí ocenila.

Více než 1500 účastníků mohlo navštívit cca 350 
sekcí rozdělených do 27 oblastí (networks). Nejvíce z 
nich bylo součástí oblastí Labour (41 oproti 33 před 
dvěma lety ve Valencii), dále Politika, měšťanstvo a 
národnost (40/49), Ekonomické dějiny (36/28), Žena 
a gender (35/35), Rodina a demografie (31/24), So- 
ciální nerovnosti (29/28), Etnicita a migrace (28/26). 
Nejméně sekcí měly z pochopitelných důvodů oblasti 
Asie (6), Latinská Amerika (7) a Afrika (8). Členové 
jednotlivých oblastí se sešli rovněž k plenárním jed-
náním (5. a 6. dubna 2018).

Převážná většina sekcí se orientovala na novověké 
a moderní dějiny (patrný je stále větší důraz na dějiny 
20. století, zatímco oblasti Antika bylo věnováno „pou-
ze“ osm sekcí), popř. na dlouhodobou perspektivu a 
vývoj různých sociálních a ekonomických fenoménů 
a institucí napříč staletími. Ačkoliv má setkání v ná-
zvu evropský kongres, jednalo se o setkání světového 
formátu. Zastoupeni byli vědci z různých kontinentů. 
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Podrobné seznámení s programem a studium jednot-
livých příspěvků je možné na stránkách: https://esshc.
socialhistory.org.

Název konference odkazuje na sociální dějiny, 
avšak přes široké rozpětí témat, metodických přístupů 
i rozsáhlý geografický a časový záběr jednotlivých pří-
spěvků by bylo velmi těžko sociální historii na zákla-
dě výše zmíněných témat definovat. Zastoupeny byly 
příspěvky spadající do oblasti cliometrie využívající 
pokročilých metod ekonomických věd a statistiky i 
referáty antropologizující, popř. příspěvky z oblas-
ti mentalit postavené na zcela odlišných metodách 
kvalitativního výzkumu. Jedinec může z této pestré 
škály okusit pouze velice malou část, protože se v jednu 
chvíli koná vždy cirka 24 sekcí najednou. Velkou nevý-
hodou těchto velkých akcí je poměrně značná roztříš-
těnost a nesourodost jednotlivých příspěvků v rámci 
jediné sekce. Srovnání stejných, popř. příbuzných 
témat zpracovaných na základě odlišného pramen-
ného materiálu svébytnými metodami a autorskými 
přístupy na základě různě upravené terminologie je 
zpravidla velmi složité a často i sporadicky obohacu-
jící či inspirující. Nezřídka se také účastníci ztrácejí v 
reáliích rozsáhlého geografického záběru konference, 
což mnozí přednášející nedokážou reflektovat nebo 
naopak stráví příliš mnoho času představením oblasti 
svého výzkumu (z geografického, historického hledis-
ka). Z tohoto pohledu se zdají být užitečnější menší 
setkání (workshopy, semináře) odborníků na stejné 
téma, kteří jsou obeznámeni s oblastí výzkumu i vyu-
žívanými metodami a terminologií. Lze je uspořádat i 
na těchto velkých kongresech, ale nebývají pravidlem. 
Spíše totiž převládají sekce s poměrně značně různo-
rodým obsahem jednotlivých příspěvků. Je velkou 
výzvou organizátorů pokusit se s touto atomizací 
sociálních dějin vypořádat.

Stanislav Knob

Ostravský dubnový seminář, 13. dubna 2018, Filozo-
fická Ostravské univerzity, Ostrava.

V pátek 13. dubna 2018 se na půdě Filozofické fa-
kulty Ostravské univerzity (dále FF OU) uskutečnilo 

pracovní setkání, které bylo věnováno připomínce 
hned několika jubileí. Připomínalo se 25. výročí vzni-
ku Biografického slovníku Slezska a severovýchodní 
Moravy (v současnosti nejrozsáhlejší biografické pří-
ručky v České republice), dále 10. výročí založení Cen-
tra pro hospodářské a sociální dějiny FF OU a 85. vý- 
ročí narození profesora Milana Myšky (1933–2016), 
jehož osobnost stála u zrodu obou vědeckých projektů.

V přátelské atmosféře proběhla v zasedací míst-
nosti FF OU nejprve vědecká část programu, která 
měla především bilanční charakter. Na programu 
bylo celkem osm referátů, které se dotýkaly počátků, 
aktuálního stavu i perspektiv Biografického slovníku 
Slezska a severovýchodní Moravy (dále BSSSM). V 
úvodu pohovořil současný vědecký redaktor BSSSM 
prof. Lumír Dokoupil o samotných počátcích tohoto 
vědeckého projektu, přičemž své vystoupení zpestřil 
prezentací dobových dokumentů z dílny otců-za-
kladatelů. Následující referující se věnovali úrovni 
zpracování vybraných socio-profesních skupin v do-
savadních svazcích BSSSM. Profesor Karel Steinmetz 
představil hudební kulturu a její reprezentanty, doc. 
Pavel Šopák architekty a historiky umění, dr. Kamil 
Rodan divadelní umělce, doc. Jiří Brňovják šlechtu 
a šlechtické rody, dr. Hana Šústková reprezentanty 
politického života, Mgr. Petr Kašing technickou inte-
ligenci se zaměřením na významné osobnosti Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Pracovní 
program následně zakončil současný výkonný redak-
tor BSSSM dr. Radoslav Daněk zamyšlením nad další-
mi perspektivami tohoto projektu. Po prezentaci pří-
spěvků se účastníci přesunuli do slavnostně otevřené 
Knihovny prof. Milana Myšky. Tu věnovali velkoryse 
FF OU rodinní příslušníci, za což jim patří velký dík. 
Mezi mnoha tisící knižními svazky vyvrcholila celá 
akce slavnostním křtem pamětí profesora Myšky, 
které jsou cenným svědectvím o československém vy-
sokém školství a československé vědě ve druhé polovi-
ně 20. století. Po oficiální části programu se účastníci 
přesunuli k neformálnímu setkání, které proběhlo ve 
velmi přátelské a družné atmosféře. Velký dík za zda-
řilou akci patří všem organizátorům i vystupujícím.

Petr Popelka


