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Petr KUBÍN (ed.)
Brány pekelné ji nepřemohou. Kapitoly z pronásledování církví v Československu kolem roku 1950
Karolinum, Praha 2013, 123 s.
Na podzim 2009 se pod názvem Pro
následování římskokatolické církve
v Československu v letech 1948–1989
uskutečnily tři úzce provázené počiny: výstava, setkání pamětníků a vědecké kolokvium, které uspořádaly
KTF UK a Arcibiskupství pražské.
Editor sborníku, jehož název tvoří
slova Ježíšova příslibu Petrovi (Mt 16,
18 v liturgickém překladu), v poznámce poukázal na fakt, že mnozí z účastníků zmíněného kolokvia příspěvky
nedodali, proto je výsledný sborník
o poznání chudší než vlastní konference – obsahuje jen sedm článků.
První příspěvek Jana Stříbrného
(ČKA) Katoličtí mučedníci a oběti v pa
desátých letech 20. století zachycuje
stav bádání o této problematice
a předkládá typologii obětí s osmi
kategoriemi podle místa a způsobu
úmrtí. Shrnující tabulce a komentáři předchází text s medailonky určujících osobností a vlivů v římskokatolickém prostředí, pro které byla léta
1925–1938 a 1945–1948 výrazným
obdobím. Právě v tomto časovém
úseku, mimořádně plodném ve smys
lu aktivizace místních církví a formování řady osobností, hledá autor
důvody „neobvyklé statečnosti“ některých katolických křesťanů a společně s Otou Mádrem konstatuje, že
církev se očišťuje a vyrůstá zradou
slabých a statečností věrných. (s. 14)
Jan Kafka (SOkA Trutnov) pokračuje ve svém bádání pramenně dobře
podloženým textem Církevní politika
KSČ v severovýchodních Čechách v letech
1949–1960 o podobách pronásledování
římskokatolické církve v lokálních
podmínkách. Po popisu fungování
diecézní kurie v době faktické sedisvakance se věnuje vykreslení pohraničních oblastí diecéze v daném období
a popisuje odlišnosti regionů. Klade
důraz na vliv jednotlivých osobností
(profily kněží, aktivita farníků při
snahách o přeložení duchovního správce, vytíženost a nasazení okresních
církevních tajemníků), nevyhýbá se

ani příkladům z nekatolického prostředí. Konkrétní konstelace sociálních
skupin v některých místech bourá
představu, že v nábožensky vlažných
oblastech byla realizace církevní politiky
KSČ velmi snadná a v oblastech s vyso
kou religiozitou naopak obtížná. (s. 42)
Daniel Feranc (KTF UK) zasazuje
článek Tepelský převor Heřman Josef
Tyl do kontextu procesů s představiteli řádů. I v tomto případě se jedná o autorovo dlouhodobé téma
(editor Tylovy korespondence Moji nejdražší
I a II, Geum, Praha – Semily 2004, 2007). Tylův
odmítavý postoj k prorežimní Katolické akci
je dokladem jeho mínění o státním zřízení, což
mělo – pravděpodobně
také v souvislosti s událostmi v Číhošti – za
následek jeho zatčení
a vyšetřování. Tyl byl nakonec zařazen do skupiny Vladimíra Píchy a jeho
společníků a odsouzen k devatenáctiletému trestu odnětí svobody, přesto se necítil být psancem totalitního
režimu (s. 71) a svou autobiografii
pojmenoval Psancem Lásky, ačkoliv
knižně vyšla pod názvem Psancem
(Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006).
Úvaha o počátcích Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké
fakulty Vojtěcha Novotného (KTF UK)
se více než dějinám fakulty věnuje
reflexi zásahů komunistického státu
do teologického vzdělávání a jeho
souvislostem. Příspěvek si zaslouží
pozornost z hlediska metodologického, zejména kvůli problematizaci
termínu „pronásledování“ římskokatolické církve po roce 1948 na základě tří poznatků. Vysoký podíl občanů
hlásících se ještě 1. března 1950
k římskokatolické církvi vede autora
k paradoxnímu závěru, že neprakti
kující katolíci pronásledovali katolíky
praktikující (s. 78); hlavním důvodem
pronásledování nebyla víra, nýbrž
příslušnost k instituci reprezentující jiné hodnoty než stát a nepřijímané částí sekularizované společnosti
již před rokem 1948; autor odmítá
jednoznačné pojímání pronásledova-

telů jako zcela vinných a pronásledovaných jako zcela nevinných.
Petra Gabrielová (ABS) nazvala svůj
příspěvek (opírající se o materiály
z Archivu bezpečnostních složek
a částečně z Národního archivu) Vy
šetřování zaměstnanců Státního úřadu
pro věci církevní v souvislosti s akcí VK
– vyklízení klášterů (s. 83–93). Zaměstnanci SÚC využili chaotičnosti a nekoordinovanosti jednotl iv ých z a sa hujících
složek a snažili se z majetku zaniklých řeholních domů obohatit.
Kvůli krádežím a ničení
kultur ního dědictv í
začala StB usilovat o zatčení některých vedoucích představitelů SÚC,
jejichž vzájemné vazby
příspěvek poodhaluje.
V závěru autorka konstatuje, že případným
odsouzením akce VK by
musel režim […] odsoudit sám sebe
(s. 93). Příspěvek se ale nedotýká mechanismů fungování komunistického
státu, nýbrž mechanismů fungování
jedné instituce a jednotlivých aktérů,
přičemž hledání a eliminace nepřátel
a také jejich umělé vytváření patří
k průvodním jevům etablování totalitního panství.
Jediný článek týkající se nekatolického prostředí s názvem Perzekuce
Církve československé (husitské) po
únoru 1948 zpracoval Martin Jindra
(Archiv pražské diecéze CČSH, ÚSTR).
Autor se věnuje „demokratické složce“
křesťanské denominace (s. 94), popisuje zásahy státu do fungování CČS(H)
již od roku 1945 a poukazuje tím jednak na kontinuitu vývoje protektorátního, poválečného a poúnorového,
jednak na problém legitimity nově
vytvořených centrálních institucí.
Pozdní a neúspěšný pokus o změnu
prokomunistického nasměrování
CČS(H) z přelomu let 1947 a 1948 interpretuje poněkud generalizujícím
způsobem jako analogický ke stavu
celé poválečné společnosti (s. 97), a to
kvůli podcenění vlivu KSČ. Po vylíčení tlaku na CČS(H) na různých úrovních popisuje vliv Husovy československé bohoslovecké fakulty na dění
uvnitř CČS(H) a také obavy státních
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orgánů z vytvoření jednotné fronty
s dalšími […] protestantskými církvemi
(s. 106), jež by byla založena na platformě biblické teologie.
Závěrečný článek Tomáše Petráčka
Papež Pius XII. a komunismus zasazuje
předchozí studie do kontextu světových církevních dějin. Eugenia Pacelliho vykresluje jako člověka 19. století,
jehož záznam obsazení nunciatury
v Mnichově rudými milicemi z roku
1918 odeslaný do Říma ukazuje jeho
způsob myšlení jako naprosto nepřipra
vený na nový typ brutálního násilí a ira
cionální svévole (s. 113). Pacelli se
později v USA setkal s úspěšně se
rozvíjející církví v liberálním, republikánském a demokratickém systému.
V návaznosti na tato upozornění autor
konstatuje, že boj Pia XII. proti komunismu – jenž ale netvořil osu jeho
pontifikátu – má jak aspekt negativní
(především tzv. exkomunikační dekrety), tak pozitivní (deklarovaná otevřenost římskokatolické církve vůči demokracii a konceptu lidských práv).
Přes čtyřleté zpoždění, pouze sedm
otištěných příspěvků z širší konference, koncentraci na římskokatolické prostředí (součástí názvu je poněkud zavádějící plurál „církví“) a na
české země lze publikaci na knižním
trhu přivítat. Prvnímu dojmu z ní ale
škodí vizuální stránka: na obálce je
rušivě zkombinována černobílá fotografie budovy teologické fakulty
s červeným křížem.
Příspěvky sborníku nejsou kromě
časového určení propojeny jednotnou
linií. Právě proto spočívá jeho přínos
v poukazu na mnohovrstevnatost
pojednávané etapy církevních dějin
a na potřebu sestoupit v některých
otázkách z makrohistorické roviny
bádání na úroveň nižších územních
celků, dalších institucí i jednotlivých
osobností. Sborník se vymyká apologetickému podání církevních dějin po
roce 1948 jako jednolitého a jasně
strukturovaného celku, což je přístup,
který nejenže ubírá církevním dějinám na zajímavosti, ale zůstává také
v rozporu se skutečností. Může tak
být dalším krokem k sestavení realističtějšího a interpretačně náročnějšího obrazu církevních dějin v Československu v polovině 20. století.
Michal Sklenář
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Ondřej DANIEL
Bigbít nebo turbofolk. Představy
migrantů z bývalé Jugoslávie
AntropoWeb, Praha 2013, 158 s.
Řekni mi, jakou muziku posloucháš…
Těmito slovy je uvozena kniha On
dřeje Daniela Bigbít nebo turbofolk.
Většina čtenářů ve chvíli, kdy si
přečte název knihy, zpozorní. O bigbítu slyšel každý, málokdo však zná
pojem turbofolk, označující hudební
žánr, který vznikl v bývalé Jugoslávii
na konci osmdesátých let 20. století.
A právě migrací z prostoru bývalé
Jugoslávie se kniha zabývá. Věnuje
se především situaci na konci druhé
světové války a po jejím skončení
politické protititovské emigraci, migraci za prací (známým jugoslávským
gastarbeitrům, kteří v šedesátých
a sedmdesátých letech doslova zaplavili západní Evropu) a samozřejmě
těm, kdo odešli v důsledku krvavých
konfliktů spojených s rozpadem tohoto multietnického balkánského
státu na počátku devadesátých let.
Jednotlivé vlny emigrantů se přitom od
sebe odlišují a často
mezi nimi panuje napětí související s politickou a etnickou příslušností.
Kniha začíná vyčerpávající (ne ve smyslu
únavovém, ale obsahovém) metodologickou
částí, která čtenáře
seznámí s autorovým
záměrem a představí
podklady, z nichž čerpal – poznámky odkazují na velké množství
domácí i zahraniční
odborné literatury (její ucelený přehled samozřejmě nechybí na konci
knihy), svědectví zhruba desítky
informantů i vlastní pozorování
z doby, kdy autor pobýval na stážích
v zahraničí. Inspiraci čerpá z mnoha
historických, sociálních, filozofických
i kulturních teorií. První část knihy
je více faktografická, umně a s velkým přehledem zasazuje problematiku migrantů do sociálního, geografického a historického kontextu.

Daniel se věnuje převážně hostitelským zemím západní Evropy, především dvěma z nich, v nichž problematiku migrantů z Balkánu osobně
studoval – Francii a Rakousku. Nechybí zde ovšem ani nastínění situace v České republice, a to zejména
v souvislosti s přijímáním emigrantů
během občanských válek po rozpadu
jugoslávské federace.
Řekni mi, jakou muziku posloucháš,
a já ti řeknu, co jsi za člověka. A taky
jaké filmy se ti líbí… V druhé části se
kniha mění spíše v kulturní analýzu,
autor vychází ze studia populární
kultury a subkultury, především populární hudby. Snaží se rekonstruovat
myšlenkový svět migrantů, jejich
vzpomínky a sny. Něco takového však
není možné aplikovat plošně, zvláště
v tak specifickém případě, jakým je
migrace ze zemí bývalé Jugoslávie,
problémem je také poměrně malé
množství respondentů. To vše si však
autor uvědomuje, čerpá ze své rozsáhlé znalosti problematiky, sám patří
k zakladatelům českého Centra pro
studium populární kultury.
Řekni mi, jakou muzi
ku posloucháš, a já ti
řeknu, co jsi za člověka.
A taky jaké filmy se ti
líbí, jak popíšeš svou
cestu z práce a kterému
výkladu dějin věř íš…
Kniha je psána formou
rizomu – pokud se čtenáři nelíbí jedna část,
může ji vynechat a začít
číst kdekoliv jinde. To
by ovšem byla škoda.
Autorovi se podař ilo
zajímavě propojit historii, prostor a kulturu.
Pokusil se představit
b oh at ý my š le n k o v ý
svět migrantů ze zemí bývalé Jugoslávie. Svět, který se od našeho tolik
liší. I svět, který je našemu tolik
podobný.
Elektronická forma publikace je
volně ke stažení ve formátu PDF na
webových stránkách AntropoWebu
– viz http://antropologie.zcu.cz/media/document/daniel_2013_bigbit_nebo_t u rbofol k _ebook .pd f
(citováno k 14. 5. 2014).
Milan Bárta
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Jiří Petráš, Libor Svoboda (eds.)
Osm let po válce. Rok 1953 v Československu
Osm let po druhém globálním konfliktu dvacátého století byl svět rozdělen na dvě politické soustavy,
u nichž bylo zřejmé, že porazit se navzájem nemohou, naopak že spolu musí koexistovat. Součástí
tohoto světa bylo i lidovědemokratické Československo, jehož obyvatele zasáhlo v roce 1953 několik
fatálních událostí: smrt sovětského vůdce J. V. Stalina i prezidenta republiky Klementa Gottwalda,
peněžní reforma, vysídlení obcí poblíž železné opony. Pokračovala likvidace živnostníků a soukromě
hospodařících zemědělců…
Kolektivní monografie nabízí na čtyři desítky příspěvků, jejichž autoři zkoumali rok 1953 z různých úhlů
a pokusili se složit mozaiku života celé společnosti i jejích jednotlivých segmentů. Místo zde tedy mají
jak regionálně zaměřené texty, tak studie o velkých celospolečenských tématech, jako je problematika
Státní bezpečnosti, role KSČ či odborového hnutí v tehdejší společnosti, průběh peněžní reformy nebo
situace ve vědě, kultuře i sportu.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, váz., 528 str.
ISBN 978-80-87311-38-7 (Jihočeské muzeum), ISBN 978-80-87211-98-4 (ÚSTR)

Kolektiv autorů
Válečný rok 1942 v Protektorátu Čechy a Morava
a v okupované Evropě
Sympozium Válečný rok 1942 v Protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě, uspořádané Ústavem pro studium totalitních režimů 4. října 2012, navázalo na mezinárodní sympozium Válečný rok 1941
v československém domácím a zahraničním odboji, které zorganizoval ÚSTR v roce 2011. Studie, jež tento
sborník obsahuje, se kromě politického a správního vývoje Protektorátu, podob propagandy, postavení
domácího odboje, historie terezínského ghetta a projevů protižidovské politiky zabývají také vizuální pamětí
nacistických zločinů spáchaných v roce 1942 v Protektorátu i na východní frontě. Zvláštní pozornost je
věnována mezinárodnímu ohlasu na atentát na Reinharda Heydricha a jeho mezinárodněprávním souvislostem.
ÚSTR, Praha 2013, 1. vydání, brož., 183 str., ISBN 978-80-87211-99-1

Václav Kaška
Neukáznění a neangažovaní
Disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948–1952
Vnitrostranická disciplína byla v komunistických stranách pojímána jako jeden z klíčových prostředků
k získání a udržení moci. Proto se tato kniha soustředí na snahy efektivně regulovat chování a jednání
členů KSČ. Autor vychází z rozsáhlého korpusu málo využívaných archivních materiálů, přičemž nepíše
černobílý příběh vyprávěný z jednoho ústředního bodu, ale vykládá dějiny KSČ zdola, když analyzuje
podobu a funkce jazyka, normativních textů, mechanismů i orgánů zkázňování, dále rekonstruuje
nejčastější případy selhávání straníků a popisuje možnosti jejich trestání, což obraz údajně suverénní
KSČ do určité míry problematizuje.
Conditio humana, ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, váz., 291 str.,
ISBN 978-80-905323-1-1 (Conditio humana), ISBN 978-80-87912-02-7 (ÚSTR)

Kolektiv autorů
Diktatura versus naděje
Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948 –1989
Poválečné období a zejména události roku 1948 znamenaly pro českou katolickou církev, stejně jako pro
celou svobodně smýšlející československou společnost, těžkou ránu. Komunistický režim systematicky
likvidoval demokratické občanské svobody a práva, včetně svobody svědomí. Zvlášť důrazně vystupoval
proti církvi římskokatolické, kterou považoval za svého hlavního ideového protivníka. Publikace Diktatura
versus naděje, připravená předními odborníky, mapuje pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1989 ve všech aspektech a historických souvislostech. Představuje rovněž významné a dosud nepublikované archivní dokumenty a fotografie.
ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, brož., 191 str., ISBN 978-80-87912-00-3

Knihy si můžete zakoupit v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů
a prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz
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