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Nepopulární a zamlčovaná místa ruských a sovětských dějin 
v české historiografii let 1960-1989. 
Zamyšlení nad „nepopulárními“ a „zamlčovanými“ místy východoevrop-
ských dějin českým dějepisectvím 1960-1989 na příkladu prorežimního 
historika, „osmašedesátníků“ a historika emigranta. 
 
ANOTACE: 
Studie je zaměřena na vyhledání stěžejních témat v oblasti ruských a sovětských dějin, kterými se 
zaobírala česká historiografie v letech 1960 - 1989. Konkrétní tematické okruhy vyplývají z rozboru 
prací čtveřice českých historiků. Z analýzy pak vyplývá, kde vznikala „bílá místa“, čili kterým pro-
blematickým okruhům tehdejší historická věda pozornost nevěnovala. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA:  
historiografie, Rusko, SSSR, Č. Amort, M. Švankmajer, Z. Sládek, M. Reiman, říjnová revoluce, čes-
ko-ruské vztahy, československo-sovětské vztahy, rusofilství 
 
 
 Ve svém příspěvku hodlám na příkladu čtyř českých historiků sledujících problema-

tiku dějin Ruska a SSSR v době, kdy historická věda podléhala diktátu shora čili období 

komunismu, demonstrovat, jaká konkrétní témata byla tehdy aktuální a nosná a která 

zpracovávána nebyla. Budu se soustředit na dílčí tematické okruhy, jimiž se tyto osobnosti 

historické vědy zabývaly, krátce rozeberu některá jejich díla, abych ukázala, jakým způso-

bem se v období komunismu vědecky pracovalo, do jaké míry omezené pole při výběru 

témat měly a jakým způsobem s ním naložily. Záměrně byly vybrány svým přístupem 

k vědě osoby rozdílné, aby byly co nejvíce zřetelné kontrasty v přístupu k práci i k vlastní 

kariéře. 

 Cílem mého výkladu je upozornit na omezení a úskalí, která doba přinášela a na 

způsoby, jakými se s nimi vědci při své práci vyrovnávali. V neposlední řadě půjde o to, jak 

tím byl v době komunistického režimu ovlivněn jejich životní osud. Z rozboru témat, jimiž 

se zabývali, vyplyne, kde se nacházela ona „bílá, tedy nepopulární a zamlčovaná, místa“. 

 V prvé řadě se zaměřím na osobnost Čestmíra Amorta (nar. 1922), jenž proslul 

svojí dogmatičností. Vědeckou práci věnoval adorování SSSR a zastírání určitých historic-

kých skutečností. Ve svých pracích vyzdvihoval aspekty, které byly v souladu se sovět-

skými marxistickými požadavky v přístupu ke zpracování historické problematiky. Amort 

působil v letech 1953–1963 v Československo–sovětském institutu ČSAV, od roku 1964 

byl vědeckým pracovníkem Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV. Jak uvádí 

Josef Hanzal: „V roce 1968 byl usvědčen a téměř odepsán jako vědomý falzátor dějin, po 
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srpnovém zvratu pro něho nastala znovu úrodná léta.“1 Posléze byl zaměstnán opět 

v Československo-sovětském institutu, jelikož ÚDESZ, přejmenovaný v roce 1968 na 

Ústav dějin východní Evropy ČSAV, byl v roce 1970 zrušen a nahrazen právě Českoslo-

vensko-sovětským institutem ČSAV.  

Zabýval se především sovětsko-československými vztahy ve 30. a 40. letech 20. 

století, přičemž neustále zdůrazňoval mírumilovný a přátelský postoj SSSR vůči naší ze-

mi.2 Celý rozbor formování vztahů pak vyústil v uzavření sovětsko-československé spoje-

necké smlouvy, kdy si ČSR dle Amorta konečně uvědomila, kdo je jeho pravým přítelem 

a spojencem. V dalším plánu se Amort soustředil na pomoc sovětské armády na českém 

a slovenském území za 2. světové války, najmě během slovenského národního povstání. 

Zaměřil se také na průběh bratislavsko-brněnské operace.3 Neopomenul ani tématiku říj-

nové revoluce roku 1917.4 

V neposlední řadě se Amort věnoval i starším ruským dějinám, zejména průchodu 

ruských vojsk Čechami na přelomu 18. a 19. století  za napoleonských válek. Jedná se 

o práce Ruská vojska u nás v letech 1798 - 18005  a Kutuzov a Napoleon na Moravě.6 

Soustředil se v nich na dvě stěžejní osobnosti stojící v čele ruských vojsk, a to generály  

Alexandera V. Suvorova a Michaila I. Kutuzova. Za významnou osobnost považoval i Na-

poleona I., kterého ctil jakožto skvělého vojevůdce s tím rozdílem, že Suvorov a Kutuzov 

měli dobrý úmysl bránit svoji zemi, přičemž carové je nutili k válkám, které s obranou země 

příliš nesouvisely a Napoleon byl v tomto ohledu stejně jako ruští panovníci či rakouský 

císař dobyvatel a kořistník. Za jejich imperialistické!7 choutky platil nevinný lid. Amort tedy 

vychvaloval oba ruské generály, jejich taktiku, prozřetelnost a zdravý rozum, který vládych-

tivým feudálním panovníkům chyběl. V jeho pojetí byli tito generálové spjati s lidem a pro-

jevovali soucit ke svým podřízeným, kdežto carové byli lidu vzdáleni a podléhali svým mo-

cenským choutkám. V knihách velmi podrobně rozebíral tažení jednotlivých ruských, resp. 

spojeneckých, ale i francouzských jednotek na českém a slovenském území. Nadsazoval 

kvality ruského vojska, které se dle jeho mínění bez problémů vyrovnávalo francouzské-

                                                
1 J. HANZAL, Cesty české historiografie, Praha 1999, s. 193. 
2 Č. AMORT, Československo-sovětské vztahy v údobí 1938 – 1943, Praha 1984; Č. AMORT, Ne-

byli jsme sami. Československo-sovětské 1935 – 1945, Praha 1976; Č. AMORT – K. BRABEC, Českoslo-
vesko-sovětské vztahy v oblasti kultury, Praha 1975. 

3 Č. AMORT, Zachránili lidstvo, Praha 1971; Č. AMORT, Přítel nejvěrnější. Pomoc SSSR Českoslo-
vensku v letech 1938 – 1945, Praha 1959; Č. AMORT, Srdcem a mečem. Osvobozování Československa 
Sovětskou armádou, Praha 1984. 

4 Č. AMORT, Mezinárodní ohlas velké říjnové socialistické revoluce, Praha 1977. 
5Č. AMORT, Ruská vojska u nás v letech 1798 – 1800. Příspěvek k dějinám česko-ruského a slo-

vesko-ruského přátelství, Praha 1954. 
6 Č. AMORT, Kutuzov a Napoleon na Moravě, Praha 1971. 
7 Amort přenáší termín „imperialismu“ již do této doby. 



3 
 

mu. Soustředil se na líčení pro lid zcela škodlivého a vykořisťovatelského feudalismu8. 

Oslavoval francouzskou revoluci jakožto předzvěst a vzor revoluce ruské. Věnoval se 

i otázce rusofilství, jehož význam přeceňoval, poukazoval také na jazykovou příbuznost 

a zdůrazňoval prospěšnost styků obyvatel českých zemí s ruskými vojsky pro rozvoj naše-

ho jazyka. Jak již bylo v takto ideologicky podbarvených publikacích obvyklé, vymezoval 

se ostře proti nesprávným interpretacím v buržoazní literatuře.  

Amort se však především jednoznačně v těchto pracích snažil poukázat na pozitivní 

styky ruského a českého lidu sahající do hlubší minulosti. Stránky zaplňoval informacemi 

o sbratřování ruských vojáků s prostým českým lidem, čímž se vehementně snažil proká-

zat hlubokou tradici česko-ruských, potažmo slovensko-ruských, vztahů. Amort hodnotil 

také liknavé chování rakouských úřadů a jednotlivých vrstev obyvatel k ruským vojskům, 

které bylo především u šlechty, měšťanstva a úřednictva zcela neupřímné a falešné, a to 

ve vztahu k aktuální politické situaci. Jen obyčejný lid si podle Amorta zachovával nezištný 

a upřímný postoj.  

Stejně jako v případě líčení československo–sovětských styků ve 30. a 40. letech 

20. století, které představují tematickou analogii k těmto pracím, je i zde oslavováno ne-

rozlučné přátelství českého a ruského lidu.  

 V Amortových pracích sledujeme jasnou linii marxismem apriorně vytyčených pro-

měn společenského řádu od feudalismu, přes kapitalismus k jakési nejvyšší formě, čili so-

cialismu.  

„Při válečných akcích za tažení roku 1805 se mezi sebou střetly armády feudálních 

monarchií s vojskem mladého buržoazního státu…“9 Toto jedno krátké Amortovo vyjádření 

je jasným důkazem jeho vědeckého stylu, který v dnešní době již dávno ztratil hodnotu; je 

dobově natolik poplatný, že není možné jeho práce respektovat. I přesto, že je zřejmé, 

s jakou pílí a svědomitostí je psal. Jenže díky zaslepenosti, ať už skutečné nebo účelové, 

přišla jeho snaha vniveč. 

 Amortova vědecká práce je nejvýraznějším příkladem absolutní poplatnosti vědecké 

práce marxistické metodologii nadřazující nade vše sociální dějiny a údajně nezbytné spě-

ní historického vývoje k socialistické revoluci, jejíž ruský / sovětský vzor byl nade vše. Je 

výraznou ukázkou, že se jednalo apriory o zdůraznění marxistickou ideologií vytčených 

cílů, adoraci všeho z východu, což vedlo i u dalších historiků k zamlčování podstatných 

politických a hospodářských stránek ruské a sovětské minulosti, potažmo v rámci česko-

ruských / československo-sovětských vztahů. 

                                                
8 Zde opět Amort využívá dobově nepřesný termín, který měl odpovídat marxistické rétorice. 
9 Č. AMORT, Kutuzov a Napoleon na Moravě, Praha 1971, s. 144. 
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 Amort je příkladem režimního historika, který na předem vytyčené cíle rouboval vý-

klad. A to, co se mu do něj nehodilo, prostě odložil. Vytvořil tak pokřivené zrcadlo. Zato 

Milan Švankmajer (1928 – 2003) se přece jen pokusil o objektivnější a celistvější pohled. 

Švankmajer studoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity pod vedením ruského emi-

granta Antonije V. Florovského, jednoho ze zakladatelů české historické rusistiky. Florov-

skij se zabýval zejména otázkou česko–ruských vztahů, a to v širokém záběru, od vzniku 

Kyjevské Rusi až do 19. století.10 Vliv tohoto tématu je ve Švankmajerových pracích zcela 

zřejmý. Od roku 1953 Švankmajer působil v Československo–sovětském institutu ČSAV. 

V letech 1964 – 1970 byl vedoucím oddělení Ústavu dějin evropských socialistických zemí 

ČSAV, poté musel pracoviště ČSAV z politických důvodů opustit. Během normalizace pů-

sobil jako odborný pracovník v Základní knihovně ČSAV, a to až do roku 1988. Zabýval se 

podobně jako Amort ve druhé polovině 50. a v 60. letech minulého století problematikou 

průchodu ruských vojsk Čechami, s tím že se zaměřil na léta 1810 – 1815. V tomto období 

zpracovával dílčí studie k tomuto tématu11, které vyšly v rámci odborných časopisů nebo 

v rámci kolektivní monografie Dějiny československo-sovětských vztahů nové a nejnovější 

doby, Dějiny česko-ruských vztahů 1770 – 1917, a jež nakonec vkomponoval na počátku 

21. století do celistvé monografie České země na sklonku napoleonských válek 1810 – 

1815.12  Právě zde, při porovnávání monografie a dílčích studií, můžeme sledovat, do jaké 

míry si mohl v 60. letech Švankmajer dovolit propagovat své mínění. Na rozdíl od publika-

ce, kde mohl svobodně vyjádřit své názory, ve studiích kladl důraz na skutečnost, že prů-

chod ruských vojsk Čechami ve značné míře ovlivnil formující se národní vědomí lidu. Pro 

dokreslení, v knize Dějiny česko-ruských vztahů 1770 – 1917 uvádí „… náš lid si s ruskými 

vojáky ve většině případů dobře rozuměl, což bylo dáno řadou styčných bodů a obě strany 

sbližujících motivů“13. Z textu tak vyplývá, že obírání našich vesnic ruským vojskem bylo 

de facto v pořádku, jelikož vojákům nic jiného nezbývalo a s obyvateli našich zemí se přá-

telili a mimo jiné i proto nechtěli ani odejít. Připomeňme, že v  podobném duchu 

a s absolutní náklonností k Rusům se vyjadřoval Amort. Monografie Čechy na sklonku na-
                                                

10 M. ŠVANKMAJER, Prof. dr. A. V. Florovskij (1884 – 1968), Slovanský přehled 54, 1968, s. 323. 
11 V  kolektivní práci Dějiny československo-sovětských vztahů nové a nejnovější doby. Dějiny čes-

ko-ruských vztahů 1770 – 1917 vycházel Švankmajer kupříkladu z následujících studií: M. ŠVANKMAJER, 
Rozhovor Jiřího Palkoviče s Michajlovským-Danilevským v Bratislavě roku 1814, Slovanský přehled 45, 
1959, s. 300; M. ŠVANKMAJER, K rusofilství Antonína Marka, Slovanský přehled 42, 1956, s. 355 – 356; 
M. ŠVANKMAJER, Budoucí děkabristé v bitvě u Chlumce, Slovanský přehled 44, 1958, s. 332 - 333. 
M. ŠVANKMAJER, Průchod ruské armády Čechami, Československá rusistika 2, 1957, s. 114 – 126; 
M. ŠVANKMAJER, Ruští důstojníci u J. Jungmanna v Litoměřicích, Slovanský přehled 44, 1958, s. 295; M. 
ŠVANKMAJER, Rok 1812, Slovanský přehled 48, 1962, s. 260 – 262; M. ŠVANKMAJER, K česko-ruskému 
obchodu na počátku 19. století, Slovanský přehled 51, 1965, s. 11 – 19; M. ŠVANKMAJER, Padělané ban-
kocetle v Čechách, Časopis společnosti přátel starožitností 67, 1959, s. 225 – 229; M. ŠVANKMAJER,  
Děkabrista Václav Vranický, Časopis společnosti přátel starožitností 67, 1960, s. 15 – 226. 

12 M. ŠVANKMAJER, České země na sklonku napoleonských válek 1810 – 1815, Praha 2004. 
13 Dějiny československo-sovětských vztahů nové a nejnovější doby. Dějiny česko-ruských vztahů 

1770 – 1917. I. díl, Praha 1967, s. 70. 
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poleonských válek 1810 – 1815 již k počínání ruského vojska tak vlídná není 

a z uvedených skutečností nevyplývá, že by s ním obyvatelstvo bylo v čilém pozitivním 

styku, ba dokonce žádalo české gubernium o „vytažení“ Rusů z jejich životního prostoru.14 

Rozhodně se však nebál ani v 60. letech jednoznačně vyjádřit skutečné úmysly carské 

politiky: za každých okolností očekávala mocenský užitek a na dobro podmaněných slo-

vanských národů, jež na ni spoléhaly, rozhodně nedbala. 

V monografii pak již mohl své názory revidovat, a tak neopomněl připomenout, že 

přišedší ruské jednotky si braly bezohledně vše, co jim přišlo pod ruku.15 Švankmajer dále 

připomnělosudy ruských dezertérů, kteří se nechtěli vracet do vlasti, a raději se nechávali 

najmout jako čeledíni na statcích – tak docházelo k ještě bližším stykům s českým obyva-

telstvem. Švankmajer však dospěl k závěru, že venkovský lid žádné hlubší proruské sym-

patie necítil a byl rád, že se nakonec přítomnosti jakýchkoli vojsk zbavil. Pokud tak dochá-

zelo k projevům náklonnosti, měl na ně vliv pokles sympatií vůči Napoleonovi, který již ne-

byl vnímán jako osvoboditel před rakouským útlakem, ale jako muž způsobující opakující 

se válečné konflikty, a tím pádem pro lid nezměrné útrapy. 

S průchodem ruských vojsk našim územím souvisí i otázka rusofilství, kterou 

Švankmajer intenzivně studoval a vyjadřoval se k ní v 60. letech v několika článcích. 

Švankmajer se především snažil odlišit rusofilské tendence mezi elitou českých obrozenců 

a v lidových vrstvách. Chtěl dokázat, že v případě širokých lidových vrstev se nejednalo 

jen o vliv obrozenců, ale že významným podnětem vzrůstajícího zájmu o našeho velkého 

východního souseda byl právě průchod ruských vojsk Čechami. Pozoruhodné je, že na 

tématice rusofilství je možné i poměrně jasně sledovat Švankmajerův myšlenkový posun, 

snad právě také vlivem doby. Zatímco v článku Češi a Rusové roku 181316 zveřejněném 

roku 1963 došel k jednoznačnému závěru, že přímý styk s masami ruských vojáků v letech 

1813 – 1815 působil jako „mocný vnější podnět“, v článku Počátky českého rusofilství17 

vydaném roku 1968 už tato radikalita tvrzení poklesla a v monografii Čechy na sklonku 

napoleonských válek 1810 – 1815 již nepřipisoval této skutečnosti žádný velký význam.  

Švankmajer dále upozorňoval na postupné utlumení zidealizovaných představ o carské 

říši. Iluze však přetrvávala, a když v Rusku vypuklo roku 1825 povstání děkabristů18, po-

                                                
14 M. ŠVANKMAJER, Čechy na sklonku napoleonských válek 1810 – 1815, Praha 2004,  

s. 136 - 139. 
15 M. ŠVANKMAJER, České země na sklonku napoleonských válek 1810 – 1815, Praha 2004,  

s. 90 – 91. 
16 M. ŠVANKMAJER, Češi a Rusové roku 1813, Slovanský přehled 49, 1963, s. 245 – 248. 
17 M. ŠVANKMAJER, Počátky českého rusofilství. In: Slovanské historické studie 7, Praha 1968,  
s. 181 – 192. 
18 Děkabristé byli úzkou skupinu šlechtické inteligence, která sloužila u carské armády a zúčastnila 

se bojů během napoleonských válek a snažila se prosadit reformu politického systému soudobého Ruska. 
Srov.. J. ŠEDIVÝ, Děkabristé: anatomie nezdařeného převratu, Praha 2000. 
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važovali je obrozenci za spiknutí způsobené německým vlivem.19 Podle jejich mínění dě-

kabristé „zradili“ carskou vládu. Švankmajer poukázal na fakt, že obrozenecká inteligence 

naprosto nebyla seznámena s ruským prostředím a nadále podléhala klamným zidealizo-

vaným představám. Těch se výrazněji zbavila až v důsledku  krutého potlačení polského 

povstání v letech 1830 - 1831. Zároveň však Švankmajer dokázal, že u lidových vrstev 

nemohlo najít povstání děkabristů žádnou oporu. Vždyť ani ve své zemi ji sami děkabristé 

u širokých lidových vrstev nehledali.20 

V neposlední řadě pak Švankmajer usiloval o vyjasnění skutečnosti, ve které době 

můžeme mluvit o rusofilství a ve které již nikoli. Dospěl k závěru, že rusofilství se udrželo 

pevně a ve všech vrstvách české společnosti i během 1. světové války, a to i přes rozšíře-

né austroslavistické tendence. Nicméně po roce 1917, kdy došlo v Rusku k revoluci, se 

vztah českého prostředí k této zemi proměnil. Jádrem nového vztahu se staly „ideje prole-

tářského internacionalismu“21. Tím chtěl Švankmajer naznačit, že ideje socialismu, jež se 

v Rusku počaly šířit, a vyzdvihování dělnické třídy, přinesly zcela jiný úhel pohledu na rus-

ké prostředí z hlediska obyvatel nově vzniklé ČSR. Rakousko – Uhersko se rozpadlo 

a Rusko prošlo podstatnou změnou a tím se nastolily zcela jiné podmínky k jeho vnímání. 

V podobném duchu uvažoval i další z historiků, o němž se zmíním, Zdeněk Sládek.22  

Další rovina, jíž byl Švankmajer zaujat, spočívala ve zkoumání dějin ruského impé-

ria v 18. a první polovině 19. století, zejména panovníků Petra I. a Kateřiny II. Právě bio-

grafie o Kateřině II. a článek Četník Evropy23 uzavřely po roce 1968 Švankmajerovi dveře 

vědeckých pracovišť. Ještě si ukážeme, z jakého důvodu. Nejdříve je nutné připomenout, 

že se Švankmajer soustředil v 60. letech na obecné zpracování historie Ruska od počátků 

panování Petra I. po krymskou válku, kterým přispěl do kolektivní monografie Dějiny Rus-

ka, která byla v 90. letech přepracována a vyšla v několika vydáních. Podstatné je, že na 

původním vydání z roku 1967 a vydáních v 90. letech jasně vidíme, jakým způsobem mu-

                                                
19 M. ŠVANKMAJER, Čeští vlastenci a hnutí děkabristů, Slovanský přehled 50, 1964, s. 146 
Dějiny československo-sovětských vztahů nové a nejnovější doby, Dějiny česko-ruských vztahů 

1770 – 1917, Praha 1967, s. 100 - 103.  
20 M. ŠVANKMAJER, K otázce ohlasu děkabristického hnutí v českém lidovém prostředí, Časopis 

společnosti přátel starožitností 70, 1962, s. 45 – 47. 
21 M. ŠVANKMAJER, Ještě k otázce českého rusofilství, Slovanský přehled 50, 1964, s. 23 – 25. 
22 Z. SLÁDEK, Rusofilství včera a dnes, Slovanský přehled 49, 1963, s. 238 – 241.  
23 Ve stati Četník Evropy dal jasně najevo, jak o SSSR ve skutečnosti smýšlel. V tomto článku 

Švakmajer využil období vlády cara Mikuláše I., aby na něm v analogii ilustroval nešvary bující jak v SSSR 
tak v celém sovětském bloku. Šlo mu především o to, že za Mikulášovy vlády došlo ke zdokonalení instituce 
tajné policie, vzniklo tzv. III. oddělení soukromé kanceláře Jeho Veličenstva, které mělo za úkol sledovat 
nálady obyvatel v celém impériu, odklízet nevhodné osoby a zaměstnávat přizpůsobivé lidi udavačstvím. 
Švankmajer poukázal také na dobovou přísnou cenzuru a nakonec podotknul: „Bylo by opravdu snazší 
uvést, co tehdejší doba ještě neznala, nebo co snad dnes již nemáme my.“23 Tím dal jasně najevo, na co 
chtěl poukázat líčením Mikulášovy vlády. Nakonec ještě vyčetl sovětským učebnicím, že odmítají uznat hos-
podářské zaostávání Ruska v 19. století za západní Evropou a upozornil na kontinuitu ruského imperialismu 
od počátku 18. století po současnost. (V tomto případě po rok 1969.) M. ŠVANKMAJER, Četník Evropy, 
Dějiny a současnost 11, 1969, s. 6 – 11. 
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sel být text upravován, aby vyhovoval své době a prošel marxistickou cenzurou, v níž byl 

tvořen. 60. léta 20. století vyžadovala, i přes jasné tendence kriticky se vymezit vůči 

SSSR, určité „přikrášlení“ textu. Tak se například v původní verzi dozvídáme, že vstup 

Ruska do evropské politiky za vlády Petra I. znamenal pro středoevropské národy a Slo-

vany hlavně předzvěst „jejich budoucí národní a státní suverenity“24, že rusifikační politika 

vůči „jinorodcům“, čili ukrajinské, litevské či finské vrstvě feudálů přestoupivších 

k pravoslaví, nijak neubližovala, ba právě naopak otevírala cestu k nižším daním 

a vysokým úřadům. Švankmajer to dokreslil tvrzením: „Často opakovanou větu o tom, že 

carismus byl „žalářem národů“ je proto třeba doplnit v tom smyslu, že pro ukrajinskou, bal-

tickou a středoasijskou šlechtu byly mříže tohoto žaláře silně pozlaceny.“25 V původní verzi 

publikace Švankmajer také připomenul, že to byla právě vláda Vladimíra I. Lenina, která 

uznala samostatnost Polska26 a že Zakavkazsko prožívá v rámci SSSR „hospodářský 

a kulturní rozkvět“27, přičemž v době carismu bylo jen přehlíženou kolonií. 

 Švankmajer kladl také v původním textu důraz na lidová povstání proti carské vládě 

a do textu se dostatečně promítlo, do jaké míry bylo atraktivní téma děkabristického po-

vstání: „… nastolili děkabristé svými požadavky svržení samoděržaví a zrušení nevolnictví 

– poprvé v historii Ruska – skutečný revoluční program (V. I. Lenin). Životnost a reálnost 

programu děkabristů potvrdila skutečnost, že další generace ruských revolucionářů tento 

program převzaly a dovedly dál.“28 Samozřejmě, že takto kategorická tvrzení se ve  ver-

zích z 90. let 20. století již neobjevují.  

Původní text byl sice v několika místech doplněn dobovými „formulkami“, nicméně 

ve své celistvosti se jednalo o kvalitní sepsání určité epochy ruských dějin, které nabylo 

v nových verzích ne příliš velkých změn a naopak jistého rozvinutí. Vznikl základ pro kritic-

ky zpracované syntézy ruských a sovětských dějin, pro polemiku se sovětskými i dalšími 

historiky, byť i metodologie zůstala ve své podstatě marxistickou. 

Na druhou stranu je třeba podotknout, že i v původní verzi Švankmajer otevřeně pí-

še o teroru páchaném na střeleckých plucích či o přednostním významu armády v Rusku. 

Určité analogie s 20. stoletím naznačeny byly, nicméně vyústění svých úvah si Švankma-

                                                
24 M. ŠVANKMAJER – K. HERMAN – V. HOSTIČKA – B. ZÁSTĚROVÁ, Dějiny Svazu sovětských 

socialistických republik: Přehled politického vývoje společnosti, Díl 1, Dějiny Ruska, Praha 1967, s. 191. 
25 M. ŠVANKMAJER – K. HERMAN – V. HOSTIČKA – B. ZÁSTĚROVÁ, Dějiny Svazu sovětských 

socialistických republik: Přehled politického vývoje společnosti, Díl 1, Dějiny Ruska, Praha 1967, s. 218. 
26 M. ŠVANKMAJER – K. HERMAN – V. HOSTIČKA – B. ZÁSTĚROVÁ, Dějiny Svazu sovětských 

socialistických republik: Přehled politického vývoje společnosti, Díl 1, Dějiny Ruska, Praha 1967, s. 223. 
27 M. ŠVANKMAJER – K. HERMAN – V. HOSTIČKA – B. ZÁSTĚROVÁ, Dějiny Svazu sovětských 

socialistických republik: Přehled politického vývoje společnosti, Díl 1, Dějiny Ruska, Praha 1967, s. 230. 
28 M. ŠVANKMAJER – K. HERMAN – V. HOSTIČKA – B. ZÁSTĚROVÁ, Dějiny Svazu sovětských 

socialistických republik: Přehled politického vývoje společnosti, Díl 1, Dějiny Ruska, Praha 1967, s. 249. 
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jer ponechal až do knihy o Kateřině II., ve které svůj kritický vztah k sovětským vzorům 

vyjádřil nejzřetelněji. 

Celkově můžeme konstatovat, že v původní verzi Dějin Ruska byla věnována stě-

žejní pozornost vnitropolitickým záležitostem říše a době vlády Petra I. a Kateřiny II., což 

souviselo se Švankmajerovým hlavním výzkumem, a jen málo prostoru zahraniční politice, 

kde zřejmě nebylo vhodné se příliš rozepisovat. Textem se také vine jako červená nitka 

poznatek o škodlivosti kruté carské vlády. 

 V již zmíněné monografii o carevně Kateřině II. (vyšla v roce 1971, ale musela být 

po zásahu ÚV KSČ stáhnuta z prodeje a její výtisky v knihovnách uloženy do „Z“ fondů) 

hojně a výrazně vyjadřoval analogie s 20. stoletím a jednoznačně ukazoval, že Rusko sto-

letí 18. se od toho současného (míněno k 1. vydání knihy) výrazně nelišilo. Švankmajer se 

soustředil na úspěšnou zahraniční politiku carevny, která byla vedena ovšem na úkor ne-

skutečného utrpení ruského lidu i obyvatel uzurpovaných zemí. Je nasnadě, že právě ten-

to kontrast Švankmajera vedl k poukázání na jasnou souvislost: zejména poválečný po-

stup SSSR byl v mnoha ohledech podobný s obdobím jejího panování.  

Země pro Kateřinu byla dle jeho názoru jen nástrojem k uskutečnění jejích představ 

a prostředkem k upevnění samoděržavné moci. Zároveň ale též představovala měšec 

k uskutečnění řady jejích válečných cílů. Pokud bychom carevnu přejmenovali, mohli by-

chom nabýt dojmu, že čteme publikaci o jednom z vůdců SSSR. S tím souvisí i Švankma-

jerův důraz na dominanci panovnice, na její přímé rozhodování, snahu nenechat se 

v konečné fázi nikým ovlivnit a stát si za svým rozhodnutím. Samozřejmě u ní vliv okolí 

a rádců hrál svoji roli, ale zase ne tak velkou, aby se dostala do jejich vleku.  

Švankmajer upozornil na krutosti Kateřiny vůči členům carské rodiny, čímž usiloval 

o další analogii s děním v SSSR. S jejím tichým souhlasem byl svržen a popraven její 

manžel, car Petr III., i další legitimní, nicméně od útlého věku vězněný, car Ivan VI. Okol-

nosti obou vražd autor opět rozebral podrobněji, než by snad bylo nezbytné, stejně jako 

střelecké povstání. Neopomenul vykreslit masakry v postupně likvidované Rzeczi pospoli-

té a rovněž násilné vypořádání se s kněžnou Tarakanovou.29  

Zajímavý byl autorův poznatek, že Kateřina, v důsledku dospívání v prostředí pruské po-

sádky pevnosti Štětína nabyla jistou dávku hrubosti. Z těchto kořenů dle něj pramenila její 

bezcitnost a bezohledná krutost. Znovu připomeňme, že výčet a popis všech násilnických 

činů panovnice Švankmajer činil proto, aby jednoznačně poukázal na počínání vůdčích 

osobností Ruska a SSSR po roce 1917. Z toho důvodu se také zaměřil na stinné stránky 

                                                
29 Kněžna Tarakanová se vydávala za nemanželskou dceru někdejší carevny a dcery Petra I.  

Alžběty I.  M.  ŠVANKMAJER, Kateřina II.: lesk a bída impéria, Praha 2001, s. 120 – 121. 
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její vlády, která se v konečném důsledku vyznačovala v podstatě zlem a přetvářkou 

s menší mírou užitku.  

Švankmajer dále dospěl k názoru, že Kateřině v podstatě nezáleželo na tom, zda 

jsou reformy uváděny do chodu. Důležité pro ni bylo udělat svojí vnitřní a zahraniční politi-

kou co nejlepší dojem na evropskou veřejnost. Autor ji označil za mistryni klamu 

a přetvářky sledující jen svůj vlastní prospěch.30 Podle Švankmajerova popisu si doslova 

omotala kolem prstu proslulého Voltaira, který na ni posléze pěl po celém kontinentu slá-

vu. V prvé řadě jí šlo o její pověst. Zde bych opět upozornila na analogii s 20. stoletím. 

Vezměme si, jak pečlivě byly vybírány a překrucovány informace, které SSSR vypustil do 

světa. Navenek se mělo jednat o ideální zemi, jelikož v ní vládne dokonalý socialismus. 

Uvnitř se ale žilo ve strachu, kolotoči lží a nedůvěry.31 A kolik významných západoevrop-

ských a amerických činitelů této iluzi propadlo. 

V publikaci je zdůrazňován rostoucí význam armády v životě země. Velká armáda 

byla vydržována na úkor lidu, a to posléze jen z důvodu expanze. Švankmajer potvrdil, že 

právě v 18. století jednoznačně vzrostl význam armády, která se stala „státem ve státě“ 

a tento fenomén se udržel až do dnešní doby.32 Zajímavé bylo však jeho zamyšlení nad 

skutečností, kdo byl ve své podstatě vítězem severní války. Došel k názoru, že právě ten 

poražený, v tomto případě Švédsko.33 Tím chtěl jasně říci, že všechny vyhrané války 

a expanze trvající do našich dní Rusku ničemu neprospěly. Rusko zůstávalo ve Švankma-

jerových očích stále zemí zaostávající za ostatní Evropou. Navíc svým chováním vzbuzo-

valo a vzbuzuje jen hrozbu, působí nepřátelsky, a tudíž bylo a je respektováno pouze ze 

strachu.  

Jistě inspirativní a pro srovnání s 20. stoletím a dnešní dobou zajímavá je kapitola 

o státním národu. Tuto vizi prosazovala zejména právě Kateřina II., která vyloženě usilova-

la o poruštění nově získaných území; o jejich splynutí se samotným Ruskem a vymýcení 

odlišností.34 

Švankmajer vysvětlil, jakým způsobem byl car vnímán – jako osoba nedotknutelná 

a posvátná. Připomeňme, že se do pozice poloboha instaloval i sám Stalin a Leninovi byl 

po jeho smrti připsán podobný status, takže tento fenomén přetrval.  

Ráda bych upozornila na další podobnosti s 20. stoletím. Švankmajer neponechal 

stranou ani vysněné expanzionistické plány ruské imperátorky. Kateřina, která otevřela 

přístup k Černému moři, usilovala o obnovení zašlé slávy římské říše s hlavním městem 
                                                

30 M. ŠVANKMAJER, Kateřina II.: lesk a bída impéria, Praha 2001, s. 148 – 149. 
31 Srov. M. MALIA, Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917 – 1991, Praha 2004. 
32 M. ŠVANKMAJER, Petr I.: zrození impéria, Praha 1999, s. 111. 
33 „Vítězem prohrané války je společnost poražené země.“ M. ŠVANKMAJER, Petr I.: zrození impé-

ria, Praha 1999, s. 221. 
34 M. ŠVANKMAJER, Kateřina II.: lesk a bída impéria, Praha 2001, s. 143 – 145. 
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Konstantinopolí. Jaké byly úmysly a co se podařilo uskutečnit SSSR po značném podílu 

na vítězství ve 2. světové válce, netřeba podrobněji rozebírat. V této souvislosti je nutné 

připomenout ještě příklad Polska, někdejší Rzecz pospolité, které bylo za Kateřininy vlády 

postupně rozchváceno a zmizelo z mapy Evropy. Rozdělení Polska na počátku 2. světové 

války na základě dohody SSSR a Německa je také již obecně známou skutečností. 

Situace v komunistickém Československu na něj dolehla v daleko větší míře než 

na, do emigrace se uchýleného, Michala Reimana, který také vzešel z českého marxistic-

kého prostředí a o němž se na konci zmíním. Proto je Švankmajerovo dílo v tomto smyslu 

více emotivní, a proto také musela publikace o Kateřině II. značně podráždit tehdejší cen-

zuru. V monografii najdeme celou řadu srovnání a narážek, kterými připomněl skutečnost, 

že Rusko 20. století a jeho vůdčí osobnosti i politika je tak neskutečně podobné Rusku 18. 

století. Faktem však zůstává, že doba, v níž musel Švankmajer žít a které byl nucen se 

podřídit, v něm zanechala určitou hořkost, která se jednoznačně projevila v jeho tvorbě. 

Švankmajer hodnotí východní velmoc velmi příkře a místy vskutku jednostranně. Svůj ná-

zor výrazně nezměnil ani po sametové revoluci.  

Podstata knihy o ruské carevně tak tkví dle mého názoru v upomenutí na četné 

analogie s dobou, v níž Švankmajer žil. Musel si být dobře vědom, jakým způsobem kniha 

zapůsobí na cenzuru a co ho může potkat. Zde doplňme, že v podobném duchu byla se-

stavena i biografie o Petru I.35 

 Dalším koryfejem historické vědy, který byl režimem donucen v normalizačním ob-

dobí (přesněji v roce 1976) ukončit svoji vědeckou činnost, byl Zdeněk Sládek (1926 – 

2003), který stejně jako Č. Amort a M. Švankmajer působil, a to od r. 1955, v Českoslo-

vensko-sovětském institutu ČSAV a v letech 1964 – 1970 v Ústavu dějin evropských so-

cialistických zemí ČSAV. Z ÚDESZ, přejmenovaného v roce 1968 na Ústav dějin východní 

Evropy ČSAV, v roce 1970 zrušeném a nahrazeném Československo-sovětským institu-

tem ČSAV, byl z politických důvodů v roce 1976 propuštěn. Po svém odchodu z ČSAV 

Sládek udržoval kontakty s kolegy, kteří nesměli vědecky pracovat, a dokonce se zapojil 

jako člen neformální redakční rady i jako přispěvatel do chodu samizdatového časopisu 

známého pod názvem Historické studie.36 

Stejně jako M. Švankmajer, podílel se i Z. Sládek na publikaci Dějiny Ruska.37 Kapi-

toly obdobného rozsahu vytvořil také v knize Dějiny Sovětského svazu 38, která byla vydá-

                                                
35 M. ŠVANKMAJER, Petr I.: zrození impéria, Praha 1999. 
36 V Historických studiích pod pseudonymem Josef Krupka mimo jiné uveřejnil studii Padesát let 

Československa (1918 – 1968), jež byla zacílena na pravdivé a kritické zhodnocení této dějinné epochy. Ta 
bohužel nebyla po sametové revoluci vydána tiskem. 

37 M. ŠVANKMAJER - V. VEBER - Z. SLÁDEK - V. MOULIS, Dějiny Ruska, Praha 1995. 
38 Z. SLÁDEK - V. MOULIS -  J. MUŠKA, Dějiny Svazu sovětských socialistických republik: Přehled 

politického vývoje společnosti. Díl 2, Dějiny Sovětského svazu, Praha 1967. 
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na v roce 1967. Nové a přepracované a na druhé straně původní vydání nám umožňují 

porovnat, v mnohem větší míře než v případě Švankmajera, Sládkův přístup k sepsání 

dějinného úseku větší části 1. poloviny 20. století a zřetelně si uvědomit, jak hluboce byl 

text z roku 1967 dobově podmíněný. 

V Dějinách Sovětského svazu se Sládek zaměřil na období od uzavření sovětsko- 

polské mírové smlouvy z roku 1921 do konce 2. světové války. Zvýšenou pozornost věno-

val postupnému vystoupení SSSR z pololegality, kdy světové velmoci upřednostnily hos-

podářské zájmy před averzí k bolševismu v Rusku. Zdůraznil význam konference v Jaltě 

jako jednoznačného úspěchu Leninovy taktiky a posléze vyzdvihnul důležitost smlouvy 

z Rapallu. Nenechal bez povšimnutí „ohrožení svébytnosti SSSR“ na konferenci v Locarnu 

a uvedení Dawesova plánu. Sládek oslavoval sovětské úspěchy v zahraniční politice 

a věnoval rozsáhlé kapitoly popisu průběhu bojů za 2. světové války, kterou byl nucen 

označit za velkou vlasteneckou válku a uvést výčet jejích lidových hrdinů. V prvních kapito-

lách své části se hojně opíral o Lenina, kterého citoval doslova na každém kroku. Podrob-

ně se soustředil na překotný rozvoj sovětského hospodářství, které se neslo ve znamení 

industrializace a kolektivizace, přičemž krátce upozornil i na negativní důsledky těchto 

procesů.39 Politiku válečného komunismu označil za drastické, ale jediné možné řešení, 

a NEP sice za užitečný, nicméně kontraproduktivní, v souvislosti s návratem 

k předrevolučním mravům, politickou a ekonomickou formu. Sládkova kapitola o čistkách 

se vyznačuje strohostí a rozhodně není kritická; výmluvně je zakončena citátem z dějin 

KSSS. Ještě ožehavějšímu tématu GULAGu se vůbec nevěnoval. Stejně tak útoku bolše-

viků na církev věnoval jen dva odstavce a k procesu s esery se vyjádřil ještě méně. Ab-

sence a zkratkovitost si v plné míře vynahradil v Dějinách Ruska, kde již mohl bez zábran 

vyjádřit své skutečné stanovisko. Zda by události interpretoval stejně i v roce 1967, kdyby 

měl tu možnost, je ovšem otázkou. 

Sládek se dále v Dějinách Sovětského svazu soustředil na konfliktní vztahy  SSSR 

s Čínou a Japonskem. K sovětsko-německému paktu z roku 1939 se vyjádřil z dnešního 

pohledu dosti scestně, a to zejména tím, když jednání SSSR obhajoval.40 Zřejmě se však 

                                                
39 V této souvislosti bych zmínila Sládkovu narážku na Stalina, jenž obvinil z protestů rolníků proti 

rozkulačování místní funkcionáře, kteří však jen plnili příkazy shora, tj. od Stalina. Srov. Z. SLÁDEK -  
V. MOULIS -  J. MUŠKA, Dějiny Svazu sovětských socialistických republik: Přehled politického vývoje spo-
lečnosti. Díl 2, Dějiny Sovětského svazu, Praha 1967, s. 162. 

40 „Povýšené moralistní kázání, s nímž západní politici, ideologové a historikové píší o paktu sovět-
sko-německém a odsuzují sovětskou vládu, která uzavřela pakt s hitlerovským Německem, zní hluše, uvá-
žíme-li důvody, které vedly západní velmoci k obětování Číny, Španělska, Rakouska, Československa 
a Polska. Sovětský svaz prohlédl tuto hru a uzavřením paktu s Německem zabránil tomu, aby se nedostal do 
situace, za níž by v izolaci anebo bez účinné pomoci čelil kombinovanému útoku Německa a Japonska. Me-
zinárodní revoluční hnutí bylo v těchto tragických chvílích příliš oslabeno, než aby mohlo ovlivnit politiku 
svých vlád. Sovětský svaz proto musel spoléhat především na sebe.“ Z. SLÁDEK – V. MOULIS - J. MUŠKA, 
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v této době nemohl vyjádřit jinak. Stejně jako v případě války s Finskem, která byla vedena 

v postatě za „účelem upevnění západní hranice“. Nebo při obsazení Polska, jež jen stroze 

okomentoval a označil za pokračování mnichovské politiky. Přitom ale upozornil na chybné 

představy vůdčího činitele sovětské politiky Vjačeslava M. Molotova o mezinárodní konste-

laci sil, podepřenými jeho vyjádřeními o Polsku jako o „obludném zplozenci versailleské 

smlouvy“, jenž neměl právo na samostatnou existenci; oproti tomu Německo označil za 

mírumilovnou zemi a západoevropské velmoci za vládychtivé státy.41 Vidíme tedy, že si 

v malé míře Sládek mohl dovolit kritiku, ale jistě se jednalo o všeobecně uznávanou kritiku. 

Dovolil si poukázat i na Stalinovu zaslepenost, že Německo na SSSR nezaútočí, a uvedl, 

že za ni zaplatili lidé informující o hrozbě německého útoku svými životy. 

V neposlední řadě se pak zaměřil poměrně podrobně na konflikty uvnitř komunistic-

ké strany, zejména na odborovou diskusi, během níž Lenin doslova vyšachoval Trockého, 

i na porážku opozice v čele s Bucharinem. 

Podle mého názoru působí koncepce kapitol z dnešního pohledu značně nevyvá-

ženě. Souvisí však s dobou, v níž vznikala a kdy se upřednostňovala určitá témata sloužící 

k obhájení a vychválení dějin SSSR i k zaobalení určitých silně negativních jevů. Sládkovi 

jistě nezbylo nic jiného, než postavit takovou interpretaci, kterou by nepozastavila cenzura. 

Na několika místech se ovšem nevyhnul ani popisu stinných stránek dějin SSSR, ale 

v tomto ohledu měl možnost vyjádřit se dosti okrajově. Cítíme, že v textu něco významné-

ho chybí – jasné kritické zhodnocení a prosazení vlastního stanoviska. 

Z dnešního pohledu se může výklad dějin SSSR zdát poněkud zavádějící 

a v podstatě nedostatečný pro studium. Nicméně když nahlédneme do soudobé recenze, 

zjistíme, že byly Dějiny Sovětského svazu označeny za pokrokovou knihu, která se nevy-

hýbala ožehavým problémům, o nichž se muselo mlčet. Už jen to, že připouštěla velké 

množství komplikací při výstavbě socialismu a upozorňovala na lidový odpor např. proti 

kolektivizaci, nevyhýbala se zakázaným tématům, k nimž patřil např. sovětsko-německý 

pakt, bylo dle recenzenta J. Moravce obrovským krokem vpřed a znamenala značný po-

sun tehdejší české sovětologie.42 

 Jedním z důvodů, proč došlo k tak dalekosáhlé revizi textu v obou interpretacích, 

nebyl jen časový odstup a možnost svobodně vyjádřit své mínění, ale také otevření dosud 

nepřístupných archívů po roce 1989 a s tím spojená možnost poznat, jak se události sku-

tečně odehrály. Pokud totiž historici předtím tušili, co se v SSSR ve skutečnosti dělo, 

                                                                                                                                                            
Dějiny Svazu sovětských socialistických republik: Přehled politického vývoje společnosti. Díl 2, Dějiny Sovět-
ského svazu, Praha 1967, s. 197. 

41 Z. SLÁDEK - V. MOULIS -  J. MUŠKA, Dějiny Svazu sovětských socialistických republik: Přehled 
politického vývoje společnosti. Díl 2, Dějiny Sovětského svazu, Praha 1967, s. 206. 

42 J. MORAVEC, Drama sovětského lidu, Slovanský přehled 54, 1968, s. 314 – 315. 
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a stejně o tom nemohli na rovinu psát, nyní se měli již k čemu odkázat. Rok po sametové 

revoluci dostala skupina historiků z Ústavu dějin východní Evropy ČSAV, k níž Zdeněk 

Sládek patřil, možnost uveřejnit výsledky výzkumů o sovětském totalitarismu na základě 

nových přístupných pramenů v odborném historickém časopise Slovanský přehled. Sládek 

přispěl pěti stěžejními články, jejichž přepracované části se projevily v jeho pasážích 

v knize Dějiny Ruska.  

 Doplňme, že stejně jako Švankmajer zabýval se i Sládek problematikou rusofilství. 

Vzhledem k časovému období, jímž se vědecky zabýval, jednalo se o hodnocení mezivá-

lečného československého rusofilství, a to v knize Slovanská politika Karla Kramáře43, jíž 

sepsal společně s Karlem Hermanem.44 

K nejznámějším Sládkovým pracím z počátku 60. let 20. století patří i monografie 

Veliký říjen. Publikace je silně ideologicky podmíněná. Podle mého názoru v ní Sládek 

neprezentoval svoje skutečná stanoviska, nýbrž jen názory době poplatné.45 O této práci 

se ale více zmíním v souvislosti se shodně tematicky zaměřenou publikací v podání  

M. Reimana.  

Stejně jako Sládkova kniha o revoluci, jsou ideologicky zabarvené některé jeho 

články oslavujících zdárnou politiku SSSR a jeho „úspěšnou“ spolupráci s ČSR, která 

„nesla ovoce“. Jmenujme např. stať Nové údobí naší hospodářské spolupráce se SSSR, 

K výročí československo – sovětské smlouvy z 12. prosince 1943 či Čtyřicet pět let46. Spo-

lečně s Františkem Šromem chválil programové cíle, jež byly vytknuty na XXII. sjezdu 

KSSS, hovořící o ideálních vlastnostech sovětského člověka budujícího komunismus, roz-

víjení socialistické demokracie, vymycování byrokracie a zesílení lidové kontroly nad čin-

ností státního aparátu!47 

 Je nutné doplnit, že tvorbě obdobných dobově poplatných časopiseckých příspěvků 

se na počátku 60. let 20. století nevyhnul ani M. Švankmajer.  Je až zarážející, do jak vel-

ké míry. Zde si však můžeme položit otázku, stejně jako u Sládka, zda se skutečně jedna-

lo o jeho vnitřní přesvědčení, či zda musel něco obdobného vytvořit, aby splnil určitou svoji 

„povinnost“ a sám se pak mohl věnovat bez problémů skutečné vědecké práci. Tak např. 

                                                
43 Z. SLÁDEK – K. HERMAN, Slovanská politika Karla Kramáře, Praha 1971. 
44 Připomeňme, že se Sládek se na konci 60. let 20. století pokusil vysvětlit skutečný Masarykův po-

stoj k ruské revoluci a k formující se sovětské moci v článku T. G. Masaryk a revoluční Rusko. Jednalo se 
mu především o nápravu metodologických nedostatků z 50. let a dle mého názoru i o celkovou nápravu Ma-
sarykova obrazu. Z. SLÁDEK, T. G. Masaryk a revoluční Rusko, Slovanský přehled 54, 1968, s. 462 – 469. 

45 Z. SLÁDEK, Veliký Říjen: k hlavním etapám bojů za vítězství proletářské revoluce v Rusku, Praha 
1962. 

46 Z. SLÁDEK, Nové údobí naší  hospodářské spolupráce se SSSR, Slovanský přehled 47, 1961,  
s. 193 – 196; Z. SLÁDEK, K výročí československo – sovětské smlouvy z 12. prosince 1943, Slovanský 
přehled 49, 1963, s. 281 – 283; Z. SLÁDEK, Čtyřicet pět let, Slovanský přehled 48, 1962, s. 257 – 259. 

47 Z. SLÁDEK – F. ŠROM, Po XXII. sjezdu KSSS, Slovanský přehled 47, 1961, s. 321 – 324.  
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v článku Věrný spojenec48 doslova opěvoval všestrannou spolupráci Československa se 

SSSR a upozorňoval na skutečnost, že kapitalistické, v dobové mluvě „imperialistické“, 

státy nemohou nechat bez povšimnutí rychlý a efektivní rozvoj socialistického bloku. 

V navazujícím článku Potíže teoretiků socialismu49 se zastával východního bloku, v němž 

státy z vlastní vůle a uvědoměle se SSSR spolupracují a „imperialisté“ se odvažují hovořit 

o satelitismu. Satelismus považoval pro východní blok za naprostý nesmysl a dokládal, že 

naopak kapitalistické země jsou na teorii satelitismu založeny. Obhajoval přitom socialis-

mus a jeho zdárnou výstavbu a holedbal se, že imperialistické země východní blok bez 

problémů hospodářky předstihne. V článku Dynamika, směry, tendence50 vyslovil do-

mněnku, že kapitalistické státy mají strach z dynamického ekonomického rozvoje socialis-

tických zemí a že nechápou správně vztahy mezi SSSR a ostatními zeměmi východního 

bloku. 

 Výše uvedené závěry z dobově poplatných statí svědčí o tom, že institucionálně 

zakotvení vědečtí pracovníci byli nuceni vychvalovat SSSR a jeho „dobré úmysly“ ve spo-

lupráci s ČSR a tím pádem brojit proti demokratickým zemím, v nichž se rozvíjelo klasické 

tržní hospodářství. Podle mého názoru Švankmajer tyto postoje jistě do důsledku nesdílel 

a na věc měl vlastní názor, který veřejně vyjádřil právě ve stati Četník Evropy. Nemyslím 

si, že by během osmi až devíti let u něj došlo k tak překotnému myšlenkovému přerodu. 

Domnívám se, že bylo pro něj spíše nutností podobná vyjádření publikovat.51 Zato  

Č. Amort jistě cíleně a zřejmě i z přesvědčení podobnými „výtvory“ odborná periodika za-

plňoval. 

 Poslední osobností, jejíž práci bych chtěla připomenout, byl Michal Reiman  
(nar. 1930). Z výše uvedených se nejvíce odklonil od prorežimního proudu, ač pocházel 

z rodiny významného komunistického funkcionáře Pavla Reimana.52 Ve větší míře bych se 

zmínila o jeho životním osudu, aby bylo zřejmé, proč se právě on rozhodl pro emigraci 

a jak velký kontrast představuje jeho vědecká dráha vůči výše rozebrané trojici.   

Reimanův život je ovlivněn třemi zahraničními státy – Ruskem, Německem a Itálií. 

Jeho matka pocházela ze Sevastopolu. Na počátku 2. světové války se uchýlila rodina do 

Moskvy, kde prožila válku. Reiman se tam posléze vrátil, aby absolvoval studia na histo-

rické fakultě Lomonosovy univerzity.53 V té době získal v SSSR spoustu kontaktů a přátel 

                                                
48 M. ŠVANKMAJER, Věrný spojenec, Slovanský přehled 47, 1961, s. 257 – 260. 
49 M. ŠVANKMAJER, Potíže teoretiků socialismu, Slovanský přehled 48, 1962, s. 84 – 86. 
50 M. ŠVANKMAJER, Dynamika, směry, tendence, Slovanský přehled 49, 1963, s. 116 – 118. 
51 Podobně na tom byl i jeho kolega Zdeněk Sládek, jak si ukážeme v následující části této práce. 
52 Otec Michala Reimana Pavel Reiman (1902 – 1976) byl v mládí členem Kominterny v Moskvě, od 

roku 1952 působil v Ústavu dějin KSČ, jenž v letech 1962 – 1968 řídil a přispěl k vytvoření příznivé atmosfé-
ry pro kritické historické bádání, v letech 1968 – 1969 stál na reformních pozicích. 

53 Jak Reiman ve svých vzpomínkách podotýká, o podstatě stalinských represí toho mnoho nevěděl. 
Nad ideovými nesrovnalostmi tehdy příliš raději nepřemýšlel, jelikož se nechtěl dostat do konfliktu se svým 
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mezi lidmi, kteří se zcela neshodovali s oficiální ideologií. Sovětské nekonformní myšlení 

ho počalo ovlivňovat. Nutno podotknout, že celý život z těchto vazeb a především 

z bezprostřední zkušenosti s ruským prostředím a mentalitou jeho obyvatel těží. Pozitivní 

vztah k Německu získal díky svému otci a Itálie pro něj byla podstatná v období emigrace 

– publikoval v časopisech Rinascita (i Unita), účastnil se tamních diskusí a konferencí.  

Do roku 1968 působil na Vysoké stranické škole (proměňující se roku 1968 ve Vysokou 

školu politickou ÚV KSČ) a v Ústavu dějin KSČ (posléze Ústavu dějin socialismu), kde měl 

jako člen výboru pro dějiny socialismu přístup do archivu ÚV KSČ. 

V období pražského jara se dostal do bezprostřední blízkosti vedoucí stranické garnitury 

kolem Alexandra Dubčeka. Podílel se (spolu s Janem Křenem a Václavem Kuralem) na 

řešení „akčního programu“, v němž měla být podle jejich představ zdůrazněna návaznost 

na zkušenosti z let 1945-1948 a myšlenky „specifické cesty k socialismu“.54  

Následně se mu dostalo ročního stipendia Humboldtovi nadace v Bonnu. Odjel do Tübin-

gen, kde rozšířil své znalosti západní literatury a seznámil se se stavem diskuse o sovět-

ských dějinách v SSSR. 

Vrátil se až v prosinci roku 1969. Byl zbaven svých pracovních míst a živil se jako 

překladatel. Roku 1976 se rozhodl emigrovat a právě Tübingen se stal na několik let jeho 

domovem.55 

Reiman se často zúčastňoval konferencí a diskusí, obzvláště v Itálii, kde měla tamní 

komunistická strana silné pozice, ale postupně se vymaňovala z ideové závislosti na 

SSSR. Diskuse o Stalinovi a stalinismu se tam rozvíjela od 60. let, což se projevilo 

v Reimanově práci Zrození stalinismu a jeho dalších studiích vydaných v rámci knihy  

Lenin – Stalin – Gorbačov. Kontinuita v sovětských dějinách. 

Od roku 1981 působí Reiman na Svobodné univerzitě v Berlíně. Trvale žije v Německu. 

 Reiman se nejdříve věnoval otázce vývoje dělnického hnutí u nás56, poté se zaměřil 

na problematiku říjnové revoluce. Své poznatky shrnul ve stěžejní monografii Ruská revo-

luce57, na níž bych soustředila svoji pozornost, jelikož značně zkomplikovala jeho život 

a mj. byla jednou z příčin jeho odchodu do emigrace, kde pak právě napsal stěžejní práce 

                                                                                                                                                            
svědomím. Zpočátku také podlehl stalinismu, ale proces se Slánským a jiné události té doby jej z toho „vylé-
čili“. M. REIMAN, Rusko jako téma a realita doma a v exilu. Vzpomínky na léta 1968-1989, Praha 2008,  
s. 11. 

54 Reiman pracoval ve skupině formulující preambuli a zahraniční politiku, které tehdy Dubček nevě-
noval velkou pozornost. Vedle toho se zařadil54 do poradního týmu ministra lesního a vodního hospodářství 
Josefa Smrkovského, kolem něhož se vytvořilo silné intelektuální politické středisko formulující radikální 
reformní představy. Nakonec ze skupiny vystoupil.  

55 Za své pozitivní sepětí s Německem vděčí, dle svých slov, svému otci. (M. REIMAN, Rusko jako 
téma a realita doma a v exilu. Vzpomínky na léta 1968-1989, Praha 2008, s.10.) 

56 Např. M. REIMAN, Boj za vytvoření dělnické strany v našich zemích, Praha 1960. 
57 M. REIMAN, Ruská revoluce: 23. únor-25. říjen 1917, Praha 1967.  



16 
 

vztahující se k dějinám Ruska a SSSR.58 K hodnocení ruské revoluce se ve svých dalších 

pracích vracel a nutno podotknout, že základní teze o revoluci v nich nijak neměnil, jen je 

shrnul.59 

Autor si v publikaci vyknul za cíl objektivně vylíčit události celého revolučního roku 

1917. Revoluci interpretoval jako jeden celek, neoddělil od sebe únorové a říjnové událos-

ti. Ve svém výkladu reagoval na sovětské pojetí, přičemž se distancoval od oficiální sovět-

ské verze. Přiznal, že nebyl tehdy vinou cenzury dostatečně spraven o západní historio-

grafii a nebylo možné oprostit se od komunistické tendenčnosti.60 Myšlenkově v 60. letech 

ještě nedospěl tak daleko. Přesto byla práce značně odlišná od verzí východních i západ-

ních historiků. Můžeme říci, že Reimana vnesla do evropských historických diskusí a širší-

ho povědomí.   

Reimanův obraz byl pro dobu, kdy kniha vyšla, natolik troufale a kriticky vyvedený, že 

se od počátku vedly diskuse, zda má být kniha vůbec vydána. To se nakonec podařilo, ale 

po srpnu 1968 byla rychle stažena z prodeje i z knihoven. 

Je třeba mít na zřeteli, že Reiman hleděl na Říjen 1917 prizmatem situace 60. let 20. 

století. V té souvislosti uvedl, že není sporu o tom, že revoluce přispěla výrazně k šíření 

socialistických myšlenek a snah o jejich realizaci. Konstatoval: „Její výsledky natrvalo za-

kotvily v mentalitě, psychologii, společenských představách i reakcích současného světa 

a spoluurčují odpověď na problémy dneška.“61 

Reiman se snažil vylíčit revoluci jako událost ruských národních dějin nikoli, jak bylo 

pro sovětské dějepisectví obvyklé, jako událost dějin KSSS. Ve své době se jednalo o re-

voluční počin, který v zemi, kde se „velká revoluce“ odehrála, vyvolal značnou kritiku.  

P. Golub ve Voprosy istorii KPSS Reimanův výklad zcela očernil.62 Téměř veškerá fakta 

a vysvětlení považoval za překroucenou pravdu. Pohoršoval se nad kritickým postojem 

k Leninovi a jeho tezím. Kniha byla dle recenzenta v rozporu s dokumenty KSSS. Došlo 

v ní k zohlednění jen negativních stránek říjnové revoluce, přičemž byl zejména podceněn 

její mezinárodní význam. Reiman podle Goluba nepřijal leninskou teorii socialistické revo-

luce, fakticky hájil politiku kompromisních stran a dokonce se zastával takových „živlů“ ja-

ko byl Kameněv, Zinověv a hlavně Trockij, což bylo, podle oficiální sovětské doktríny, kraj-

ně nepřípustné. 

                                                
58 M. REIMAN, Lenin – Stalin – Gorbačov: kontinuita a zlomy v sovětských dějinách, Praha 1991;  

M. REIMAN, The birth of Stalinism, Bloomington 1987. 
59 Např. v článku, jenž  je součástí 2.vydání knihy o ruské revoluci M. REIMAN, Ruská revoluce:  

23. únor – 25. říjen 1917, Praha 1991 nebo v knize M. REIMAN, Lenin – Stalin – Gorbačov, kontinuita 
a zlomy v sovětských dějinách, Praha 1991. 

60 M. REIMAN, Rusko jako téma a realita doma a v exilu. Vzpomínky na léta 1968-1989, Praha 
2008, s. 166. 

61 M. REIMAN, Ruská revoluce: 23. únor – 25. říjen 1917, Praha 1991, s. 232. 
62 P. GOLUB, Historie Října z pozic reformismu, Voprosy istorii KPSS 12, 1968. 
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Tato kritika však rozhodně nezůstala v zahraničí, míněno především na Západě, 

bez povšimnutí.63 Pro Reimana ku prospěchu. 

Reiman se v knize snažil především objasnit cestu bolševické strany k moci, ovšem 

její skutečný postup, plný vnitrostranických konfliktů, kdy Lenin rozhodně neměl téměř do 

samého převratu v říjnu jednoznačně vůdčí postavení. Poukázal na fakt, že po únorové 

revoluci byla bolševická strana slabým seskupením bez výraznějšího vlivu a navíc jedním 

z mnoha. Neopomněl zdůraznit výraznou úlohu Trockého, Kameněva, Zinovjeva a dalších 

významných členů strany, kteří měli být díky Stalinovu přičinění později zapomenuti.  

Reiman přiznal bolševikům určitý podíl na únorové revoluci, ale rozhodně odmítl, že 

by strana v tomto živelném dění zaujímala vůdčí roli. Doložil, že bolševici byli zpočátku 

velmi slabí a málo vlivní. Výraznou pozici získali kadeti ve vládě a menševici i eseři 

v sovětech. Rozhodujícím momentem byl vstup menševiků a eserů do vlády, stali se zod-

povědnými za její rozhodnutí, včetně těch špatných, čímž ztráceli popularitu. Naopak bol-

ševici vstup do vlády odmítali a celou dobu ji výrazně kritizovali a agitovali v její nepro-

spěch. Reiman poukázal, že bylo třeba vzít na vědomí, že všechny vládní kabinety mezi 

Únorem a Říjnem se samy zkompromitovaly svým jednáním. Ukázal, jak snadno se obča-

né Ruska nechali zlákat bolševickými hesly, která vyjadřovala přesně to, co chtěli slyšet 

a po čem toužili. Na prvním místě se jednalo o zisk půdy. Reiman uvedl, že se nakonec 

v podstatě jednalo vcelku o poklidné převzetí moci mezi Kerenského kabinetem a bolše-

vickou stranou.  

Je nutné upozornit, že na rozdíl od Z. Sládka, který v publikaci Veliký Říjen úryvků 

z Leninových děl používal k adorování jeho geniálního postupu při stmelování a směrování 

strany k nezpochybnitelnému vítězství, Reiman jich užíval pro dokreslení situace. I když 

Leninovi přiznával nezpochybnitelnou vůdčí roli, dokumentoval jeho neskutečně velké od-

hodlání provést revoluci a soustředit pevně moc do rukou bolševické strany. Tím prokázal, 

že bez jeho důsledné agitace by k revoluci došlo mnohem později. Nezapomněl taky dů-

razně vysvětlit, jak jeho horlivost krotil Trockij svým uváženým jednáním před převratem či 

z jakého důvodu členové strany vymezující se vůči Leninovu stanovisku prosazovaly svoje 

vlastní záměry.  

  Reiman se soustředil v knize téměř výhradně na osudy jednotlivých politických 

stran, jejich vzájemné konflikty a neshody s prozatímní vládou i vládními koalicemi 

a v hlavním plánu sledoval postup bolševické strany k moci. Okrajově se zabýval prostým 

lidem Ruska. Je třeba podotknout, že Reiman se k revolučnímu dění vrátil v každé své 

                                                
63 M. REIMAN, Rusko jako téma a realita doma a v exilu. Vzpomínky na léta 1968-1989, Praha 

2008, s. 166 - 167. 
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další stěžejní práci. Jednak aby vsadil události do patřičného kontextu a jednak proto, že 

rok 1917 považoval za zlomový moment ve vývoji Ruska, posléze SSSR. 

V ostrém kontrastu vůči Reimanovu pojetí stojí právě Sládkova ideologicky zabar-

vená publikace Veliký říjen, která oslavuje bolševickou stranu a jejího představitele  

V. I. Lenina, jehož taktika a vehementní snaha dovedly stranu k vítězství. To, že se na 

něm podíleli i jiní členové, zejména Trockij, jak se snažil objektivně vylíčit Reiman a sku-

tečnost, že ve straně samotné došlo k vážným konfliktům, byla upozaděna či zcela zaml-

čena a taktně vysvětleno, jak bravurně dokázal Lenin stranu stmelit a dovést k vítězství za 

jasné podpory dělnictva a rolnictva. Sládek se často odkazoval na Leninova díla a svůj text 

protkal jejich citacemi. Neopomněl zdůraznit okamžité šíření revoluce v celosvětovém mě-

řítku, což zvýšilo její prestiž: „Říjnová revoluce byla důsledkem toho, že imperialismus 

vstoupil do etapy všeobecné krize.“64 Pro Rusko a jeho další vývoj byla absolutním krokem 

vpřed. Země se dle jeho interpretace vydala konečně cestou prosperity. Sládek se samo-

zřejmě vymezil vůči imperialistickým státům, které zcela nechápaly význam revoluce ja-

kožto jedinečného podnětu pro šíření socialismu a samotné USA se tak podle jeho mínění 

„převzaly funkci světového četníka proti osvobozeneckému hnutí utlačovaných národů“.65 

Zkrátka revoluce nastartovala novou dějinnou etapu, která se v důsledku podstatně dotkla 

celého světa. Je zřejmé z výše uvedeného, že Reimanovo pojetí bylo zcela odlišné a v té 

době v co nejvyšší možné míře kriticky zpracované. Tvořilo tak jistý antipód vůči této zjev-

ně prorežimní práci. 

Jak vidíme, Reiman i Sládek zpracovávali stejné téma, které se stalo nedílnou součás-

tí hodnocení pojetí ruských a sovětských dějin, přesněji šlo o to, do jaké míry se jednalo 

o kontinuální vývoj, v rámci diskuse, která probíhala na počátku na počátku 21. století na 

stránkách odborného periodika zabývajícího se dějinami východní a jihovýchodní Evropy 

Slovanského přehledu. Zde se ve svých úvahách Sládek vůči Reimanovi vymezil. Nesou-

hlasil totiž s tvrzením, že ruská revoluce společnost rozmetala a tím přerušila historickou 

kontinuitu. Byl naopak o jednoznačné kontinuitě mezi carským a bolševickým Ruskem 

přesvědčen a nedomníval se, že by revoluce natolik do samých kořenů společnost rozvrá-

tila. Na tomto místě je nutné podotknout, že Sládek i Švankmajer vytvořili opoziční pojetí 

oproti Reimanovu přístupu. Švankmajer se Sládkem se jednoznačně zasadili za kontinuitu 

dějin Ruska. SSSR v jejich vnímání nebyl žádným vybočením, ale jen důsledkem vývoje. 

Reiman s nimi toto stanovisko nesdílí a rok 1917 považuje za jasný předěl v dějinách Rus-

ka, kdy došlo k rozložení celého společenského systému, který se počal formovat na od-
                                                

64 Z. SLÁDEK, Veliký Říjen: k hlavním etapám bojů za vítězství proletářské revoluce v Rusku, Praha 
1962, s. 209. 

65 Z. SLÁDEK, Veliký Říjen: k hlavním etapám bojů za vítězství proletářské revoluce v Rusku, Praha 
1962, s. 218. 
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lišných, a jak rád Reiman používal, plebejských, základech. Za tímto názorem si stál již 

v práci Ruská revoluce z roku 1967 a neupouští od něj doposud. Jistá kontinuita dle něj 

nabíledni je, ale jen v dílčích momentech, nikoli v celkové koncepci dějin Ruska. 

Shrňme si přístupy k vědecké práci zmiňovaných historiků v době komunistické éry. 

Sládek svým výkladem vytvářel bílá místa, nehledal analogie se současností, přičemž čer-

pal především ze sovětské literatury. Naproti tomu Švankmajer si dopřával jinotaje a eu-

femismy a postupoval v podstatě pozitivisticky. Úskalím v jeho již tehdy dosti skeptickém 

přístupu byla nekompletní znalost pramenů, poněvadž jich řada nebyla k dispozici, jak ko-

neckonců přiznal i Reiman, který se potýkal při komponování knihy o ruské revoluci se 

stejným problémem.66 Reiman ve svém zpracování však postupoval natolik kriticky, že 

Sládka i Švankmajera v tomto ohledu zcela předčil. Je zjevné, že Sládek se nějaké kon-

frontaci se sovětským dějepisectvím vyhýbal a ještě na počátku 60. let neváhal sepsat pro-

režimní publikaci. O to kontrastněji a na základě poznání nových pramenů se na počátku 

90. let vůči svému původnímu pojetí vymezil. Je třeba podotknout, že marxistická historio-

grafie neusilovala o znalost celé škály dostupných pramenů. Potřebovala v prvé řadě docí-

lit vytvoření obrazu dějin, který by odpovídal především sovětskému a tím pádem ideově 

podbarvenému pojetí dějin, což můžeme doložit na Amortově přístupu.  

Marxistické dějepisectví mělo vyhraněnou rétoriku, kterou samo definovalo jako 

pojmové kategorie. Jejich zajetí se nevyhnuli ani výše uvedení autoři. Ostatně všichni pro-

šli školením marxistické ideologie, která nasměrovala jejich rétoriku právě oním vyhraně-

ným směrem. Používání termínů „feudalismus“, „kapitalismus“, „lid“, „třídní boj“, „proletari-

át“ či „buržoazie“67 se stalo dogmatem, pod nímž byl chápán apriorní, většinou Marxem 

a Engelsem definovaný obsah. Používání těchto termínů ovšem nebylo vždy činěno jen 

pro jejich předem vytyčený obsah, ale, a to většinou právě pro jejich odkaz na tvůrce mar-

xismu-leninismu. Jejich používání bylo často úlitbou umožňující jinde jinotaj, náznak histo-

rické pravdy, popis skutečnosti. Pozorujeme značnou odlišnost ve frekventovanosti těchto 

termínů a jejich roubování na historický výklad. Nejdogmatičtěji je využíval Amort. U Slád-

ka se projevoval výrazný loajalismus. Švankmajer se v 60. letech těmto pojmům téměř 

vyhýbal a Reiman je používal ve svých exilových pracích jen výjimečně a to ve zcela kon-

krétních případech a dikcích. 

                                                
66 V pražských samizdatových „Historických studiích“ Reiman publikoval roku 1978 článek Říjnová 

revoluce v kontextu ruských a sovětských dějin. Navázal jím na svůj předchozí výklad o ruské revoluci. Vy-
světlil v něm odchylky a přehmaty v sovětské interpretaci obou revolucí, čímž se snažil prokázat, že oficiální 
sovětská interpretace těchto událostí neodpovídala skutečnosti. Protože se jednalo o samizdat, mohl v tomto 
článku zcela svobodně vyjádřit svůj názor, což v knize z roku 1967 ještě možné nebylo. Článek je součástí  
2. vydání knihy. M. REIMAN, Ruská revoluce: 23. únor – 25. říjen 1917, Praha 1991. 

67 Ve smyslu zcela negativním. 
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Je patrné, že cesty Švankmajera, Sládka a Reimana zcela rozdělil rok 1968. Sládek 

zůstal nejvíce v ústraní a snažil se udržet na svém pracovišti. I proto se začal zabývat dě-

jinami první republiky a ožehavou tématiku dějin SSSR opustil. Švankmajer nedokázal 

k tomu, co přinesl normalizační systém, mlčet a nebál se pustit do světa svá stanoviska. 

Tím se vědomě odsoudil. Reiman se v roce 1968 aktivně podílel na formování části Akč-

ního programu a pohyboval se mezi vládní garniturou, jíž se snažil pomoci zvládnout ne-

lehkou situaci. Po srpnové invazi a následném vývoji mu bylo zřejmé, že jako vědec nemá 

v této zemi žádnou budoucnost. Proto se po smrti svého otce rozhodl emigrovat. Možná 

i vzhledem ke svému původu68 a povahovému založení se nám Reiman jeví jako nejprů-

raznější a nejosobitější. Po roce 1968 se zdálo, že jedině Č. Amort měl to štěstí a mohl se 

skutečně věnovat vědecké práci, jenže do jaké míry byla „vědecká“ z výkladu již jasně vy-

plynulo. 

 Na závěr shrňme, jaké hlavní tematické okruhy byly těmito historiky zpracovávány. 

Jednalo se o souhrnné zpracování dějin Ruska a SSSR, o důkladný rozbor česko-ruských 

/ československo-sovětských vztahů a s tím související tématiky rusofilství a v neposlední 

řadě o neustále opakované téma ruské revoluce, a to především zlomového roku 1917. 

Důraz byl kladen na utrpení lidu pod jhem feudalismu či posléze kapitalismu a byl neustále 

oslavován nejlepší společenský systém „všech dob“ čili socialismus a první země, která ho 

proměnila ve skutečnost, tedy Rusko. Země inspirující se především francouzskou revolu-

cí, která byla důsledně vyzdvihována. 

 Svoboda ve výběru témat byla minimální, stále se opakovala ta stejná. Nicméně, 

jak jsme viděli, někteří historici podléhající sice zpočátku v prvních článcích nebo pracích 

dobovým tlakům souvisejícím s domnělou „pravdivostí“ výkladu, částečně možná 

i z vlastního přesvědčení, se postupem doby, což je zjevné zejména u Švankmajera a Re-

imana, odpoutávali od dogmatického a zkostnatělého výkladu, který neodpovídal skuteč-

nostem, a tím se dostávali do konfliktu s režimními požadavky. 

Na závěr si řekněme, kde byla podstata oněch „bílých míst“. Je zjevné, že se histo-

rici nemohli zabývat otázkou perzekuce, jelikož se v SSSR nic takového údajně neodehrá-

valo. Taktéž rozsídlovací a přesídlovací politika byla tabu, stejně jako historie jednotlivých 

národů v rámci SSSR, poněvadž byla v rámci absolutní jednoty upřednostňována předsta-

va o sovětském občanovi oddanému zcela své zemi. Zkoumání nemarxistické historiogra-

fie též nebylo v kurzu a spousta historiků byla zcela upozadněna pro svůj podle marxismu 

neadekvátní výklad dějin. Dnes aktuální problematika ruské emigrace také nepřipadala 

                                                
68 Reimanův otec byl významný komunistický funkcionář. 
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v úvahu. A carské Rusko, pokud nešlo o lidová povstání, stejně jako jeho představitelé byli 

vnímáni zcela negativně. A proto se o nich raději nepsalo. 

 

Mgr. Lenka Kryčerová 

 

 

 

 

 

 

 
 


