„Ten zdravý dělnický fortel“ česká historiografie
se začíná na
komunismus dívat moderně



Před rokem jsme v DA měli "rudé léto". Hned dvakrát jsme se věnovali novinkám z české non-fiction produkce, které se zabývaly moderními dějinami, zvláště pak komunismem a socialismem. V rámci tohoto rudého šílení jsme se zmínili také o prvním svazku edice Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, který společně vydaly Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a nakladatelství Dokořán. Rok se s rokem sešel a na světě je svazek druhý. Obě sestavili Zdeněk Kárník a Michal Kopeček.
Autoři nového druhého sborníku většinou přišli jak už to bývá) s tématem sobě blízkým; vlastně často jen výcucem (příkladovou studií) z již vydaných prací nebo variací na ně. Jana Čechurová, autorka monografií o Aloisi Rašínovi nebo českých zednářích, přispěla textem o vztahu svobodných zednářů a KSČ. Překvapivě z počátku nešlo o žádný velký konflikt. Zednáři-komunisté nemuseli po válce řešit dilema, ke které sektě se více přikloní, a v některých lóžích třeba po únoru 1948 vznikly dokonce i akční výbory. Jak autorka konstatuje, spíš to bylo nakonec společenské klima (než brutální nátlak nebo přímý zákaz), co přimělo svobodné zednáře v padesátých letech činnost v Československu zastavit.
Novinářka Eva Uhrová navázala na svou dřívější činnost ve Vlastě a Ženě a módě a přišla s genderovou studií o ženách v KSČ a stávkách textilaček v Čechách ve 20. letech minulého století, jak se odrážel na stránkách dobového komunistického tisku. Pamětníci si možná nad touto sondou vzpomenou na starší práci Evy Uhrové Po nevyšlapaných cestách (1985) o českých dělnicích na počátku dvacátého století.


Projevovaly se v radikalismu jejich tezí a ideologie. Působily zde zřejmě tradice židovského náboženského myšlení. Tito příslušníci inteligence byli však také novou vrstvou v dělnickém hnutí, které chyběl smysl pro danosti českého i německého socialismu.

Olomoucká historička Jana Burešová zase navázala na svou předloňskou práci o postavení ženy v české společnosti na přelomu 19. a 20. století a napsala další genderový text Reflexe společenského postavení žen v komunistické ideologii a politice ve 20. a 30. letech 20. století v Československu. Pracovník Státního ústředního archivu a odborník na život a dílo Zdeňka Nejedlého Jiří Křesťan se zaměřil na (v dějepisectví dosud skutečně skoro panenskou oblast) československo-sovětských hospodářských vztahů před druhou světovou válkou a na obraz SSSR mezi českou levicovou inteligencí. Historik starší generace Jiří Maňák působil především za minulého režimu a do současného sborníku mladším kolegům dodal práci zabývající se snahami KSČ na vytvoření socialistické inteligence. Naopak mladý historik a editor svazku Michal Kopeček se zaměřil na málo zmiňovanou druhou polovinu 50.let a sleduje v ní několik zákrutů revizionismu v marxistické filozofii. Do šedesátých let pak svazek postoupí s texty Jaroslava Pažouta a Dubčekova životopisce Antonína Benčíka o Pražském jaru a jeho srpnové likvidaci. Vnitřní opozici za normalizace v ČSSR a NDR pak na závěr svazku srovná vůbec nejmladší autor sborníku Tomáš Vilímek.
Tento obsáhlý a rozvláčný výčet prací obsažených v druhém svazku sborníku Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu jsme tady nerozepsali, jen aby zabral místo. Je z něj patrné, jak se historici za patnáct let od pádu komunismu jako režimu v nahlížení na něj posunuli k docela strukturovanému pohledu na partaj. Nejlépe bude dnešní stav demonstrovat na dvou dosud nezmíněných textech z uvedeného sborníku. Oba ukazují KSČ jako složitou strukturu vazeb, sporů a polemik; ne jako monolitický celek, jak stranu dříve mohla vnímat veřejnost (zvlášť za první republiky, kdy KSČ byla v opozici i zakazovaná, nebo za normalizace, kdy informace zevnitř strany navenek naopak nesměly prosáknout).


Poly


Historik Michal Reiman do zmíněného svazku přispěl textem mezi vzpomínkou a studií o svém otci Pav1u (Poly) Reimanovi. Tomuto skutečně inteligentnímu a vzdělanému levicovému intelektuálovi se stalo, že jej semlely nejen národnostní spory střední a východní Evropy, ale také frakční spory a boje uvnitř KSČ a Kominterny.
Reimanův osud komplikoval také fakt, že patřil k židovské inteligenci. Ta byla, jak podotýká ve svém příspěvku Reiman mladší, "náchylná k ortodoxním postojům. Projevovaly se v radikalismu jejich tezí a ideologie. Působily zde zřejmě tradice židovského náboženského myšlení. Tito příslušníci inteligence byli však také novou vrstvou v dělnickém hnutí, které chyběl smysl pro danosti českého i německého socialismu." Tím, že nebyli ukotveni v žádné národní společnosti, dopracovali své pojetí komunismu do leckdy skutečně rigidní podoby.
Když potom ale strana nebo Kominterna od jejich pojetí ideologie uhnula, stali se úchylkáři a "novou stranickou linii" většinou už nestíhali sledovat. Reiman byl navíc Němcem a Židem ve společnosti, která ani jedné skupině zrovna nepřála.
Reimanovo předválečné potýkání s různými stranickými úchylkami dobře ukazuje, jak mnohovrstevnatou strukturou KSČ byla. Michal Reiman hned na několika příkladech ukazuje, jakými "úchylkami" a obviněními mohl levicový intelektuál za deset let projít - ať už to byl "šmeralismus" a skupina "Fried-Reiman", případ "Guttmanna-Reimana" nebo případ "Šverma-Slánský" a případ "Budín. Spíše než přesvědčený komunista Poly Reiman uhýbala však sama Kominterna, která často čistě pragmaticky měnila směřování své politiky.

Kulturní politika

Jiří Knapík, autor monografie o Gustavu Barešovi a ne právě povedeného slovníku kulturních pracovníků padesátých let minulého století, je autorem posledního příspěvku, o kterém se zmíníme. Srovnává v něm činnost dvou skupin ve vedení kultury po únoru 1948 - lidí kolem ideologicky zastydlého a kovaného ideologa Gustava Bareše a kolem žoviálního mnohem dynamičtějšího ministra informací Václava Kopeckého. První chtěl formovat jednotnou kulturu podle Ždanova, ideologicky, druhý zase pomocí osobních známostí a sympatií.

Srovnává v něm činnost dvou skupin ve vedení kultury po únoru 1948 - lidí kolem ideologicky zastydlého a kovaného ideologa Gustava Bareše a kolem žoviálního mnohem dynamičtějšího ministra informací Václava Kopeckého.

"Zatímco koncepce Kopeckého skupiny byla vůči literární, výtvarné a filmové tvorbě "liberálnější" a reflektující do jisté míry české kulturní tradice, Barešova linie čerpala výlučně z dogmatického pojetí socialistického realismu, striktně odmítajícího imaginativní umění." Oba měli ale jedno společné jinými cestami se chtěli dostat k tomu, aby mohli svěřenou oblast pevně ovládat.
Na příkladech odstavení režiséra Františka Čápa, zákazu uvedení filmu Dvasedmdesátka podle Františka Langra a kampaně kolem pamfletu na Nezvalovu poezii Knapík ukazuje, že zatímco velký vliv na kulturu po únoru 1948 začali mít dělničí referenti, samotní novináři, spisovatelé, režiséři a další (i když byli členy KSČ) se leckdy od linie strany v soukromí odkláněli. Vždy ale nakonec promluvil "ten zdravý dělnický fortel, který nelétá v povětří, ale drží se poctivě na zemi..." A strana, ať už zastoupená Barešem nebo Kopeckým a lidmi kolem nich, když šlo o udržení pozice, zasáhla nekompromisně.


Projekt Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu v obou svých dosud vyšlých svazcích je prostě dokladem změny v nahlížení českých historiků na moderní dějiny. Zatím co před patnácti lety se popisovaly moderní české dějiny jako spor monolitické a nezvratné KSČ proti zbytku společnosti nebo aspoň proti opozici. Nyní se ukazuje. že k detailnějšímu pochopení historické reality lze dojít také studiem vazeb a vztahů uvnitř KSČ. Od dějepisectví postkomunistické společnosti se tak přibližujeme spíše francouzské škole. Tamní levicoví historici už své Thoreze, Friedy a jiné mají zpracované a publikované hned v několika pohledech a vedou o nich spory. Naši Švermové, Slánští, Budínové, Kopečtí. Krieglové, Guttmannové, Fučíkové a další na své moderní zmapování většinu ještě čekají.
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