Bezectní lidé – recenze TVAR
Richard vad Dülmen: Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích. Nepočestnost a sociální izolace v raném novověku.
DOKOŘÁN, Praha 2003

Richard van Dülmen, řádný profesor na univerzitě v Saarbrückenu, je dnes u nás snad nejpřekládanějším zahraničním historikem. Po prvním svazku trilogie Kultura a každodenní život v raném novověku nazvaném Dům a jeho lidé (Praha, Argo 1999) vydalo v roce 2001 nakladatelství Rybka Publishers knihu Divadlo hrůzy. Soudní praxe a trestní rituály v raném novověku, v dalším roce přineslo nakladatelství Dokořán jeho práci Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly a nyní nám stejný nakladatel - předložil text o bezectných lidech a Argo již delší dobu ohlašuje vydání druhého a třetího dílu zmíněné trilogie o raněnovověké kultuře a každodennosti (2. Dorf und Stadt, 3. Religion. Magie. Aufklärung).
 Autor se opět pohybuje na území Římskoněmecké říše v období 16.-18. století. Opírá se přitom především o literaturu vzniklou v 90. letech 20. století. Jak sám říká, pokusil se ,,o souhrnnou problémovou studii“, A již první větou upřesnil závažnost tématu své práce: „Nic nebylo pro muže i ženy v raném novověku cennější než »dobrá pověst«, osobní bezúhonnost a čest."(s. 7) Toto tvrzení dokládá vysokým počtem civilněprávních sporů o čest; nářků cti, v raněnovověkých pramenech. Frekvence těchto sporů byla i přes zákazy velmi vysoká, z čehož van Dülmen dovozuje, že vrchnost, "jejíž úlohou bylo stále urovnávat spory, uplatňovala nárok rozhodovat ve věcech cti hlavně proto, aby sama získala potvrzení svého nároku na výkon práva obecně"{s. 9). Tato expozice v koncentrované podobě obsahuje všechny zásadní výtky kritiků prací Richarda van Dülmena. Někdy až přímočaré vyvozování závěru ze sociální reality, volné nakládání s některými právními pojmy a přehlížení norem, redukce společnosti na měšťany a vesničany (Bezectní lidé pracují především se „stavem“ řemeslníků). Přidejme ještě volné mozaikovité skládání a srovnávání údajů z různých místa období.
V úvodní kapitole van Dülmen naznačuje celý průběh a okolnosti sporů o čest. Věnuje se příčinám vzniku sporů, připomíná nejčastější místa, kde spory vznikaly, zmiňuje i nejhojněji užívané nadávky a jejich závažnost, význam pokud možno rychle obrany při útoku na čest i cesty k obnově poškozené cti. Čest sice nebyla nijak definována, o to častěji však byla skloňována. Jiná byla čest muže a ženy, jiná byla čest šlechtice a řemeslníka, své cti se dovolovali i žebráci.
Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na ty, kteří byli v očích společnosti infámní. Předsudky mezi ně apriorně řadily nemanželské děti, Źidy a žebráky, dále pak Romy a vůbec osoby kočující, potulné, které se svým způsobem života vymykaly kontrole společnosti, osoby s neznámým původem. Cejchem byl ovšem i slovanský původ, například v 16. století v Braniborsku musel uchazeč při vstupu do řemeslnické gildy přisahat, že nepochází „ze slávské, nýbrž z dobré německé krve". Další nepočestnou vrstvu tvořili nepoctiví řemeslníci, totiž řemeslníci, jejichž práce byla považována za podřadnou a méněcennou: mlynáři, ovčáci, koželuhové, tkalci, hrnčíři či lazebnici, autor zde ovšem zdůrazňuje, že tito řemeslnici nebyli difamováni „univerzálně v celé Svaté říši", velkou roli zde, mimo jiné, sehrávaly cechy. Poslední skupinu nepočestných tvořili lidé vykonávající práci spojenou se špínou, trestem a smrti, tedy pohodní, kati, hrobníci, ale metaři.
 Van Dülmen také hledá kořeny infámie jednotlivých skupin. V případě tkalců byla jejich nepočestnost způsobena příchodem většího množství ven- kovských tkalců do měst, do infámie se tak promítla nesvoboda i konkurenční boj, v důsledku se „nepoctivost" přenesla na celé řemeslo. U mlynářů je původ jejich infámie tajemný (podle autora ji snad způsobila možnost podvádět zákazníky [?]), !poloha mlýnů, často situovaných na řekách a potocích dále od ostatních sídel", roli podle něj sehrá1o i to, že „mlýny často patřily vrchnosti, která v nich zaměstnávala nesvobodné osoby"; Difamace mohla pramenit také z toho, že se někdo dotkl těla sebevraha či mrtvého těla zvířete, které nebylo řádně poraženo. Závažné bylo, že bezectnost se nejednou přenášela i na rodinu a příbuzenstvo postiženého.
Katům a pohodným je věnována samostatná kapitola, která, mimo jiné, ohledává i meze sociální izolace katů. Ukazuje, že kati nevedli život zcela vně společnosti, van Dülmen ovšem nezapomíná připomenout, že v přístupu k nim existovaly značné regionální a dobové rozdíly.
Dichotomie počestnosti a nepočestnosti existovala i v odlišováni deliktů a také trestů. Čin spáchaný potají a se zlým úmyslem byl nepočestný, čin spáchaný v afektu s sebou nepočestnost nenesl. Počestným trestem byla třeba poprava mečem. Van Dülmen ukazuje míru potrestání poškozením cti v široké škále trestů, od pokuty a veřejné omluvy přes vypovězení z obce či ze země až po tresty fyzické. Na tomto místě věnuje jednu podkapitolu i pranýři: „Nikde nemohla být idea trestu zrcadlícího provinění realizována lépe než na pranýři.“
	Předposlední kapitola zkoumá bezectnost sebevrahů. Zločinci a sebevrazi byli spolu s nekřtěnci a „pohany“ pochováváni odděleně, do nevysvěcené půdy. Proto bývalo v případě podezření na sebevraždu zahájeno šetření, které mělo okolnosti smrti objasnit, přičemž nejdříve bylo nutné vyloučit cizí zavinění. Jen, ti kteří si smrt zvolili v pomatení smyslů, pod vlivem horečnaté choroby či byli svedeni Satanem, tedy ti, kteří nevěděli, co činí, mohli spočinout na hřbitově a mít tichou formou pohřbu, to znamená bez obřadu a bez kněze. – Závěrečnou kapitolu je shrnutí, za nímž následují poznámky a seznam literatury.
	Při hodnocení titulu Bezectní lidé je nutné vyslovit velké výhrady vůči redakční práci. Jde sice o „první vydání v českém jazyce“, jak čteme v tiráži ale je to český jazyk? Těch chyb! Kladení čárek v okolí vět vedlejších (např. s. 37, 46, či 59), shoda přísudku s podmětem (např. s. 36 a 47), psaní předložek s/z (např. třikrát na s.34-„z rozvojem cechů“, „z dcerou ovčáka“, „s podobných důvodů“, zvláštní kapitolu tvoří rozlišování psaní sebou / s sebou, srovnej napři. na s. 54, 65, 66, 67, 68, 71 či 84), psaní předpon s/z )např. s. 38 či 39). Nechybí i krkolomnosti rázu stylistického, zvláště ve formulacích užívajících v hlavní větě slovo „sice“ . V takovém textu se pak ztrácejí i překlepy (např. s. 18, 28, 36, 43, 49, 53, 70 či 78) a různé nepozornosti. Na s. 82 například čteme o jistém Möglingovi, zmíněn je dvakrát, potřetí pak je jmenován jako Meier. Nebo: v poznámkách na s. 97 a 99 čteme názvy oddílů Nepočestní lidé II a Zločin, trest a čest, kdežto v obsahu i textu jsou tyto oddíly zvány Bezectní lidé II  (ve shodě se zvoleným překladem titulu) a Čest a difamující tresty. O seznamu literatury (s. 104-107) obsah mlčím. Tím více může čtenáře mrzet, že nakladatel nedostál inzerovanému slibu, že knížku vypraví 30 ilustracemi. Ostatně na přebalu je použit výřez z obrazu Kuchyně Holanďana Jana Steena (1626 až 1679), aniž by autora a název jeho díla zmiňovala tiráž.
	Bezectní lidé Richard van Dülmena jsou nepochybně atraktivním čtením zvláště pro laickou veřejnost, odborná veřejnost zde pak jistě nalezne řadu inspirativních otázek a podnětů. Autorova odborná erudice i jeho dar vyprávět jsou bezesporu cennými devízami knihy.
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