Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989

KE STUDIU


SBORNÍK

Petr Blažek (ed.) (Dokořán)

Mezi historiky soudobých dějin u nás téměř chybí velké osobnosti, které by dokázaly vytvořit skutečná díla. Místo velkých syntéz, odvážných koncepcí či alespoň novátorských analýz jsou zhusta publikovány sborníky plné vymlácené slámy. To se ve značné míře týká také recenzovaného sborníku, který vznikl z cyklu specializačních přednášek na Filozofické fakultě UK.
Minimálně polovina zařazených příspěvků nepřináší téměř nic nového. Snad jen zjištění, že mezi postavením autora v hierarchii české historické vědy a významem příspěvku existuje nepřímá úměra (viz příspěvek ředitele Ústavu pro soudobé dějiny Oldřicha Tůmy). Jaký je důvod k publikaci takovýchto článků? Aby autoři vykázali, že utratili nějaké peníze z grantů?
Abychom nebyli nespravedliví, je nutno přiznat, že ve sborníku jsou také příspěvky zajímavé a podnětné: analýza politické situace v Brně v předvečer listopadu 1989 od Rudolfa Vévody, poznámky Radka Schovánka k činnosti StB proti exilu, článek Prokopa Tomka o "Systému sjednocené evidence poznatků o nepříteli", který společně vytvářely tajné služby zemí východního bloku, náčrt typologie opozice proti komunistickému režimu od Petra Blažka a několik málo dalších. Ty však mohly být klidně publikovány samostatně v běžných historických časopisech.


Lidové noviny, 12. 03. 2005, Petr Zídek



Chápal bych věcné výtky

DOPISY REDAKCI


Ad LN 12. 3.: Ke studiu

LN otiskly anotaci Petra Zídka o knize Opozice a odpor proti komunistickému režimu 1968 - 1989. Čtenář se v emotivně laděném hodnocení bohužel nedozvěděl základní údaje o sborníku přednášek, které před časem zazněly na Ústavu českých dějin FF UK. Sborník přináší sedmnáct textů domácích i zahraničních autorů, po jednom ze Slovenska, Polska a USA (obsah sborníku je zveřejněn na adrese www.dokoran.cz).
V anotaci také zazněla zkreslující informace o tom, že "minimálně polovina zařazených příspěvků nepřináší téměř nic nového". Ve zmíněné publikaci však není více než pět témat, které jejich (navíc často vůbec doposud jediní) autoři částečně představili v jiné publikaci. Většinou tak navíc učinili již před lety v rozsáhlejší monografii - v nových příspěvcích vycházejí pochopitelně také z nových pramenů a snaží se o nové uchopení tématu. Přesně takovým textem je jediná v anotaci konkrétně záporně hodnocená studie, kterou napsal ředitel ÚSD AV ČR Oldřich Tůma. Chápal bych například věcné a konkrétní výtky k absenci některých témat, proporcím sborníku, interpretacím a přístupům autorů atd. Výroky pana Zídka, který ve svém textu přirovnává výsledky historiků k "vymlácené prázdné slámě", však jsou bohužel na úrovni bulvárního tisku. Je přitom úsměvné, že paradoxně v závěru své jinak nevěcné anotace ocenil čtyři a "několik málo dalších" příspěvků jako "zajímavé a podnětné".

***

Dopisy jsou redakčně kráceny.

Své příspěvky posílejte do rubriky Názory na adresu Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov nebo e-mailem na adresu dopisy@lidovky.cz



Lidové noviny, , 31. 03. 2005, Petr Blažek; organizátor přednášek, editor a spoluautor sborníku


