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potÍeba pozlanlenat' Že br.rlharská stereotypizace poválečného

Ceskosloverrska zahrrruje jalr tradiční pŤedstavy a obrazy nrěšťácké po-
vahy Čechťr, tj' tzv' nterrtální stereotyp, tak nově vznikajicí piedstavy a
obrazy firčíkovského lrrdinství, to jest takzvan ideologiclii] stereotyp
o.ba pozrávací nrodely podnliriují trázor builrarskélro veivyslan.e.š'
Sintova o tov době praŽského jara, kdy najedrrou shledala - podle slov
tehdejŠího of ic iá l I r iho sp isovate le a pozdějŠílro ent igranta v L l r ldyIrě C.
Markova - že Ceši jsou j iní, neŽ doposud nryslela. ,,PovaŽovali isrrre vŽdv
Cechy za pŤespr'íliŠ realistické a pŤespi.íliŠ rrváŽlivé, neŽ abycllon <loká-
zali zčistajasrla pŤiznat, Že jsoLt národenl básníkťr...s

V záv-ětrr bychoni rádi pl'iponrněli, že bullrarská stereotypizace pová-
lečného Ceskoslovetrska. která spočívá v hodrrotové opozici prenriarrt.
slaboch, neopakuje sclréma běli a černě, idyly a kritičnosii' protože
v danétrr piípadě jde o velnti d kladnoLr zralost a o veltrti aktivtri záirrrv.
Na tuto ztralost a tyto Zájny je tŤeba pohlíŽet jako rra urČity drulr ,'vne,rá-
clrodimosti., (Ťečeno s M. M. Bachtirrerrr)' jalto na časovou, prostorovoLl a
kulturní exotopii (Ťečeno s Tz. Todoroverrr';. Bulharské ircadlo české
identity z uvedenélro období nám ukazLrje pretlianta a slabocha v bezpro-
stŤední souvislosti s aktuáltrínr bulharskynr kÓderrr favorizace a tradieiiirrr
bu lhar s l 'yn kodenr d iskr inr i r race.

C N{arkov: Ko?u|o čuso \lClÍ! su 'sprá}i Not't:utloč]]i rťporíu:t:u ]Jutgartju'Solie I99I
Tz, Todoror,: BáJgu1a . FIancq a. l 'ť||rc i]1Írril(||lu laic (šo1)e) I995. s' t8

. loonno moksvm-bo aczow

H ,,PoLSKéMU ČISLU..
HR lT|CHéHo nnčsíČtv Íxu

Václav Cerny, všestrarury esejista, literárrrÍ liritik a vědec. se zajírla|
pŤedevšínt o cizí literatr.rrrr a byl orientovátr lrlavně na literaturu západnÍ.
Psal sttrdie o literattu'e flatrcouzské, šparrělské a italské, rrěnrecké, arrglic-
ké a sanrozŤejmě také české' Z ostatrríclr slovanskyclr literatur psal pouze
o ruské literatuÍe. MťrŽenre tedy tvrdit. Že právě ji (rusliou literaturu)
povaŽoval nikoliv za slovanskou, nybrŽ za světovou. l-iterární zájerl
Cerného o Polsko nebyl pŤíliš vellry. Je tŤeba ovŠenr piiponrenout. Že
Čerrry se rrarodil blízko Náclroda - stŤediska polorrofiIŮ na česko-slez-
skénr ponrezí. V torrrto nrěstě pracoval víc neŽ čtvr1irir'r století Josef
Mator.rŠ, kritik a pŤekladatel polské literatr"rry (nrirrro jiné Micliiewicze.
Slowacli.eho a Norwida) a j eden z nejhorl ivějšíclr polonofilťr v nreziváleč-
rrénr Ceskoslovensktt, za války Halasťrv prr.ivodce v jelro pr'ekladatelslié
práci z polštirry.I Václav Čerrry vzpotttíLiá Polsko u pŤíleŽltosti histo-
rick1ich reflexí ve svyclr Panlě1e ch, kdyŽ píše o vyptrkrrtrtí drr"rhé světové
války2 a o pádLr varŠavského povstárrí]. ZradLr Českosloverrslra západními
denrokratickyn'ri státy v roce l938 pŤirovrrává k opuštění Polákťr po
listopadovénr povstárrÍ ro1rr-r 1 83 0.*

Tězko bychonr očekávali polská téirrata v prvtlí sérlt Kt.itického ntč-
síčníku, v době protektorátu by zŤejntě lreprošla cenzurotl. V době oktrpa-
ce však vzrrikly čettré pl'eklady polské literatury a nejaktivrrějšínr
pŤekladatelenr byl Frarrtišek Halas, lttery pŤevedl do češtiny Mickiewic.
zova dí1a.5 ČernÝ vzoon'r íná v Pančteclr svolt četbir Mic]<iewicze6 a také

Viz ] Ra]uch: Úr'od in: /i lzltct.i:ck Llulu's, L}lyht|r poc:7l' Wloclarv 1975' s .]8
v, Čeruy: l,oil lčtt ]] (]9.;8 I915)'Brno I99]. s l l6
Tanttéž. s. ]]50
Tanr téŽ '  s  7 j '
V i z . l  I l a fuch:  uvod i l :  l t ra l c rs :ckHu lus . l1 ) : l t  rpoc ,1 i .Wroc la rv1975,s .37
V.  Cer r r  :  ! 'u / t t t r  l l l  (1915 197)) ,  Bnro  I992.  s  i7 l ,410.
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jelro vliv rra polské národní osvobozenecké hrrutí.7 o Mickiewiczovo dílo
se zajínral Černy uŽ dŤíve, v době svlch sttrclií rorrlarrtickélro titanisnru.
Mickiewicz, lrter1;l byl trvalott sotrčástí české]ro ltulti'rrrrího povědonií, byl
tedy pro Václava Cerriélro zástupcenr evropského rotrtatrtisnrtt.

Těsně po válce, v čísleclr 3-5 a 6-7 Kritického něsíčniku z ro]<u 194j
Itacházítlte dťr|eŽité Člárlky Václava Černého . Mc:i V cltodcttt a Zapa-
denl aJeště jednou'. ntezi V),,chodem aZápadeln'8 Čerrry v těchto člál1cích
píŠe o ideji stŤedu Evropy, o jejích společenskych kultr.rrníclr koienecir a
lristoriclrych zkuŠetrostec]r. ZaÍimco vychodrrí politiclrá orieritace.je uŽ
rreodvolatelná, Čerrry poukazuje na nutllost udrŽerrÍ stykťr se západnÍ
kulturou' ,,Se Západerrr mtlsíme sttrj co stťrj udržet Živy a zťrrodr'rr'rjÍcí
duchovtrí styk, rrebot, jslr-re západnÍm národenr svou prastarou kttlturou. a
pr'ervat toto odvěké spojení Znanlenalo by trpadnor'rt v krizi dttclrovt-rí
bea.adrrosti a r-r-rátoŽlrosti bez pevnych zálilad '.." Po svétlr pobyttr ve
Frarrcii píŠe Čern;í jeŠtě jednorl o stiedu Evropy: ,, ' ' .nebot'teprve tan]
jsem si plně uvědonril. co u nás nilrterak sanrozŤejnrě jasno a proč u trás
západoevropská intelektualita doslova doufá a coŽ nánr tedy ukládá
zvyšerré povirrnosti: Že jsnre v tr"rto clrvíli na světě v postavení llároda
privilegovanéI-ro, jsouce - vedle strašlivě vyčerpanyclr Polákťr - jedinyni
národeni lrultury vysloveně západn'í vcházejícím trově do sféry rozlrod-
nél'ro politicko-kr"rlturnílro vlivLr rtrského' otázlrLr k. Žerré Syntezy je rrárn
dáno, ba uloŽeno ŤeŠit prvrrím a nrožtrá: pÍílrladně pro celott Evroptt.,. 

j0

Pocit společrrélro osudu a společné liultLrrl zpŮsobil těsrrě po válce
zitrtenzivnětrí polslio-česk1iclr oÍicíálrrích lioritalitr"i. V prvrlÍch pováleč-
rryclr leteclr polsko-česlié styky čirrily víc rreŽ polovirir-r vŠech zal-rra-
rričních kontaktťr polslté literatury. BliŽŠí styky navázali v roce l946
polští spisovatelé. které v Ceskos]ovensliLr piijínral Frarrtišek Halas jako
pŤedseda Syrrdikátu spisovatelťt. Polsko reprezentovali tehdy minro jiné
Jerzy Andrzejewski, Zofia Natkowska a Jrrlialr PrzyboŠ. Na jaŤe roku
1947 probělrla v Polskr.r návštěr,a, l iteré se zťrčastnil Frarrtišek Halas, Ma-
rie Pujnranová, Václav Řezáč a A. C. Nor a Slováci RLrdolf Brtári a Pavel
Butrčák.' '

.|eityŽ 
]'L!i lrěli 1] (19jti l9' '/5), Brno l99]' s 73

V Cern : Mezi Vyclrodcnt azipaden, KriItt|l ui,tíÚik 1945, s 69 \/ Cerlry .|eŠtě.icdnou
lrezi Vychodenr a Západcnl' Krlickl,; ntŮsíčník l945' s l4l '
TantteŽ. s 7]
T a n t t i Ž . s  1 4 l '
J' Ba|uclt: ťtr.od ilr: -1'ralc'r'r:ck tlulus, Lll. lh r por-7l. Wroclarv l975' s 58

Tehdejší pocity Františka Halase z Polska souztrěly s vyŠe citovanynr
Václavem Čerrryrrr. Ve svénr dopise Ženě napsal Halas pŤizrračrrou větu.
kterotr později škr1ala jak česká tali polská cenzura: ,'S Něnrci uŽ nejde,
s Rusatrra se I tec l tce a ta l i  se s ce lou nadějÍ obracejí r ta rrás. . . | r  By l  to
dokotrce i oficiální názor vládních čirritelťr'

Právě 10' 3, 1947 v Ponrpejskén sálu varšavského Belvederu byla
podepsárra Snrlouva o pi.átelství a oboustrantly ch v ztazích nrezi Polskou
republikou a Ceskoslovensliou republil<ou. ', Byla to první srrllouva svého
druhu rrrezi těnito dvěna státy, protoŽe piedválečrrá dohoda rrebyla
ratifikovárra polsk;inr parlanrenten.,* Na tuto snrloltvu navazovala v čer.
venci télroŽ roku kultr.rrrrí snrlouva polsko-českoslovetrská. TakŽe dnes,
kdyŽ oslavujenre v Praze padesáté vyroči zaloŽetri Ustavu pro Českott
literaturu AV ČR' oslavr.rjene zárovet'r i pťrl století oficiálrríclr polsko-čes-
kych kulturníclr vztahťr. Tyto srrrlor'rvy a obecná vťrle po spolupráci
vytvoŤily tehdy naději rra ktrlturní vynrěnu a na zvyšení ptrblikační a
prek ladate lské Čirrr lost i .

Mimo jiné v dubnu 1948 v dvojčísle 1-8 Kritickélto měsíčníku. redí-
gov-aného Václavenr Čerrrynr, lrajderrre poezii mlad;Íclr polsklclr básrri
kr'i,, a také text Bolruše Balajky V1ldávání klasik l, Polsku, ktery byl
infornrac-í o nalrladatelskénr trhu v Polsku a v této době čast ch vydárrích
klasikťr, napi.. relresančrrí literatLuy - Mikolaje Reje z Naglowic a Jana
Kochanowskelro, mrrohyclr reedic autorťr období romalrtisnrr'L ' Adanra
Mickiewicze a Julia Slowackeho, a positivismu Boleslawa Pnrsa, Hen-
ryka Sienkiewicze aElizy orzeszkove. dokotrce aŽ k autorr'inl ŽrjÍcÍnr -

Marii D4browske, Zofii Nalkowske, Jerzeho Andrzejewskeho, Anto-
nieho Slorrimskielro, Adanra 

'\NaŽyka, 
Mieczyslawa Jastrlttra a dalších.,.,

Toto čislo Kriíického ntěsíčníku pŤedstavilo také poezii čtyŤ polsklclr
současnych básníkťr: Antonieho Siot-rirrrskeho a jelro zrránry Poplach,
Malé slulce Jr.rlialra PrzyboŠic, Na ténla refl,ektot.ti Adanra \NaŽyI<a a Pí-
se i o kollci syěta Czeslawa Miiosze. Všechny tyto texty pieložil Jaroslav
Závada. Jsott to vesnrěs vyztiantní ar'rtoi.i polské poválečné poezie.
Czeslaw Milosz se stal o 34 let pozděii nositelenr Nobelovy ceny za

12 Tanltéž' s' 57
13 W' 1.' Korva|ski: l, l l lDikl:l4rantť:na ]|], 19]1 ]9]7,.VVarszaw,a l97l' s j48'

1,1 A. Rolorv: .l 'olska-(':acjtoslri l,uc1u. (iospotlarktr, vsp lprucu, Wuszarva 1971, s 32
15 Z nové polské poezic, Krittcky nte^ricilrk [948' s, l7 t.
1 Ó  T a n l t e Ž ' s .  l 9 l '
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jelro vliv rra polské národní osvobozenecké hnLrti '/ o Mickiewiczovo dilo
se zajíntal Černy uŽ dŤíve, v době svlch stlrdii rolllatrtickélro titanisrr-rtr.
Mickiewicz, kter byl trvalott soLtčástí českélro ktrltr"rrrrílro povědorrlí, byl
tedy pro Václ ava Cerného zástupcetrr evropskélto rotrr atrt istlrtt.

Těsrrě po váIce. v čísieclr 3-5 a 6-.] Krítického měsíčníku z roku 1945
nacl-tázítlre ctťrleŽité články Václava Černého - Iulczi V),,choden a Zápu-
r}em aJeštč jctlnott'. mczí V)ichodcnt o Zapatletn'8 Č..,'y u těchto člán;ích
píše o ideji st.edu Evropy. o jejích společerrsliyclr kulttrrrrích koŤerleclr a
lrÍstorick1ich zkr'tŠerlosteclr. Zatjnco v;ichodrrí politická orier-rtace .je r.rŽ
treodvolatelrrá, Cenry poukaztrje l1a nl|ttlost trdrŽení stykri se západni
kulturou' ,,Se Západenr nrusínre stuj co stuj udrŽet Živ a zurodriující
duchovní styk, rreboťjsrrre západrrínl národenr Svou prastarou kttltttrou. a
pi.ervat toto odvě|ié spojení ztlantetlalo by trpadrtorrt v krizi dtrclrovtri
bez.adnosti a tlrátoŽrrosti bez pevrrych záliladťr...., Po svénr pobytrr ve
Frarrcii píŠe Cern ještě.iedrroLr o stŤedu Evropy: ,, '..rrebot'teprve tanl
jsenr si plně uvědomil, co tt nás nikterak sanrozŤejmě jasr-ro a proč rr nás
západoevropslrá intelektualita doslova doufá a coŽ nánr tedy ukládá
zvyšerré povinrrosti: Že jsrle v tuto clrvíli na světě v postavetrí r-rároda
privilegovanél-to. jsor.rce - vedle strašlivě vyčerpanyclr Po|ákťr - jedirr;inr
trároderl kultury vysloveně západní vclrázejícínl trově do sféty rozlrod-
rrého politicko-krtltr'rrrrího vlivtr ruslrého. otázlrrr k;iŽené syntezy je nárrr
dárro, ba uloŽetro Ťešit prvnínr a nroŽtrá: pŤíkladně pro ceiou Evropu...l0

Pocit společrtého osudu a společné kirltury zp sobil těsně po válce
zitrtenzivnětrÍ polsko-česk clr oÍlciálriích korrtaktti. V prvních pováleč-
nyc|r leteclr polsl<o-české styky činily víc neŽ polovintr vŠecli zalrra-
ničlrÍch korttaktťr polské literatury' BliŽŠÍ styky rravázali v roce ]946
polštÍ spisovatelé, které v Ceskosloverisktr prij irrral FrantiŠek Halas jako
pi.edseda SyrrdikátLr spisovatel . Polsko reprezentovaIi tehdy mimo jiné
Jerzy Andrze1ewski, Zofia Nalkowska a Juliarr Przyboš. Na jaňe rokLr
1947 probělrla v Polsku rrávŠtěva. které se zťrčastri i l FrarrtiŠelt Halas, Ma-
rie Pujrrranová, Václav Rezáč a A, C. Nor a Slováci Rudolf Brtári a Pavel
Bunčák. '  '

.re|\tyž 
!'dntt!| 1] (!,]si I9J5')' Bluo l99]. s 7j

V Cerlry: Mczi Vychodcur a západcnl. Kntt(ki i l|L'si i]]ík lt)45. s (l9 V Č.ťl]] JcštěJťdllou
ntezr V 'chodent a Zii1;adcur' Krtttckt,, tnisíinÍk l945' s l4l
I XlDrez. s /-1
Tanrtéž. s l4l
J' Ba]uch: ťtl 'od itt: /itzltt t 'r:c,k Hulus' L|l l t)r por;7l. WIoc}arv l975' s' 58.
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TehdejŠí pocity Františka Halase z Polska sottzněly s vyše citovanynt
Václavem Černj'rrr. Ve svénr dopise Žerrě napsal Halas pŤízrračtrou větr'r.
kterou později škr1ala jak česká tali polská cel1ztlra: ,,S Něnrci uŽ nejde.
s Rusama se llechce a tak se S celou nadějí obracejí tta tlás... ', Byl to
dokorrce i oficiálrri názor vládnícll čirritelťr.

Právě l0. 3. 1947 v Ponrpejském sálu varŠavského Belvedertr byla
podepsárra Snrlottva o pŤátelství a oboustrannyc|l vztazich nrezi Polskotr
republikou a Ceskoslovenskou republi]<ou. '. Byla to prvllí smlouva svého
drulru nrezi těnrito dvěrrra státy, protoŽe pŤedválečrrá doiroda rrebyla
ratiflkována polsk1inr parlanenten].'" Na tttto snrlouvt.t travazovala v čer-
venci téhoŽ roku kulttrrrrÍ sntlouva polsko-českosloverrská. TakŽe drres,
když oslavtrjente v Praze padesáté vyroči zaloŽcttí Ustavu pro českou
literaturu AV ČR. oslavujerrte zároveti i pťrl stoleti oÍ.iciálrrích polsko-čes-
kych kultLrrrrích vztahťr. Tyto srrrlouvy a obecná vťrle po spolupráci
vytvoŤily tehdy naději lra li'itltttrní vyrněnu a lra zvyšerrí publilračtií a
piekladatelské Čirrrlosti.

Minro iirré v dtrbnu 1948 v dvoičísle 7-8 Kritic'kého ntěsíčllíku' redl'-
govaného Václavenr Čer.rrynl. rrajdlenre poezii nrlad;Ích polsk1iclr básní-
kťr15 a také text Bolruše Balajky V1ldávání klasiktt l,Polsku, ktery byl
infornracÍ o rralrladatelskérrr trlru v Po]sku a v této době čast)ich vydárríclr
klasikťr, napi.. retresatrční literatrrty - Milrolaje Reje z Naglowic a Jarra
Koclrarrowskeho, rrrrrol-ryclr reedic arrtorťr období ronlatrtisnrtr - Adanla
Mickiewicze a Julia Slowackeho, a positivismu - Boleslawa Pntsa, Heu-

ryka Sierrkiewícze a Elizy, orzeszkove, doliotrce aŽ k autorťrnr Žt1Ícínt _

Marii DEbrowslie, Zofii Nalkowske, Jerzeho Andrzejewskeho, Anto-
nieho Sloninrskielro, Adana Wazyka, Mieczyslawa Jastrutra a dalšiclr. '.,
Toto číslo KriÍického měsíčníht pŤedstavilo talré poezii čtyŤ polsk;ych
současrrych básrríkťr: Antorrieho Slorrirr-rskeho a jeho zrrániy Poplach,
Malé slulce Juliarra PrzyboŠic, Na téma re.flektot.ti Adanra \NaŽy|<a a Pí-
se o konci sl,ěta CzesLawa Milosze. VŠechrry tyto texty pŤeloŽil Jaroslav
Závada. Jsott to vesnrěs vyztranltrí ar.rtoi.i polslié poválečrré poezie.
Czeslaw Milosz se stal o 34 let později nositelen-r Nobeiovy ceny Za

12 TanrtéŽ. s' 57
I3  W T Korvafsk i :1 'o l tD:ku:ograt tL : t ru l l l ' l t ) ' l J  l9 lT ,  l a rsza t ta  1971.5  -148

l4 A. Roforv; !'olsku-(':acfutsknt'uc1u. (irtsprtdurko,wsptilprucu. Watszarv;t 1971, s l2

l5  Znovépo lské poez lc ,KnÍtck in t l s i c , l r l l  l 948 '  s  l7 l '
l6 ].aurtéž, s' l 9 l
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literaturu. Jeho básně se po válce objevovaly i v iin]/ch česk1;'clr ča.
sopisech, napŤíklad v B]okt.

Kronrě Jaroslava Závady pŤek|ádal Milosze a jiné polslié básníky také
básrrík Jan PilaŤ. Terr por-.ídil telrdy arrtologii Polské bojující 1lc;ezie s básní
Czeslawa Milosze Kaž$) fi p611,da jimi. Tyto literárrrí rrdálosti ukazují
jist)i sněr polsko-českych kultLrrrrÍch stykŮ, které po roce t948 byly
bolružel pŤerušené' Události tohoto roku zpťrsobily, Že Kriticky měsíčník
pŤestal vycházet a někteŤí polští básrríci jako by pro oficiálrrÍ nakla-
datelství zenrŤeli. V rrové arrtologii s názven Nová polskápoczie, vydané
v roce 1952, vž Milosze net]ajdene.' ' Tínr byl nastolell rrovy směr
česko-polskych vztairŮ. Tradice Kritického něsíčníku byla rra dlouhá léta
ZavrŽeÍa-

Václav Čerrry. postava pŤínro klíčová pro lttrlturrri děrri v Čechácir
v době 1945_1948' rretrí v Polslrt| Zllánr, aŽ rra velnti uzliy kluh polskych
ronratristťr. kteiíjej občas citLrjijako badatele rorriánskyclr literatLtr. Jedirrá
Černélro sttrdie, o povaze české kttltttty. byla vydána v polskérrr sarrri-
zdattr teprve v roce l989l8. Na tuto str.rdii rravazovala v posledrrí době
Maria Bobrowi'ricka ve svént pokusu o zásadlrÍ revizi vztahťr slovatlství
k Evropě, zvláŠt' u západrríclr a jiŽrríclr Slovatlťt'',

Text o pova:e č'eské kultuy byl první studií Václava Čerrtého. kterotr
jsenr četla běhenr svych polorristick1iclr studií na opolské univerzitě.
KdyŽ jsenr Se po absolvování této univerzity zťrčastnila rrěkolikanrě-
síčttiho kurzr"r české literatury na olonroucké r'rniverzitě. vširrrla jsenr si
běhenr pŤedrrášek a senirláŤ , Že je Václav Cern;i irojně citovárr jako
nejvyšší vědecká a nlravtrí autorita. A právě proto, když jselrr začala
postgraduální studiunr. rozltodla jsenr se pi.ipravit pro polské ptrblikurrl
publikaci o Kriti,ckém ntčsíčníktt. Tento pi.íspěvek je prvnínr pokttsenr na
toto téma.

Nrna pol.sk poatc, Pralra 1951.
V Cenl : l)tropa1sktc:rtidlu c;Ls|tcj kultur' l, ', Krďorv l989'
M. Bobrorvnicka: ,\.lurk(n)k i l]I!|! s:ktťL, tl iy iudrnltštt ttulldt,te1 t kulturov'cj 5'ltnlot
Zutlndnttlt t l 'oludttrov'ych. Krak rv 1995

Ontonín kost|on

Česxn H|SToR|CHn včpn
v LcTccH 1945-1948

Jedrrou z rle.ivyrazrtějšíclr iluzí, které ovládly českott vei.ejnost

v květrrtr l945, byla pŤedstava, Že po šestileténr jlru l lesvobody traváŽe

společrrost na cestu, zt^ Žbyla l]ucella sejít rra sli lonlitr 30. let. Tuto i lr 'rzi

vyjádril tehdy rrralebně básnik F. HrLrbín ve verŠíclr, v nichŽ pŤirovnal

rodtlou zenli k obrazu. vytrŽetlérrru a opět vrácerrénrtr ',pro z.ak'y Žárlivé.'

do ,,ránru prastarého... Této iluzi propadala i rozhodující část česliyclt

historikťt.

Na prvrrí pohled ostatllě jerr náloco r-rasvědčovalo , Že by tonru trlělo

byt jinak' Rychle postupovalo obtrovovátlí těclr pŤedválečrryclr institLrcí,

které nacistická okupace odsor'rdila k zániktr či k nečitrrrosti. Urliversity

v Pl.aze i v Brně se opět zalidrrily Studeltty. bylo obnoveIlo vydávátrí Coc.s-

kého časopistt hisÍorického a jirr;ích vyzrranriycir periodik, li Živott't se

probollzel Historicky k|ub a další oborové společrrosti.,

Protelitorátrrí cenzula a dťrkladrré čistliy v ]inilrovnáclt vŠech sttrptiťr

n^É|y za rtásledek rraprosty rredostatek vlrodrrych učebrric a dalŠí vzdělá-

vací literatr'rry, a tak k prvllínr ťrkolťrnr lristorické vědy patŤila urychlerrá

pŤíprava rroqích pŤírtrček pro studer-rty i pro Širokou vei.ejrrost. Ke slovt"t

pŤiŠly reedice starŠích děl K' Krofty a o' odloŽilíka, avŠak ar-ri rrové práce

z pera Z. Kalisty, F. Rorrbíka, L. Hosáka a dalšíclr rrepŤirrášely žádlé zá.

sadtlí trovuttt a svynr pojetirrr i periodizací navazovaly rra jiŽ vyzkoušerlá

schemata a stereotypy.-

Viz A' Kostlárr: l )ni slc:d tLsktls/r't 'cltrlrlc/t lttsttlnku (5' l l i 'í|ttu l 9t71 Ll J!l1|) i l|151() l 'r

l ' \ | l l , t c .Lskč]pdČtcP1 ' \ťc l \ ' í \ ' l ( ,1ťLJ1 l9 . j j  /9] r \ .P rJ ru l99 j . s  48 ,Vtétr '1 l l r c t1es l t l .n l . r7d i I t r

i rlodrobná dokutttctttace a ur'crlcna ila]ši l itelatura k ton]uto tc|natu'

Ýiz rekapttulaci () Or]loŽl1iku Dějepisrré z1lracor,átti.1elto nlclody a 1xl'1cti. ln Á Kostlát.

)h .uh j  s | t : t ! , ' ' '  s  ]40  Jc l  | ]áčl ten l  Z r i s ta|a  \ ' to ln to  oh]edu t l j c t l ině l á  prace  J .  S la r rka  l : l t tÁ

českélto lrurodu |,l lr i l t]o teskl,th dt1ut l-l l. Pra]ra l9.l6 l94tJ
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