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Kniha „Operace Bílá hora a černá totalita“ navazuje volně na trilogii zabývající se rudým totalismem vydanou v nakladatelství Naše vojsko v letech 2010–2012 a věnovanou klíčovým
událostem poválečného období vývoje české
společnosti. Jak Únor 1948, tak Srpen 1968 či
Listopad 1989, podle nichž se jednotlivé studie
jmenují (vždy ve spojení s názvem Operace)
jsou založeny na analýze jejich průběhu i vzájemných souvislostí, včetně jejich kořenů. Orientují čtenáře i na vztahy mezi děním ve XX.
století se staršími událostmi z období událostí kolem Bílé hory. Autor PhDr. Vladimír Čermák, CSc. (*1946) vychází ze studia této problematiky, které se věnoval již na sklonku 60. let
v době, kdy studoval na FF UK (obory filosofie
a sociologie spolu s dálkovým studiem historie,
jehož dokončení však s ohledem na personální
změny na katedře v roce 1970 ztratilo smysl).
Výsledkem byla mj. jiné rigorózní práce věnovaná problematice českého národního vědomí
v období baroka. Kniha „Operace Bílá hora...“

se v 1. díle (Na prahu ztemnění) zabývá změnami české společnosti před Vestfálským
mírem v kontextu se vznikáním tzv. černé totality, první celoevropsky významnou fází
totalismu iniciované radikály v katolické církvi, zvláště jezuitským řádem.
Druhý díl knihy „Bílá hora a černá totalita“ obsahuje vedle čtyř kapitol a kromě doslovu
i přílohy vztahující se k této práci jako celku. Otevírá se tak cesta k publikaci dalších,
navazujících textů autora mapujících tuto rozsáhlou a někdy velmi rozpornou problematikou . V prvé řadě jde o třetí díl nazvaný „Zjasnění labyrintů“, v němž je rozpracována snaha o lepší porozumění tomu, co jiní vykladači české minulosti rozumějí od poloviny devatenáctého století pod termínem „národní obrození“ či české osvícenství. Jinak
řečeno: jde v něm o kvalitativně lepší poznávání toho, co se stalo s českou společností
v době baroka, jež v souhrnné historii české společnosti představuje zřetelně nejhůře
zmapovanou oblast naší minulosti.
Základní koncept tohoto přístupu je vyložen právě v tomto, tedy v druhém dílu. Souvisí
mj. s hledáním odpovědí na otázky o způsobu bytí i nebytí české společnosti v tomto
– v této práci v mezích možností rozkrytém – nejdramatičtějším a také nejtemnějším
období českých dějin. V období mezi lety 1648 (tedy po Vestfálském míru) a polovinou
18. století došlo v důsledku kulturní genocidy organizované „oltářem i dvorem“, jak se
ve své době metaforicky označovalo spojenectví papežské kurie a Habsburků, prakticky
neznáme žádné jména tehdy žijících Čechů, kteří by se zasloužili významněji o budoucnost české společnosti, tím méně jejich výkony. Přesto česká společnost v té době jako
společnost fungovala, byť jinak než dříve a jinak než jiné společnosti v okolním světě.
V tomto relativně velmi dlouhém období (cca 5 generací) byla česká společnost nucena
existovat nejen bez mocenské elity, ale i bez přiměřené kulturní vrstvy schopné udržovat určité niveaux českého jazyka a jiné komponenty národní kultury. Dokonce nebyla
schopna ani reflektovat problémy své vlastní minulosti, zvláště té své zcela nedávné.
Přesto tato společnost přežila. Dokázala v dalším období obnovit i český stát i s tím
spojené nezbytnosti jeho svrchovanosti, včetně vzdělanosti, vědy, kultury, ekonomiky
a mnoha dalších atributů moderních velkých společností.
Šlo o zcela mimořádný výkon, který si zaslouží větší pozornost, než ji byla dosud věnována. Překonala dokonce i snahy velkých totalismů XX. století o její destrukci zahájenou černou totalitou organizovanou jezuity. Důkazem pro to byla a stále je i snaha
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rozkrývat tajemství i záhady spojené se snahami o falsifikaci její minulosti, kde je klíč
k porozumění jejímu dnešku. Jeho nalezení je ale spojené s nezbytností přehodnocení
a překonání některých základních mýtů, na nichž je postaveno přepisování českých
dějin v minulých staletích, včetně podivného a z hlediska rozsahu a způsobu jeho geneze zcela mimořádného mýtu o bitvě na Bílé hoře 8. 11. 1620. Mýtus bělohorské bitvy
determinoval nejen výklady dalšího vývoje, ale i hodnocení předbělohorského a zvláště
pobělohorského dění. Komplementárními mýty k němu jsou i s tím spojené snahy o falsifikaci úsilí českých stavů v r. 1618–1620 o obnovení české státnosti (přeznačkované
na tzv. povstání českých stavů). Patří k nim i opomíjení (např. v domácím dějepisectví)
faktického vzniku první české stavovské a posléze konfederační – republiky, tragické
postavy prvního českého prezidenta Václava Viléma Roupova či osudu utajeného pretendenta na český trůn Albrechta Jana Smiřického. Tyto mýty a falsa zakrývají řadu
pozoruhodných dějů, které dodnes nebyly integrovány do struktur české minulosti.
V dohledné době lze tedy vedle třetího dílu knihy Bílé hora a černá totalita očekávat
jako její volně navazující část i publikaci textu práce „Mytologie Bílé hory“ reagující mj. i na některé nové práce objevující se v posledním desetiletí na českém knižním trhu
i v zahraničí na téma bitvy na Bílé hoře. Doplní tak obsah
této, zatím dvoudílné práce.
VLADIMÍR ČERMÁK se věnuje studiu i jiných podob totalismu v české společnosti. Vedle výše zmíněných studií
publikoval v posledních letech v r. 2014 také studii „Jaký
byl a nebyl Vasil Biĺak“ zařazenou nakladatelstvím BVD
k memoárům V. Biĺaka „Až po mé smrti“. Vedle toho rozpracovává i téma „Vyhořelá transformace“ věnované období
po Listopadu 1989, kde zkoumá revitalizaci některých reliktů rudé totality v posledním čtvrtstoletí, zvláště v první
polovině devadesátých let.

Obálka a grafická úprava
Marek Přikryl;
jazyková redakce a předmluva
Andrea Vernerová;
Sazba Mare-Czech;
vydalo nakladatelství
Marek Přikryl, Mare-Czech,
Křivenická 426/42, Praha 8– Č imice,
e-mail: mare-czech@seznam.cz,
www.mare-czech.cz
jako svou 64. publikaci;
v edici Mezi nebem a zemí svazek 3;
vydání 1, Praha 2013;
Tisk a vazba powerprint s. r. o.;
Distribuci zajišťuje Kosmas s.r.o.

edice

svazek č. 3

