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Vác|av KuraIse narodi| 01.01.1928.Je historikem a věnuje se h|avně prob|ematice českoněmeckých

vztahů a druhé světové vá|ky. PůsobívÚstavu mezinárodních vztahů.
Jeho kniha Češi,Němcia mnichovská křižovatka se zaměřuje na prob|ematiku spo|ečného soužití
Čechůa Němců v našich zemích, a to hlavně v pohraničí.časově se kniha soustředí h|avně na období
nacistického Německa a sudetské Němce v našem pohraničí,přesto nezačínájejíčasová|inie v době,
kdy se objevuje Hit|er, a|e mnohem dříve. Kniha s|eduje vývoj našich vztahů s německými sousedy už
od středověku. Svou cestu končíobdobím Mnichovské dohody.
Kniha, jak je výše uvedeno, má ce|kem ]-97 stran a je rozdě|ena do osmih|avních tematických celků

(okruhů),kromě úvodu, které na sebe samozřejmě zákonitě historicky navazují. Neradi|a bych proto
začístčístknihu od prostředku. Ne snad, že byste nepochopi|i nebo nedostali dostatečnéinformace o
problému, avšak k plnému pochopení a navázání budete nutně potřebovat předeš|é stránky.

Prvníokruh pojednává o českémstátě a Svaté říšířímskénároda německého. M|uví se zde h|avně o
historickém utváření, v|ivu, ku|tuře, panovnícíchapod. Autor už zde poukazuje na vztah čechůa
Němců, objektivně soudív|ivy, které vytváře|y historii, po|emizuje a poukazuje na dů|ežitá fakta,
která v da|šímčase hrá|a dů|ežitouro|i.
Jde o ve|mi stručnou kapito|ku, ve které jsou obsaženy nejdů|ežitějšíinformace a podk|ad pro da|ší
čtení.
Druhý okruh pojednává o mnohem b|ížší
a autorem mnohem více prozkoumávané historii, o
českých zemích v rámci Rakouska-Uherska. Toh|e téma v podstatě zabírá i nás|edujícíokruh s čís|em
tři i čtyři. Ve čtvrtémokruhu, kteý je velmi rozsáh|ý, už autor m|uvío rozpadu Rakouska-Uherska a

vzniku našírepub|iky.
Když se češikonečně dostaIi ,,ven,, z habsburské monarchie, dostaIi šanci vytvořit si vlastní stát spoIu

se Slováky' Na jejich územía|e žili da|šínárody, zejména Němci. Evropské státy uznaly naši repub|iku
a ta Vešla v p|atnost jako republika Českos|ovenská' Autor poukazuje na všechny udá|osti, které

převratná situace přines|a. Vynášína svět|o, že repub|ika nevznik|a během jednoho dne' Přes značné
útrapy, pokusy Habsburků zachránit svoji federaci a přes všechna jednání se nakonec a|e podaři|o.
Rakousko-Uhersko definitivně zaniklo a na mapě se objevi|y nové státy' Autor také nezapomíná na
první světovou vá|ku, která se prostě nedá opomínat a je příčinourozpadu federace Habsburků'
Líbíse mi, že ce|á kniha je studiídané doby, a i když se soustředí hIavně na německé vztahy,

ostatní prob|ematiku' Např' polský odpor vůčinašírepub|ice atd. Nikde také nejsou
Němci předmětem zaujatosti, poukazuje se totiž i na českéchyby ve vyjednávánís nimi. I když to
patří až do pozdějšíhoobdobírepubIiky'

vysvět|uje

i

,,Vytvoření samostatného státu, Českos|ovenské repub|iky, znamena|o největšíz|om v českoněmeckých vztazích od roku 1526, kdy země Koruny českévstoupi|y ve svazek s habsburskou říší,ve
svazek, který ''' trvaI téměř 400 |et',, (Kura|, str. 49)

'= :edy jasně vysvět|eno, na jaké hraně se najednou ČešiaNěmciocitli. Všichnise shodneme, že se

(l. :a na každésvojístránce dotýká cit|ivého téma. Mys|ím, že se s tím Vyrovnává ve|midobře.
]a<ladem správného podáníje nezatajenížádných informací. To znamená Německu popsat jeho
sn:ěr a přiznat Čechůmjejich špatnékroky (z doby kdy vláda dostijasně nevyřeši|a nespokojenosti
pohraničních Němců, neš|o však o Žádné utiskování ani nási|né projevy, to je ve|mi dů|ežité
zdůrazniti) Václav KuraI nasvítísituaci, kterou neupraví a ukáže, že každá akce vyvo|ává reakci.
Tak popisuje vztah Čechůa Němců v prvních |etech repub|iky.
Jak se aIe kniha dostává dá|v čase a stá|e b|ížek Hit|erovskému Německu, začínámechápat, že se
naše země dosta|a do konfrontace s radiká|ním živ|em' Když Hit|er přicházído Německa, stává se

všem vzorem..teho Říše se dostává všude. Tady mě nejvíc zaujal úryvek z Hit|erova Mein Kampf, kde
jsem pronikla do Hitleroviteorie ne strategicky, ale psychologicky.
,,,,...Takjako naši předkové nedosta|ipůdu na které dnes žijeme s nebe, a|e muse|ijivybojovat

životnímnasazením, nebude také nám v budoucnosti půda a s tím žíVotpro náš národ přidě|ena boŽí
mi|ostí, nýbrž jen nási|ím vítězného meče.,, Německo má proto nejen právo, a|e i povinnost použít
vá|ky.., (Kura| + citace z Mein Kapmf, str.78 v Kura|ově knize.)

Právě díky Kura|ově objektivnosti k|idně můžuproh|ásit, že čSR se sta|a ma|ou částívřetězu

německých k|eštía v|astně ,,chudákem,,. Nikdo mě za to nemůžeodsoudit, protože k dějinám je třeba
přistupovat otevřeně. By|o to tak. Právě předeš|á Kura|ova otevřenost dává da|šíprezentaci informací
věrohodnost.
Zhruba v druhé po|ovině knihy, která čítáokruhy sedm a osm, nabírá děj rych|ý spád. Mne napřík|ad
zauja|a pasáž Květnové krize a samotný akt Mnichovské dohody mě také nemá|o fascinova|.

A můj výs|edný dojem? Kniha by|a jednou, která mě za pos|ední dobu opravdu zauja|a. Psát recenzi
na ni mi a|e dě|a|o velký prob|ém. Často jsem se přístih|a, že jsem místo kritiky knihy popisovala
samotný prob|ém česko-německých vztahů.
Knihu každému doporučuji' Zajímavě je popsán psycho|ogickývývoj, postupya situace, do kteých se
tamější Evropa dostáva|a. Lépe se mi čet|i pasáže, které popisova|y souvislosti, nálady a
psychologické podtexty, z kterých potom vycházely reakce. U knihy jsem měla jedinou těžkou chví|ia
ta přiš|a, když se autor rozepsal o podrobnostech zřízení států či poŽadavků pohraničníchNěmců.
Dů|ežitáčást, h|avně v situaci Kar|ovarských požadavků, přesto jsem ztráce|a nit a nedokázala jsem si
po jednom přečteníuvědomit do důs|edků,co by popisované formy znamena|y. Jedná se a|e o můj

prob|ém, protože já odjakživa nesnáším podobné popisy státních systémů. ovšem takových popisů
nemá Vác|av KuraI v knize mnoho, a přesto je kniha perfektní k pochopení celého prob|ému. ode mě

dostává 10 z 10 bodů, a to h|avně za výše popsanou objektivitu a p|ynulost textu, díky nížč|ověk
přijme daný úsek dějin jako příběh'

