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Takoví už lidé v roce 1945 byli
Třetí z plánovaných pěti knih dokumentárních povídek, v nichž Miloš Doležal zachycuje naši tem-
nou minulost. Tentokrát se zde mihne i kněz Josef Toufar, na jehož znovuzpřítomnění v našem 
povědomí má autor neoddiskutovatelnou zásluhu. V novince ještě jako kaplan v obci Zahrádka 
přihlíží, jak se v září 1945 partyzánské četě při odhalování pamětní desky obětem války podaří bě-
hem salvy přestřelit dráty vysokého napětí a usmrtit osm lidí. Doležal v povídkách situovaných 
do běsných týdnů po osvobození vychází z důkladného průzkumu archivů a převypráví vše (pů-
vodně čtenářům měsíčníku Reportér) svéráznou formou: v katolické tradici, k níž se hlásí, je třeba 

každou hrůzu do detailu zdokumentovat, aniž je třeba se nad ní podivovat. Takové bestie už lidé prostě jsou, jen je 
nutné jim to připomínat. Ať jde o vraždu dvou broumovských benediktinů nebo pátrání ženy navrátivší se z kon-
centráku po svých dětech; ať příběh skončí špatně či dobře. Jedním z nich je osud želivského lékaře a bývalého don-
ského kozáka Nikolaje Andrejeviče Kelina, kterého po válce pronásledovala jak SNB, tak sovětská NKVD. Útrapy 
přežil a jeho syn Alexej věnující se historii ruské emigrace minulý týden získal Cenu Rudolfa Medka. X Jan H. Vitvar

Einstein a město barbarů
Přestože strávil Albert Einstein v Praze v letech 1911–1912 jako profesor na německé uni-
verzitě jen tři semestry, nebyla to v jeho životě podle amerického historika vědy a slavisty 
Michaela Gordina jen epizoda. Manželka Mileva si sice stěžovala na hygienu a sám fyzik 
si zamiloval zdejší architekturu, ale mluvil o Praze jako o městě barbarů. Přesto je její vliv 
neoddiskutovatelný: díky „příležitostem a omezením zdejšího pobytu“ se tu mohl soustře-
dit na zkoumání obecné teorie relativity, zároveň se zde seznámil kupř. s Maxem Brodem 
a skrze něj se sionismem. Na pozadí multikultury a historie se tu řešily otázky náboženské 
a národní identity – a Einstein, který hlásal, že je bez vyznání a víceméně odmítal svoje němectví, tím byl roz-
hodně ovlivněn i v pozdějších úvahách o své židovské identitě. Přístupná studie ověřující každý detail je bar-
vitou mozaikou, která stejnou měrou mapuje Einsteinův pobyt jako tehdejší Čechy a Prahu z pohledu kultury 
a vědy. Gordin tak otevírá i řadu dalších témat včetně filozofie, zároveň se nebojí „korigovat“ Einsteinovy po-
stoje a zastávat se Prahy, která stála v rámci monarchie relativně na okraji a byla zmítaná rozpory, ale zároveň 
byla na intelektuální mapě světa. Ostatně později na ni slavný vědec vzpomínal velmi rád. X Hana Ullmanová
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