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ROZUMĚT DĚJINÁM
(nový pohled na Rusko minulého století)
V zasedacím sále Národní knihovny ČR (Klementinum 190, Praha 1, první patro) se
v úterý 16. března 2010 od 16.30 uskuteční setkání a diskuse s ruským historikem
Andrejem B. Zubovem. Účast přislíbili mimo jiné Jan Petránek, Libor Dvořák a Alexej
Kelin. Diskuse bude vycházet z obsahu rozsáhlé knihy Istorija Rossii. XX vek (Moskva:
Astreľ, 2009), jejímž je A. B. Zubov hlavním redaktorem.
Pořadateli akce jsou Slovanská knihovna a občanské sdružení Ruská tradice.

O knize Istorija Rossii. XX vek
Dějiny Ruska. XX. století (Istorija Rossiji. XX vek) – tak se
jmenuje nové dvousvazkové dílo o 2 000 stranách,
přinášející souborný přehled historie ruské společnosti v
letech 1894–2007. Podle vedoucího autorského kolektivu
Andreje B. Zubova vznikal tento zcela mimořádný historický
spis přizváním autorů četných speciálních dílčích monografií
ke společné práci. Dílo tak pokrývá historické předpoklady
vstupu ruské společnosti do 20. století, revoluci let 1905 a
1917, občanskou válku, období stalinského teroru, snahu
vyrovnat se s kultem osobnosti, studenou válku, zánik
komunistického impéria, následné demokratizační snahy i
současnou, přinejmenším částečnou restauraci někdejšího
autoritářského státu.
Záměrem iniciátora a původního redaktora projektu Alexandra I. Solženicyna bylo
vytvořit alternativní středoškolskou učebnici ruských dějin. S ohledem na zhoršující se
Solženicynův zdravotní stav byl dokončením pověřen A. B. Zubov. Ten odmítl redukovat
objemný shromážděný materiál a knihu pojal jako základ pro odbornou diskusi, pro kritické
zhodnocení vlastních dějin a jejich posouzení z hlediska obecné etiky. Výsledný
konsenzus pohledu historiků na celé období má tvořit základnu pro všeobecně uznávaný a
respektovaný výklad dějin Ruska ve světovém kontextu.
Jak říká profesor Zubov z Moskevské státní vysoké školy mezinárodních vztahů
(MGIMO), toto podání dějin by mělo být nejen dějinami ruského státu, ale především
ruských lidí. Proto byl při přípravě knihy kladen důraz nejen na odbornost autorů, ale také

na snadnou přístupnost a čtivost textů, jimž by měl normálně vzdělaný člověk se zájmem o
historii bez problémů porozumět.
Podle prof. Zubova je první vydání těchto Dějin Ruska jakýmsi pokusným
balonkem, který odhalí případné mezery, omyly a nedostatky, jež budou v dalších
vydáních soustavně doplňovány, resp. opravovány. Je zcela evidentní, že autorský
kolektiv považuje toto svého druhu přelomové a novátorské dílo ruské historiografie už
dnes za předurčené k poměrně dlouhému, i když možná také strastiplnému životu.
Náklad knihy Dějiny Ruska. XX. století byl okamžitě rozebrán, stejně jako dotisk, a
zájem čtenářů viditelně nebyl ani zdaleka uspokojen. Není divu – jde o dílo sporné,
vycházející malým nákladem a rozhodně nepatřící do kategorie historických publikací
doporučovaných státem jakožto učební pomůcky a vydávaných ve statisících výtisků.
Jeden příklad za všechny: už nahrazení běžného ideologicko-romanticky obtěžkaného
pojmu Velká vlastenecká válka přesnějším, zato však podstatu nemilosrdně obnažujícím
označením „sovětsko-nacistická válka“ vyvolalo mezi ruskou odbornou i laickou veřejností
rozhořčené spory. Právě v podobných posunech od mlhavě triumfálních závěrů
k formulacím zcela jasným a vědecky opodstatněným – a to bez ohledu na aktuální politické
módy – spočívá největší přednost těchto nových kolektivních dějin moderního Ruska.
Bližší informace o knize Istorija Rossii. XX vek
• Web věnovaný knize Istorija Rossii. XX vek. Obsah, názory, polemiky, odkazy atd.
http://russia-xx.livejournal.com/
• Přepis rozhovoru redaktora Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda Ivana Tolstého
s prof. Andrejem B. Zubovem o knize Istorija Rossii. XX vek
http://www.svobodanews.ru/content/transcript/1921084.html

O prof. Andreji B. Zubovovi
Andrej Borisovič Zubov (*1952 v Moskvě), politolog,
historik, publicista. Absolvent Moskevské státní vysoké
školy mezinárodních vztahů (MGIMO). Roku 1989 obhájil
disertační práci na téma Parlamentní demokracie a
politická tradice východu.
Odborně se A. B. Zubov zaměřil na studium
otázek politické historie Thajska a parlamentarismu
v asijských zemích. Řadu let pracoval v Ústavu
orientalistiky Ruské akademie věd. V současné době se
zabývá religionistikou a dějinami Ruska. Je vedoucím
katedry historie náboženství Ruské pravoslavné
univerzity a generálním ředitelem centra "Církev a mezinárodní vztahy" na MGIMO.
Prof. Zubov je členem Svazu spisovatelů v Moskvě a členem redakční rady
významného literárního, publicistického a religiózního časopisu Kontinent. Od roku 2003 je
členem organizace NTS (Narodno-trudovoj sojuz rossijskich solidaristov), legendární
protikomunistické organizace založené ruskou emigrací v roce 1930 za účelem podpory a
rozvoje demokratických snah v Rusku. V rámci NTS je prof. Zubov koordinátorem

Veřejného výboru pro kontinuitu a obrození Ruska, jehož cílem je dosažení právní a
kulturně-historické kontinuity s předrevolučním Ruskem jako základu pro obrodu země a
společnosti.
Z publikační činnosti:
• Parlamentskaja demokracija i političeskaja tradicija Vostoka (Moskva: Veda, 1990) – [Parlamentní
demokracie a politické tradice východu]
• L’Euroasia del Nord : Il rischio del caos dopo l’impero sovietico (Turin – Milano, 1994)
• Obraščenije k russkomu nacionaľnomu pravoporjadku kak nravstvennaja zadača i političeskaja ceľ
(Moskva: Gruppa Gross, 1997) – [Apel na ruský právní řád jako mravní úkol a politický cíl]
• Istorija religij. Kniga pervaja: Doistoričeskije i vněistoričeskije religii (Moskva: Planeta detej, 1997) –
[Historie náboženství. Kniha první: Prehistorická a mimohistorická náboženství]

Na internetu:
• Audio- a videozáznamy přednášek A. B. Zubova o religionistice
http://www.predanie.ru/mp3/Professor_MGIMO_A_B_Zubov_Istorija_religij/
• Přednáška Východoevropské a postsovětské cesty návratu k pluralitní společnosti
http://www.polit.ru/lectures/2009/10/08/zubov_print.html

Rozumět dějinám
(nový pohled na Rusko minulého století)
setkání a diskuse s historikem Andrejem B. Zubovem, hlavním redaktorem knihy Istorija
Rossii. XX vek (Moskva: Astreľ, 2009)
Akce se uskuteční v úterý 16. března 2010 od 16.30 hodin v zasedacím sále Národní
knihovny ČR (1. patro Klementina)
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