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S prof. PhDr. Dušanem Uhlířem, CSc.
nejen o historii
Osoba prof. Uhlíře není pro slavkovské občany rozhodně neznámá. Především proto, že zde
přibližně šest let působil jako ředitel Historického muzea. Založil zde tradici konání odborných
seminářů s napoleonskou tématikou u příležitosti výročí bitvy u Slavkova (od roku 1980 –
v roce 1983 např. Napoleonské války ve světle medicíny). Zde také vytvořil svou známou knihu
Slunce nad Slavkovem.
Dušan Uhlíř se narodil 28. července 1938. Vystudoval historii a češtinu na Filozofické fakultě
univerzity Jana Evangelisty Purkyně (Masarykovy univerzity) v Brně a dnes zde přednáší zejména evropské dějiny 18. a 19. století. Jeho hlavní působiště je ale na Ústavu historických věd
Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Pane profesore, patříte mezi známé moravské
historiky a dlouhou dobu se svému oboru intenzivně věnujete. Kdy začal Váš zájem o dějiny
a z čeho pramenil?
Zájem o historii se u mne začal projevovat už
velmi brzy a byl ovlivněn četbou beletrie. Do
svých patnácti let jsem přelouskal řadu dumasovek včetně Tří mušketýrů, také Aloise Jiráska,
Zikmunda Wintra a řadu dalších autorů českých
i cizích - V.B.Třebízského, M.V. Kratochvíla, Victora Huga, Henryka Sienkiewicze... Teprve později jsem sáhl po odborné literatuře a začal si
uvědomovat, že historie není jenom romantika.
Na Filozofické fakultě brněnské univerzity jste
studoval historii a český jazyk. Proč jste zvolil
právě tuto kombinaci? Měl jste již tehdy nějaké
literární sklony?
Dlouho jsem váhal mezi historií a dějinami
umění, protože mne zajímalo i výtvarné umění
a sám jsem tenkrát trochu maloval. Rozhodlo to,
že obor dějiny umění nebyl v roce 1956, kdy jsem
maturoval, otevřen, a tak zůstalo u historie. Kombinaci s češtinou jsem také nevolil zcela dobrovolně. Rád bych býval studoval historii s některým cizím jazykem. Tato kombinace se však
nenabízela a já jsem musel cizí jazyky dohánět
mimo hlavní obory. Literární sklony? Ty se asi
objevily až později. Musím ale říct, že jsem historii vždycky považoval za jednu z múz.

entací na obecné dějiny mne mnohem více ovlivnil prof. Polišenský, který v době, kdy jsem končil
studium, dojížděl pravidelně do Brna. Z mladých
historiků to byl tenkrát snad jedině prof. Josef
Válka, se kterým mne pojí dlouholeté přátelství.
Dnes sám učíte studenty historie na vysoké
škole. Jak vnímáte dnešní studenty? Jsou
v něčem podobní studentům před čtyřiceti lety
nebo jsou radikálně odlišní?
Nerad bych vzbudil dojem, že jako příslušník
starší generace shlížím kriticky na ty mladé. Jedno
je však jisté, že výběr na humanitní obory - pokud
odmyslím tehdejší kádrová hlediska - byl za mého
mládí přísnější. Tenkrát se studovala odborná historie vlastně jen na třech českých univerzitách v Praze, Brně a Olomouci. Dnes se kriteria pro
přijetí značně zmírnila, historie se studuje na deseti univerzitách, a tak nutně klesá průměrná úroveň znalostí studentů. Přesto musím říct, že jsou
mezi nimi dobří a talentovaní historici, kterým
stojí za to věnovat zvýšenou péči a pozornost.
Patříte mezi přední odborníky na napoleonskou epochu a bitvu u Slavkova. Kdy jste se k tomuto tématu dostal a čím Vás zaujalo?
Můj zájem o evropské novověké dějiny se datuje od dob studií, kdy jsem psal diplomovou práci
z italských dějin. Zajímala mne už tenkrát i Francouzská revoluce a napoleonská doba. S nástupem do slavkovského muzea dostalo moje bádání
nový impulz. Vždyť to místo, bohatá knihovna
a spousta fandů na slavkovskou bitvu, to přímo
svádělo k tomu, aby se člověk této problematice
věnoval.
Máte mezi aktéry tohoto období nějakou oblíbenou osobnost a proč?
Těžko někoho jmenovat. Já sám nejsem obdivovatelem Napoleona ani jeho maršálů. Téma mne
lákalo jako historika a od počátku jsem se snažil
vidět napoleonské období i samu bitvu u Slavkova objektivně a s určitou dávkou kritičnosti.

Du‰an Uhlíﬁ v roce 1980

Řada vědců se hlásí k tomu, že jsou žáky určité významné osobnosti. Narazil jste také Vy
při studiu na takového mimořádného učitele,
který Vás významně ovlivnil?
V době mých studií působili na filozofické fakultě v Brně významní historici prof. Šebánek,
prof. Macůrek a prof. Kabrda. Musím však přiznat,
že žádný z nich mne výrazně neovlivnil. Svou ori-

Období napoleonských válek je dnes u nás, na
rozdíl od doby před rokem 1989, hodně populární. Kam se, podle Vašeho názoru, může bádání v této oblasti vyvíjet? Jsou ještě některá
místa málo probádaná?
Víte, ona každá generace přichází s novým hodnocením událostí, které byly už dříve zpracované
staršími autory. To je i případ napoleonských
válek. Zdánlivě už není co objevovat, a přece se
najdou znovu noví autoři s novým pohledem na
věc. Z posledních mám na mysli především skvělé
práce Jiřího Kovaříka, které vznikly po dvaceti letech od prvního vydání Slunce nad Slavkovem.
Pokud jde o Slavkov, vidím ještě jednu možnost,
o které jsem uvažoval v době, kdy jsem působil ve
slavkovském muzeu. Je to téma, které stále čeká
na svého autora. Jde o vydání výboru z morav-

ských kronik, pojednávajících o napoleonských
válkách s příslušným komentářem. Byla by to nesmírně zajímavá publikace, po které s chutí sáhne
každý nakladatel.
Předpokládám, že jste projel řadu míst spojených s napoleonskou epochou. Existuje ještě nějaká lokalita, kde jste nebyl a která by Vás lákala
k návštěvě?
Nenavštívil jsem zdaleka všechna místa spjatá
s napoleonskou Francií a s Napoleonovými válečnými výpravami. Viděl jsem Wagram, Waterloo, Lipsko, v posledních deseti letech bývám
často v Paříži. Asi bych rád viděl Borodino,
možná Egypt. Ale musím také říct, že už se dnes
věnuji jiným problémům a jiným historickým postavám než je Napoleon Bonaparte.
V letech 1979–1984 jste působil jako ředitel
slavkovského Historického muzea. Jak vzpomínáte na tuto část Vašeho odborného života? Zapůsobil na Vás nějak slavkovský zámek, město
a místní obyvatelé?
Jak už jsem řekl, působení ve slavkovském
muzeu bylo pro mne velkou inspirací. Byl jsem
tehdy ještě mladý a s odstupem hodnotím léta strávená ve Slavkově jako šťastné období svého života.
Dodnes tam mám několik přátel, se kterými jsme
tenkrát organizovali na svou dobu velkorysé akce
k výročí bitvy. Mnozí z nich už bohužel nežijí.
Jste také členem Klubu autorů literatury faktu
a Obce spisovatelů. Kdy jste se zapojil do této oblasti a jaká k tomu vedla cesta?
Klub autorů literatury faktu vznikl vlastně ve
Slavkově. V osmdesátých letech za jedné z návštěv spisovatele Miroslava Ivanova v muzeu se
zrodil nápad založit tuto organizaci. Z rozhovoru
ve třech – Miroslav Ivanov, Jiří Pernes a moje maličkost – vyplynul plán, který byl krátce nato realizován. Autoři Klubu se od té doby pravidelně
jednou za rok scházeli na slavkovském zámku,
při muzeu byla založena knihovna z děl členů
klubu, byly pořádány přednášky a besedy na školách i pro širší veřejnost. Tyto akce se však v pozdějších letech zvrtly pro neshody mezi vedením
Klubu a slavkovskými hostiteli. Od té doby se autoři Klubu scházejí na zámku v Letohradě, kde
jejich pravidelných setkání město dobře využívá
k vlastní propagaci.
Za knihu Černý den na Bílé hoře jste dostal
v roce 1999 cenu Egona Erwina Kische. Která

