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Z áhadné

osudy slavných postav českých dějin

D

ějiny každého národa mívají své vlastní mýty, legendy i pevně ustálené
historické tradice, jež se časem stávají významnou součástí národního
kulturního dědictví, k němuž se lidé pořád vracejí. Také v naší zemi tomu
nebylo a není jinak.
Součástí těchto historických tradic však někdy bývá i zdůrazňování role
významných osobností jako spolutvůrců dějinných událostí, kteří na vývoj
historie měli tu větší, tam menší dopad nebo po sobě zanechali tvůrčí odkaz
budoucím generacím či se do dějin nesmazatelně zapsali svými činy.
V souvislosti se zdůrazňováním významu dějinné role pozoruhodných
osobností však existují i jisté neuralgické body, kde mýty a ustálené tradice
občas převažovaly nebo stále převažují nad historickou realitou. Ale pravda
je taková, že i naše dějiny byly a nadále zůstávají dílem lidí, mnohdy velmi
výrazných a mimořádných postav naší historie. Na jejich vesměs pohnutých
životních osudech pak můžeme velmi přijatelně dokumentovat některé historické mezníky, jež vývoj našeho národa doprovázely.
Proto jsem zvolil přesně tento typ dějinných sondáží do často velmi pohnuté, tragické a rozporuplné minulosti bez ohledu na fakt, že občas bývá
naplněna přežívajícími národními mýty, o jejichž oprávněnosti a pravdivosti
se mezi odborníky diskutuje dodnes. To je ale jen důkazem toho, že naše dějiny jsou doprovázeny řadou dosud nevyřešených otázek, z nichž některých
jsem se neváhal dotknout. Proto jsem se ani nevyhýbal tomu, zdůraznit ty
skutečnosti, jež jsou předmětem kontroverzních výkladů, na které čtenář
může mít odlišný názor nebo při nich pociťovat jisté pochybnosti.
Ale právě pochybnosti bývají cestou k hledání objektivní historické
pravdy, a proto jsem přesvědčený, že tato kniha může přinést i řadu překvapivých zjištění. Přinese-li čtenáři i hlubší poznání toho, co stojí mimo její
rámec nebo se pohybuje nad rámcem výsledků profesionálního historického
bádání a přísně vědeckých výkladů, dosáhl jsem přesně toho, oč ve své práci
vždy usiluji.



