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Jan Boris Uhlíř: Ve stínu říšské orlice, Nakladatelství Aleš Skřivánek ml., Praha 2002, 286 s., 295 Kč.

Kniha, o které jsme se rozhodla psát, mne zaujala  hned na první pohled svým vzhledem. Na titulní straně je velmi působivá fotografie (prezident Emil Hácha a protektorátní vláda vzdává čest mrtvému Reinhardu Heydrichovi, I. hradní nádvoří, 7. červen 1942), kterou doplňuje na sedmdesát dalších uvnitř knihy, i velmi slibně znějící název dávaly tušit, že půjde o zajímavé dílo. 
Kniha JBU (jak autor podepsal svůj třístránkový úvod) je členěna do devatenácti kapitol, které se věnují dějinám protektorátu. Ty se týkají nejen jednotlivých významných osobností: Emila Háchy, Aloise Eliáše, Přemysla Šámala, Ladislava Rašína, Josefa Klimenta, Josefa Mašína, Václava Morávka, Vladimíra Josefa Krajiny atd., ale i významných událostí a jejich reflexe v protektorátním tisku. 
Zde se podle mého názoru dostáváme k prvnímu úskalí knihy. Některé z kapitol jako například 15. březen 1939, Za svitu pochodní nebo Zázračné zachránění Vůdcovo  jsou tak tvořeny jen z nekonečných (mnohdy několikastránkových) citací oficiálního tisku, které spojuje jen jedna či dvě autorovy věty. Citace většinou popisují jednotlivé události (například Heydrichův pohřeb) a naprosto chybí jakýkoli rozbor textů, vlastní autorův názor nebo polemika s názory propagovanými protektorátními žurnalisty. Ponechme stranou také to, že některé citace jsou psané německy a autor se ani neobtěžoval přidat k nim český překlad.
Rozhodně také nemohu pominout autorovu do očí bijící stylistickou neobratnost a jeho věštecké schopnosti.  Dovoluji si dokonce předpokládat, že hrubé gramatické chyby jsme neobjevila jen díky práci korektora nakladatelství, ve kterém kniha vyšla. Navíc styl, kterým autor své dílo napsal, by snad mohl obstát u prací, které jsme odevzdávali na střední škole, ne u  odborné publikace vydané vysokoškolsky vzdělaným člověkem. Stejně tak  vnější úprava textu a poznámkový aparát (dá-li se to tak nazvat) by se pro potřeby středoškolské práce upravovat nemusely. Stejně tak by jistě středoškolský profesor přešel studentovu snahu uhodnout, co si asi myslel „důstojník zvedající si pistoli ke spánku“ (strana 115 týkající se smrti Václava Morávka – minulou přednášku nám o ní vyprávěl profesor Pernes a rozhodně nemám pocit, že si Morávek myslel cituji „Lecken sie mich am Arsch!“), či dramatické věty typu: „A potom už nic nemělo být jako dřív. Přicházelo jaro roku 1939.“ (strana 17). 
Po celou dobu, kdy jsme knihu četla, jsme se snažila objevit alespoň nějakou metodu, kterou autor použil. Bohužel jsme však žádnou nenašla. Chybí zde jakákoli interpretace textu, která by naznačovala autorův vědecký postup. První dvě kapitoly Osamělý starý muž a Drama poslední noci jsou jen melodramatickým líčením patnáctého března a i jejich názvy vypovídají cosi o autorovi, který by nepochybně byl velmi dobrým redaktorem bombastických správ našeho denního tisku. 
V kapitole o Emanuelu Moravcovi si dokonce autor dovoluje kritizovat práci profesora Pernese Až na dno zrady (1997). Tvrdí, že trpí „nedokonalou heuristikou“. Mám to štěstí,že mě pan profesor Pernes v tomto semestru učí, a i přesto, že jsme jeho práci nečetla, jsme si jistá, že by si pan Uhlíř měl vytáhnout z oka trám, než bude tahat třísky z očí ostatních. Vždyť jen díky pár řádkům textu Jan Tesaře, kterého autor v této kapitole cituje, si čtenář může udělat obrázek o osobnosti Emanuela Moravce. Je to opravdu jen pár vět mezi jedenácti stranami textu tvořeného Moravcovými publikovanými citacemi, které jsou podány jen jako soustavné spílání Benešovi, Churchilovi a mnohým dalším. 
Dále se v knize objevuje množství citací, u kterých není na první pohled jasné, kde k nim autor přišel, a v horším případě není ani jasné o čí slova jde. Použitou literaturu má autor na konci své knihy rozdělenu do tří částí: Archivní prameny, Tiskem vydané prameny a Literaturu memoárového charakteru. V poslední části jsem ale například  našla  citaci článku J. Hrbka, který vyšel v Lidových novinách v roce 1995. Pominu-li kvalitu veškerých bibliografických zápisů, kterým například chybí interpunkční znaménka či roky vydání, nemohu pominout to, že Hrbkův článek rozhodně není memoárového charakteru. 
Z textu, který autor sám napsal, a není tudíž složen jen z opisů dobových tisků, lze vyčíst jeho bezmezný obiv k českému odboji,  hluboké vlastenecké cítění, nedůvěru k zahraničí a hlavně jeho záporný vztah k E. Benešovi. Jendou ho označuje za chladného, egoistického pragmatika (strana 143) a na jiném místě své knihy za  chladného pragmatického egoistu (strana 228).  Cituje zde také mnohé Moravcovy či Goebbelsovy urážky, které se Beneše týkají. Autor také nesouhlasí s atentátem na Heydricha, a to právě díky jeho důsledkům. Není divu, po bitvě je každý generálem. Otázka ohrožení civilního obyvatelstva radikálními formami odboje je tématem, které by vydalo na samostatnou knihu, a rychlé soudy autora a černobílé vidění, který ještě podporuje slovy typu „je jasné“ či „bezesporu“, jsou jen ukázkou autorových sympatií a osobních přesvědčení o průběhu některých událostí.
Nejsem erudovaný vědec, mám jen středoškolské vzdělání zakončené maturitou, ale i přesto si myslím, že  práce, kterou J. B. Uhlíř vydal, je velmi dobrým nápadem, který je bohužel velmi špatně proveden. A to nejen po stránce obsahové, ale i po stránce vzhledové. Nedá se mu vytknout snad jen název a obálka, která je opravdu poutavá, a která jistě mnohé čtenáře naláká stejně jako mě. 
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