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Odhalení desky
Pavlu Tigridovi v Paříži
RADEK  SCHOVÁNEK

V úterý 10. dubna byla v Paříži od-

halena pamětní deska připomínají-

cí časopis Svědectví a jeho redakto-

ra Pavla Tigrida. Když v roce 1956 

vyšlo první číslo Svědectví, časopi-

su určeného především čtenářům 

v Československu, vypukl v centrá-

le komunistické rozvědky poprask. 

S trochou nadsázky můžeme říci, 

že utichl až s pádem totalitního 

režimu v listopadu 1989. Zatímco 

v polovině padesátých let rezident 

v USA Milouš Vejvoda („Bartoš“) po-

pisoval Pavla Tigrida centrále jako 

člověka frustrovaného ze ztráty 

zaměstnání v Rádiu Svobodná Ev-

ropa a navrhoval získat jej ke spo-

lupráci, v šedesátých letech již ho-

voří zpráva pro ÚV KSČ o Tigridovi 

jako o zavilém nepříteli a hlavním 

„objektu zájmu“ rozvědky ve Fran-

cii. Čím si Pavel Tigrid vysloužil ta-

kovou pozornost? Z dnešního hle-

diska běžnou činností – vydáváním 

časopisu. Od samého počátku bylo 

Svědectví koncipováno jako literár-

ně-politický časopis, určený čte-

nářům v Československu. Zatímco 

v exilu vycházely desítky titulů, jen 

málokterý z nich se podařilo propa-

šovat přes železnou oponu. Komu-

nistům nevadily časopisy nadáva-

jící na režim, které si četli exulanti 

ve Švýcarsku, Kanadě či v Austrá-

lii. Svědectví však bylo něco zcela 

jiného. Od počátku se zaměřovalo 

hlavně na dění doma, kromě kon-

taktů s umělci a politiky komento-

val časopis i různé články a prohlá-

šení komunistického režimu. Ještě 

v polovině šedesátých let neznala 

StB kromě jména Jana Beneše žád-

ného pražského dopisovatele Svě-

dectví, přestože zde již publikovali 

Jan Vladislav či Jiří Lederer. 

S počátkem normalizace se ob-

novilo sledování Svědectví a do 

exilu byli vysláni noví agenti StB. 

Některým se podařilo proniknout 

poměrně blízko k redakci Svědectví 

a revmatolog Václav Rejholec jako 

špičkový agent Státní bezpečnosti 

vyzradil několik osob spolupracu-

jících s Pavlem Tigridem. To hlav-

ní – zamezit pašování Svědectví do 

Československa, izolovat a zdis-

kreditovat Pavla Tigrida – se komu-

nistické tajné policii nikdy nepo-

dařilo. Každý, kdo se s tímto věčně 

rozesmátým a optimistickým mu-

žem setkal, na něho nezapomene 

po celý svůj život. Mnohaleté úsi-

lí desítek příslušníků komunistic-

ké StB i jejích agentů, proti nimž 

stála neochvějná vůle, optimismus 

a víra v pád bolševického režimu, 

skončilo fiaskem. Jeden z posled-

ních dokumentů, které jsou ulo-

ženy ve svazku vedeném proti re-

dakci Svědectví, uvádí: 26. prosince 

1989 přilétá Premier (krycí jméno 

Pavla Tigrida – pozn. aut.) do Prahy, 

ubytován hotel Ambassador. 

Odhalení pamětní desky se kro-

mě Václava Havla, Alexandra Von-

dry a dalších významných osobnos-

tí zúčastnila i paní Ivana Tigridová, 

která organizovala pomoc vězně-

ným disidentům, pašovala literatu-

ru do Československa a byla dob-

rou duší redakce Svědectví. 

Pavel Tigrid a všichni, kteří po-

máhali Svědectví vydávat, pašovat 

i rozšiřovat mezi čtenáře v Česko-

slovensku, si zaslouží úctu a uzná-

ní všech demokraticky smýšlejí-

cích lidí.  

Slavnostního odhalení pamětní desky 

Pavla Tigrida se zúčastnila i jeho man-

želka paní Ivana Tigridová.
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Pamětní deska Pavla Tigrida v Paříži při-

pomíná svým tvarem časopis „Svědec-

tví“, jemuž dal grafickou podobu známý 

výtvarník Ladislav Sutnar.  
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