
recenze

paměť a dějiny 2012/01 137

Miloslav RŮŽIČKA
Vyhnanci. Akce „Kulak“. Zločin 
proti lidskosti! 
Vlastním nákladem 2008, 479 s.
Vyhnanci II. Akce „Kulak“. Zločin 
proti lidskosti! 
Vlastním nákladem 2011, 431 s.

Za Miloslavem Růžičkou leží ne
uvěřitelné kvantum práce. Měl mož
nost strávit hodiny a hodiny s potom
ky a příbuznými perzekvovaných 
sedláků i s hrstkou samotných hos
podářů a jejich žen, kteří zažili bez
práví páchané na českém venkově na 
počátku jejich slibné kariéry v oboru 
zemědělském. 

Autor již více než pět let systema
ticky shromažďuje příběhy postiže
ných sedláků a jejich rodin, přičemž 
velkou část jmen těchto bývalých 
soukromých hospodářů byste nalez
li na seznamu rodinných příslušníků 
určených k vystěhování v akci „K“ 
(„Kulaci“) v letech 1951–1953. Tyto 
lidské tragédie nepřímo vstřebával již 
v čase svého věznění v jáchymovských 
lágrech v 50. letech 20. století, kdy 
sem přicházela početná skupina sed
láků, jejichž rodiny musely na dlouho 
nebo nadobro opustit domov. 

Obě publikace jsou postavené na 
autentických příbězích vystěhovaných 
sedláků a doplněné v prvním případě 
o krátká informativní hesla k perze
kuci velkých rolníků po roce 1948. 
U druhého dílu autor otiskl vlastní 
životopis a příběhy z vězení ve formě 
krátkých prologů. Obě knihy dopro
vázejí dobové dokumenty a fotografie 
vystěhovaných selských rodů, popří
padě ilustrativní fota ze sbírek Národ
ního zemědělského muzea v Praze. 
Dobové snímky, zejména vztahující se 
k násilné deportaci selských rodin 
z jejich domovů na nově určené místo, 
které se autorovi nepodařilo dohledat, 
u prvního dílu skvěle zastoupily ilus
trace Miloše Vlasáka, autorova spolu
vězně a kamaráda, i skici bývalé stu
dentky uměleckoprůmyslové školy 
Kateřiny Nádvorníkové. 

Druhý díl je o poznání pestřejší a ob
sahuje mnohem více archivních pra
menů, fotografií i dalšího obrazového 

materiálu. Svou váhu zde mají i ilust
rační mapky u jednotlivých příběhů, 
které čtenáři pomáhají poznat kraj, 
oblast, obec či konkrétní místo, kde 
daný rod leckdy i po staletí pobýval. 
V mnoha případech dnes zůstalo po 
původním majiteli usedlosti, z níž zby
ly pouhé ruiny a dvůr se zahradou 
zarostlou kopřivami, jen místní pojme
nování. K dokreslení situace autor 
zveřejnil v prvním dílu seznam „rodin
ných celků“ odsouzených „vesnic   
kých boháčů“ určených k vystěhování 
v akci „K“ v letech 1951–1953. Druhé 
pokračování Vyhnanců je doplněné 
o seznam osob popravených z politic
kých důvodů a osob usmrcených na 
státní hranici.

Předchozí knihy Miloslava Růžičky, 
člena havlíčkobrodské pobočky Kon
federace politických vězňů, byly smě
řovány na Vysočinu, jako např. jeho 
publikace Osudy politických vězňů 
Havlíčkobrodska 1948–1989. U Vyhnan-
ců se mu na základě jeho iniciativy 
sešly příběhy vystěhovaných rodin 
z různých koutů Čech, Moravy a Slez
ska a do obou dílů „proklouzl“ alespoň 
jeden neobyčejný osud ze Slovenska 
– vyprávění potomka Adama Droppy 
ze slovenské dědiny Bodice na střed
ním Slovensku je zvláště působivé. 
Autor tak v tomto případě vystupuje 
především v roli pečlivého editora. 
Vybrat a poskládat jednotlivé příspěv
ky a dát jim náležitou formu nebylo 
vůbec jednoduché. Dohromady zahr
nují obě knihy více než dvě stovky 

lidských osudů. Některé pří
běhy ponechal autor praktic
ky bez zásahu, jako třeba 
v  př ípadě paní Roučkové, 
učitelky dějepisu, která vyprá
ví o peripetiích svého tatínka 
Eduarda Tvrdého z Darkovic 
u Karviné. Na jiných místech 
zpracoval daný příběh sám na 
základě zaslaných zápisků 
a vzpomínek potomků postiže
ného sedláka nebo mu byl po
mocníkem soused, jemuž nebyl 
lhostejný osud dnes již vymře
lé rodiny bývalého hospodáře. 
Miloslav Růžička dal těmto 
lidem příležitost stát se na 
chvíli vypravěči příběhů vlast

ních rodin a otevřít toto téma nejen 
široké veřejnosti, ale i usedlíkům 
v dané obci, a to zvláště z mladší ge
nerace, pro niž je leckdy obraz ven
kova 50. let 20. století exotickou ex
kurzí do neznáma. 

Příbuzní s úctou a hrdostí vzpomí
nají na rodiče, prarodiče a potažmo 
celý rod, na um, schopnosti i pracovi
tost tehdejších hospodářů, kteří býva
li „páteří“ venkova. Na druhé straně 
můžeme mezi řádky číst o pocitech 
křivdy a hořkosti, které vyvolává bez
práví páchané na jejich předcích i na 
nich samotných. To, že sedláci strávi
li neoprávněně několik měsíců či let 
za mřížemi, jejich mužští potomci 
stovky dní jako levná pracovní síla 
u PTP a zbytek rodiny byl ze dne na 
den nuceně vystěhován daleko od 
domova do nevyhovujících bytových 
i pracovních podmínek, že děti sedlá
ků nemohly počítat s možností dalšího 
studia, svobodné volby povolání a per
spektivního uplatnění v životě, nebylo 
dodnes dostatečně odčiněno.

Knihy Miloslava Růžičky jsou cen
ným příspěvkem ke vzpomínkové li
teratuře a ve spojení s odbornými 
publikacemi Karla Jecha přinášejí 
ucelený pohled na perzekuci velkých 
rolníků na počátku 50. let 20. století. 
Třetí díl Vyhnanců, jehož vydání se 
připravuje, by si zasloužil ještě vytří
benější grafickou úpravu a více obra
zových i archivních materiálů od 
samotných rodin. 

Václav Ruml
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Robert KVAČEK
Poslední den. Mnichov – Praha, 
konec září 1938
Pražská vydavatelská společnost – 
Epocha, Praha 2011, 131 s. 

Nestor československé historie, uni
verzitní profesor Robert Kvaček se 
vrátil ke svému životnímu tématu. 
Ačkoliv se jedná „pouze“ o populari
zační práci, dílu to nijak neubírá na 
kvalitě, právě naopak. Text je napsán 
lehkou rukou, ale zároveň „překypuje“ 
autorovou erudicí, skvělou stylizací 
a nadhledem. Nechybí v něm ani nej
novější poznatky z klíčových okamži
ků mladé Československé republiky. 
Historik Kvačkova formátu tak doka
zuje, že lze napsat knihu určenou ši
roké veřejnosti, aniž by tím utrpěla její 
obsahová a věcná stránka. Častokrát 
proklamované dějiny bez dat lze tedy 
předložit i s daty, a přesto se nejedná 
o zahlcující faktografii. Je zřejmé, že 
archivní „nádeničina“, jež má mnohdy 
pejorativní nádech, prokáže historiko
vi i v budoucnu víc než cenné služby. 
Ať se nám to líbí či ne, velkou syntézu 
nejde napsat bez namáhavého základ
ního výzkumu a intenzivního studia 
primární i sekundární literatury. Osob
ně se domnívám, že bez „nenávidě
ných“ dat se historik ani historie ještě 
dlouhou neobejdou. 

Kvaček dokáže čtenáře nenásilně 
vtáhnout do dějinné zápletky sudetské 
krize. Na začátku jej takřka intimně 
seznámí s hlavními protagonisty teh
dejších událostí. Mnichovské drama 
zde paradoxně začíná svým koncem. 
Příjezdy a přílety signatářů mnichov
ské dohody jsou glosovány s rozhledem 
a zároveň v souvislostech s českým 
prostředím. Před nástupem do ame
rického lockheedu promluvil britský 
premiér Chamberlain k nadšenému 
davu londýnských posluchačů: Když 
jsem byl  chlapec, říkával jsem si: Nepo-
daří-li se ti něco hned, pokoušej se o to 
stále znovu a znovu! To dělám i nyní. 
Doufám, že po návratu budu moci říci 
jako Hotspur v Jindřichovi IV: „Z této 
kopřivy nebezpečí si utrhneme květ – 
bezpečnost.“ Autor dokazuje Chamber
lainovu neznalost Shakespeara, jelikož 

Henry Percy, přezdívaný Hotspur, dále 
pokračoval tím, že svého pána varoval 
před nebezpečím a chatrností jeho 
kombinace. Ministerský předseda 
Daladier se s žádnými zástupy „fandů“ 
neloučil, nemusel se tedy trápit Shake
spearem, ale toliko vnitřními pochyb
nosti o správnosti své „cesty do Ca
nossy“. Velitel francouzského letectva 
generál Joseph Vuillemin jej vyprová
zel se slovy dostatečně charakterizu
jícími francouzský, ale i britský postoj 
k vrcholící krizi: Žádnou válku, jen 
žádnou válku!  

Paradoxně stejně smýšlela v té době 
nezanedbatelná část německé veřej
nosti. Když Hitler nařídil, aby se 
v hlavním městě 27. září 1938 projela 
pro povzbuzení morálky motorizova
ná divize, byl rozhořčen  neskrývaným 
zděšením Berlíňanů. Na svého mini
stra propagandy křičel: S takovými 
lidmi nemohu vést válku! V jediné větě 
je posléze čtenáři „naservírována“ 
odměna, čekající na strůjce politiky 
appeasementu: Za necelé dva roky bude 
německá armáda dobývat s českoslo-
venskými zbraněmi Francii. Hrdý Albi
on  bude přesně dva roky po setkání 
Chamberlaina s Hitlerem v Berchtes
gadenu svádět boje o své bytí a neby
tí. V legendární bitvě o Británii budou 
úspěšně bojovat, ale i umírat česko
slovenští letci pocházející z té malé, 
neznámé země uprostřed Evropy. 
V mírové euforii mnichovské dohody 
byly myšlenky na válku jaksi nemíst
né. To, že se Chamberlain vrátil do 
Londýna jako hrdina dne, nikoho 
nepřekvapilo. O to více byl šokován 
jeho francouzský protějšek nečekaně 
vřelým přivítáním po přistání: Nad 
letištěm Le Bourget se mu rozbušilo 
srdce. Tolik lidí dole, jistě přišli vyjádřit 
své rozhořčení. Vzkázal pilotovi, aby 
ještě nepřistával: promyslí si, co řekne 
po příletu. Za chvíli muselo letadlo dolů. 
Zarazil se: ti lidé mu nespílají, ale radu-
jí se! Ano, to jsou ovace!    

K celému textu mám jedinou připo
mínku. Možná by neškodilo, kdyby 
autor mladší generaci alespoň struč
ně vysvětlil britský i francouzský 
postoj k celému pozadí mnichovské 
tragédie. Po strašlivých jatkách Velké 
války nechtěly západní mocnosti hnát 

své obyvatele do další zničující váleč
né řeže kvůli nějakým „Sudetům“, 
o nichž většina Francouzů a Britů 
slyšela poprvé v roce 1938. Bohužel, 
stejně tomu bylo i s povědomím o teh
dejším Československu. Jan Masaryk 
později vzpomínal, jak britským ko
legům vysvětloval, že Czechoslovakia 
není název pro cizokrajnou rostlinu. 
Ještě v roce 1940 se českoslovenští 
letci setkávali s otázkou od francouz
ských druhů ve zbrani, jestli má Čes
koslovensko moře. Později, v průběhu 
jejich služby v RAF, je rozhořčil sta
niční rozkaz Air Ministry z března 
1942, zakazující zaměstnávat v brit
ských domácnostech Němce, Raku
šany, Italy a Čechy. Mnichov byl drti
vou částí západní, ale i německé 
populace považován za diplomatický 
úspěch. Domnívám se, že již tehdy 
britská reprezentace odepsala zbyt
kové ČeskoSlovensko (oficiální název 
státu z listopadu 1938), o jehož živo
taschopnosti ostatně neustále pochy
bovala. Velká Británie ani Francie 
nešly o rok později do války kvůli 
Československu, ale kvůli Polsku. 
Ostatně pro Brity zůstává mnichovská 
dohoda dodnes platnou mezinárodní 
smlouvou, jejíž obsah byl porušen až 
německou okupací českých zemí.

Ladislav Kudrna     
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Magorovy labutí písně
Guerilla Records, 2011

Kdo si pustí tohle CD (zvukový záznam 
vznikl už v roce 2009 v divadle v Lou
nech), uslyší klidný, vyrovnaný až 
odtažitý, vposledku lehce zastřený 
hlas, skrze nějž se zpřítomňuje výji
mečný text. Hlas patří Ivanu M. Jirou
sovi a textem jsou Magorovy labutí 
písně, jejichž podstatná část vznikla 
ve Valdicích, kde také básnická sbír
ka dostala své jméno.

Slovo Valdice nemá ani dnes nejhez
čí zvuk, v dobách komunistického bez  
časí z něj ovšem naskakovala husí 
kůže. Asociovalo bránu s barokním 
průčelím, za níž býval kdysi dávno dům 
modlitby označený sedmi hvězdami 
mnichů kartuziánů a labutí, něžnou 
průvodkyní sv. Huga z Grenob lu, jed
noho ze zakladatelů téhož řádu. Kdysi 
se tu mlčelo, aby se duše přiblížila 
k Bohu, od padesátých let minulého 
století se zde stalo mlčení součástí 
primitivní, ač promyšlené a účinné 
tortury. Cekni a půjdeš do díry, cely 
podobné kleci, abys byl zdeptán, zničen 
a definitivně zlomen. 

Do valdické věznice tzv. třetí ná
pravně výchovné skupiny nastupova
li k výkonu trestu nejtěžší zločinci, 
vrazi a kriminálnicí a s nimi ti, kteří 
byli jiní, než se žádalo, svobodní a sví, 
tudíž nepohodlní a režimu potenciál
ně nebezpeční. K nim patřil i autor 
Labutích písní. 

Ivan M. Jirous nazval valdickou kar
touzu předpeklím. Sem, na místo, kde 
čihošťský farář Josef Toufar prošel před 
lety mučením, na jehož následky sko
nal, kde v důsledku odepření lékařské 
péče zemřel jezuita Antonín Zgarbík, 
mezi psy vycvičené k zabíjení lidí, ba
chaře, ostnaté dráty a zaslepená okna, 
do všudypřítomného puchu a vedra 
vězeňských dílen vstupuje posluchač 
veden básníkovým hlasem, který je 
o to působivější, oč je přednes civilněj
ší. Sem a zároveň a především do pří
běhu úzkosti lidské duše, kde se ba
lancuje mezi pokorou a zoufalstvím, 
strachem a poctivostí k sobě, ironií 
a něhou, perzifláží a modlitbou, kajíc
ností a sebeironií. Do stísněnosti, kde 

/špatně se skládá 
elegie/když kolem 
cucají si pyje/ a sou
časně do rozlehlé
ho vesmíru srdce, 
kam jsou s prudkou touhou a něhou 
přivolávány žena Ju liána a dcerky 
Františka a Marta a s nimi všichni 
drazí přátelé, aby tu stáli básníkovi 
ku pomoci, ačkoli jsou daleko a v mís
tech, odkud odjeli, /na mapě roste bílá 
tráva/. Do drásavého světa, kde to 
nejkrásnější k vidění jsou divizny a roz
kvetlé hlohy, zatímco odporností je 
nespočet, kde /kvete na dvoře jitro-
cel/a fasáda se bělá/ve slunci oslnivě/
avšak uvnitř chrám je tmavý/, kam jsou 
v přerývaných litaniích voláni Beránek 
a jeho matka, světci a andělé z omše
lých nik na průčelí stavebními úpra
vami a brutalitou znesvěceného kos
tela Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Huga. Vždyť ke komu jinému se obrá
tit z „hnojné jámy“ než ke svým nej
bližším a k Bohu.

O autorském čtení Ivan M. Jirous 
řekl: …má pravděpodobně ten smysl, 
že ten, kdo ty texty napsal, by měl asi 
sám nejvíc vědět, co do něj dal, a podle 
toho to i  čte. V případě nahrávky  
183 básní Labutích písní není kondi
cionál na místě. Autenticita takřka 
deníkového záznamu dlouhých val
dických let posluchače nemůže neza
sáhnout. A když dozní téměř osmde
sát minut mluveného slova, je něco 

jinak, a líp. Svět je – možná nakrátko 
– čistší.

Digipack kromě CD s nahrávkou 
obsahuje několik původních a osobně 
zabarvených textů. Především literár
někritické zamyšlení Jana Štolby nad 
osobností básníka a jeho dílem Je ještě 
nadosah ten čas, které mimo jiné ob
sahuje pozoruhodnou máchovskoma
gorovskou studii, dále historii vzniku, 
zveřejnění a prvních knižních vydání 
Labutích písní nazvanou Pravdivý pří-

běh Labutích písní, 
jejímž autorem je 
Jirousův valdický 
spoluvězeň Jiří Grun
torád, a osobní vy
znání klíčové osob
nosti vydavatelství 
Guer i l la Records 
Vla dimíra Drápala. 
K původním textům 
je připojeno faksimile 
rukopisu ze soukro
mého archivu Jiřího 

Gruntoráda, rozhovor Vladimíra Drá
pala s Ivanem M. Jirousem, který byl 
poprvé zveřejněn v Salonu Práva roku 
2006, a konečně několik fotografií, jež 
zachycují básníka v čase, jako mladíka, 
chlapa a muže na prahu stáří, nicmé
ně zjevně plného životní energie. Jed
notlivé statě a přílohy tak tvoří jakýsi 
samostatný sborník, o to působivější, 
že byl sestaven v rychlosti, po náhlém 
básníkově skonu, a zrcadlí pocity těch, 
kdo patřili k jeho nejbližším.

O Magorových Labutích písních bylo 
a ještě bude napsáno mnoho. O jejich 
poetice s epigramy, glosami, reminis
cencemi a literárními odkazy, o záměr
ně jednoduchém rýmu, akrostichu 
a makaronismech. Celé básnické dílo 
držitele exilové Ceny Toma Stopparda 
a Literární ceny Jaroslava Seiferta bude 
brzy náležitě zdokumentováno, utří
děno a zařazeno do kontextu české 
literatury. A až se z undergroundu 
přestěhuje do školních čítanek a stane 
se maturitní otázkou, zůstane tu Ji
rousův hlas, aby bořil hradbu uctivého 
nezájmu, která časem zákonitě vyrůs
tá kolem děl každého klasika, a aby, 
řečeno s Janem Štolbou, nechal vzlínat 
všemu vydaný, obnažený text. 

                        Zuzana Holasová  
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