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Za Václavem Veberem
Když mi poslední květnové úterý
volal jeden z kolegů, že 24. května
2016 odešel v nedožitých 85 letech
Václav Veber, zdráhal jsem se tomu
uvěřit. Naposledy jsme se přece potkali zhruba před necelým rokem na
zasedání redakční rady časopisu Securitas Imperii a vše se odvíjelo jako
obvykle, jako bychom se teprve před
minutou rozešli. Pan docent působil
zdravě a byl pozitivně naladěn. Stále
na něčem neúnavně pracoval.
Narodil se 31. srpna 1931 v Kojetíně
nedaleko Havlíčkova Brodu. Studoval
a maturoval na klasickém gymnáziu
v Hradci Králové. V letech 1950–1953
absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor čeština – děje-
pis – občanská nauka. Poté na fakultě působil jako asistent, respektive
odborný asistent. Současně studoval
interní aspiranturu na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Dokončil ji v roce 1962. To již působil
na katedře základů marxismu-leninismu FF UK, kterou tehdy vedl Theodor Syllaba. V době vysokoškolských
studií vstoupil do KSČ. V roce 1967
se habilitoval. Po okupaci ČSSR mu
byla nejdříve výuka administrativním
způsobem ukončena. V roce 1969 byl
z KSČ vyloučen. Později říkával, že
se takto s komunismem jednou provždy názorově rozešel. V roce 1970
musel také proto z FF UK odejít. Do
roku 1974 působil na Scénografickém
ústavu (pozdější Divadelní ústav,
kam se v roce 1988 vrátil, aby zde
vyučoval dějiny pantomimy). Poté
byl přidělen do Pragovky, kde se měl
stát skladníkem. Nenastoupil tam
a stal se odečítačem a seřizovačem
elektrických hodin. V roce 1990 se
na Filozofickou fakultu UK vrátil na
Ústav světových dějin. V polovině
90. let mu však neprošla profesura.
Na počátku 21. století z FF UK odešel.
Posléze pedagogicky působil na katedře politologie Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové, na Ústavu
historických věd Filozofické fakulty
Univerzity Pardubice, na Metropolitní
univerzitě apod.
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Poznal jsem Václava Vebera na
počátku 90. let. Od roku 1991 jsem
na FF UK studoval nejdříve jednooborovou historii a později jsem si
rozšířil studia o politologii, kde Veber
tehdy také působil. Přednášel soudobé politické dějiny. Ten, kdo byl
jednou přítomen jeho přednáškám
a stylu výuky, jistě cítil, že byl osloven
tím správným aktérem, že se ocitl ve
správné chvíli na správném místě.
Veber totiž mluvil většinou spatra,
pohotově, vtipně historické události glosoval a komentoval aktuální
odbornou produkci. Rozhodně své
posluchače nenudil.
Byl jsem takto získán pro oblast
ruských a sovětských dějin. Právě
díky iniciativě docenta Vebera vznikl
na FF UK seminář, který se dějinami východní a jihovýchodní Evropy
systematicky zabýval. Chodil jsem na
jeho semináře. Jako studentů nás sem
ze začátku směřovalo málo, ale určitě
jsme nelitovali. Docent Veber byl náročný, každý jsme referovali o nějaké
oblasti, kterou nám uložil. Debaty,
které jsme zde vedli, nás, myslím si,
z metodického hlediska trvale ovlivnily. Výsledkem tehdejšího Veberova

snažení bylo několik sborníků zaměřených na oblast ruské, ukrajinské
a běloruské emigrace v meziválečném
Československu. Podílel se rovněž na
znovuobjevení historika Jana Slavíka.
Nebylo náhodou, že jsem se rozhodl
psát diplomovou práci právě u pana
docenta. Konzultace probíhaly velmi
konstruktivním způsobem. Poslední
pak začátkem léta v Hradci Králové,
kam jsem za panem docentem dojel.
Na nádraží mne již očekával, přijel
tam na kole. Seděli jsme tehdy v mléčném baru a nakonec jsme mluvili
o všem možném, nejen o mém finále
na FF UK. Také to bylo pro pana docenta typické. Byl dobrým rádcem
a iniciátorem řady akcí v pozitivním
slova smyslu. Mohli jsme se na něj
kdykoliv obrátit a on dokázal bez
jakéhokoliv přikrašlování říci svůj
názor.
I když jsem studia ukončil, stále
jsme zůstávali v kontaktu. Pan docent
se zajímal o to, co dělám, co připravuji
a na čem aktuálně pracuji. Sám na
Filozofické fakultě UK dále vedl svůj
„východoevropský“ seminář. Tehdy
také zaměřil pozornost nejen na
dějiny Ruska (byť to byl stále hlavní
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předmět jeho výuky), ale rozšířil své
snažení o oblast protikomunistického odboje po únoru 1948. Ve třech
cyklech přednášek tehdy otevřel toto
téma na akademické půdě. Následně
vznikly dva sborníky – jeden editoval
s Jaroslavem Cuhrou a druhý s Lukášem Babkou. Měl jsem pocit a myslím
si to i dnes, že mu to tehdy na fakultě
obdiv nepřineslo. Naopak, vzpomínám si, že při jedné přednášce někdo
ve vrátnici ztropil scénu a skandál
v souvislosti s tím, jaké že téma se
na FF UK zrovna řeší.
K dalším oblastem jeho odborného
zájmu patřily středoevropské dějiny
20. století, zapomenutí historici Ruska a SSSR nebo debata o totalitarismu. Nesmím zapomenout na jeho
Dějiny sjednocené Evropy, v nichž
rezonoval jeho pohled na historii
evropské integrace a na výzkum
průběhu a kontextu únorového puče
1948 v Československu.
Byl autorem řady studií a textů.
Konečně i v časopise Paměť a dějiny
jich vyšlo více než deset. Poslední, věnovaná XX. sjezdu KSSS a jeho místu
v dějinách bolševismu, v prvním čísle
letošního ročníku. Veber v závěru tohoto textu mluví o bolševické vládě
v SSSR jako o teroristické nadvládě.
Byl zvyklý psát poutavě, nepodbízivě.
Vyjadřoval se přitom jasně, často pro
mnohé snad terminologicky trochu
provokativně. Své pojmy si ale dokázal obhájit i v diskusích.
Od roku 2008 působil v Ústavu pro
studium totalitních režimů. Přišel
sem vést skupinu, která se zabývala
výzkumem třetího, protikomunistického odboje. Říkával, že hrdiny právě tohoto odboje většina veřejnosti
nezná. Je úkolem historiků, aby tyto
světlé stránky období komunistické totality v kontextu a objektivně
představili ostatním. Sám se pustil
do výzkumu, organizoval pravidelné
semináře uvnitř ústavu i pro veřejnost, rozhodujícím způsobem se po-

dílel na několika konferencích a následně vydaných publikacích o tomto
tématu. Zastával například názor, že
bratři Mašínové jsou jednoznačnými
aktéry protikomunistické rezistence.
Opět mu to příliš veřejného potlesku nepřineslo. Nicméně zasloužil se
o to, že jeho aktivita otevřela téma
a posléze přispěla k přijetí zákona
o účastnících odboje a odporu proti
komunismu.
Sám, aniž to tušil, se stal předmětem zájmu komunistické Státní
bezpečnosti. Hovořil o tom stručně
s Petrem Blažkem a Liborem Svobodou v bilančním rozhovoru v knize
Solitér, vydané u příležitosti jeho osmdesátých narozenin. Spis vedený od
února 1982 do června 1985 v kategorii
kandidát tajné spolupráce pod krycím názvem „Asistent“ se v Archivu
bezpečnostních složek nedochoval.
Ještě jeden aspekt musím v souvislosti s panem docentem připomenout.
Je to fotbal. Tomuto sportu propadl.
V 70. a 80. letech působil v mládežnické kopané, vedl malé sparťany,
stal se režimu nechtěným, ale respektovaným předsedou trenérské
rady Pražského fotbalového svazu
a posléze byl v tomto směru aktivní
v Bohemians. Fotbalová vášeň ho
neopustila ani v pozdějších letech.
Vzpomínám si, jak jsem mu jednou
volal a on mne v telefonu taktně upozornil na to, že sleduje fotbal a že ho
mám znovu kontaktovat o přestávce.
Nějak si nemůžu zv yk nout na
skutečnost, že bych se měl o panu
docentovi vyjadřovat v minulém
čase. Byl vždy optimistický, věci řešil
s nadhledem a s úsměvem, vždy dokázal najít vlídné slovo, a to i v situaci,
která nebyla jednoduchá. Své znalosti a zkušenosti předával mladším
kolegům. Dokázal své okolí oslovit,
motivovat a nezištně mu poradit.
Jeho v mnohém laskavý, „otcovský“
přístup nám bude scházet.
Jan Kalous

Václav Veber na maturitní fotografii z roku 1950, jako docent Filozofické fakulty UK v Praze
v roce 1967 a při tréninku fotbalového oddílu A žáků Bohemians Praha v roce 1986.
Na předchozí straně při představení sborníku Solitér v roce 2013.
Foto: rodinný archiv Václava Vebera a Přemysl Fialka
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