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Nad‰enci, na které by se nemûlo zapomínat
V dûtství, kdykoliv jsme odjíÏdûli vlakem do
severov˘chodních âech z nádraÏí Praha-
Tû‰nov, fiíkali rodiãe, Ïe jedeme z Denisova
nádraÏí. Nejprve zmizel název nádraÏí,
pozdûji i krásná secesní budova.
Doma mi vysvûtlili, Ïe ãeské dûjiny do roku

1526 sepsal Franti‰ek Palack˘, od roku 1526
to byl Francouz Ernest Denis. JestliÏe o
Palackém padla obãas zmínka, na Ernesta
Denise se pomalu zapomnûlo. Neprávem.
Patfiil ve své dobû k prorokÛm
ãeskoslovenské samostatnosti, pocházel ze
staré francouzské protestantské rodiny.
Imponovala mu postava Mr. Jana Husa.
Narodil se 3. ledna 1849 v Nimes a zemfiel
den po sv˘ch 72. narozeninách v lednu
1921. V roce 1920 nav‰tívil âeskoslovensko,
kde se mu dostalo triumfálního uvítání. Díky
jemu vznikla na Sorbonû katedra slavistiky a
historie slovansk˘ch národÛ, která nesla
jméno Katedra Ernsta Denise. Profesor Denis
byl spolupracovníkem T. G. Masaryka a
Edvarda Bene‰e.
Podobn˘ vztah jako mezi Ernestem

Denisem a Tomá‰em Garriguem Masarykem
pfied vznikem âeskoslovenska byl i mezi
kanadsk˘m profesorem H. Gordonem
Skillingem a Václavem Havlem pfied pádem
komunismu, a právû Skillingovo 100. v˘roãí
narození si pfiipomnûli úãastníci
minisymposia v Munkovû centru na
Torontské univerzitû.
·koda, Ïe se úãastníci minisymposia

vûnovali dvûma postavám, dvûma
profesorÛm na torontské univerzitû: H.
Gordonu Skillingovi a Josefu ·kvoreckému,
protoÏe kaÏd˘ z nich by si zaslouÏil zvlá‰tního
panelu a ocenûní. Zatímco bûhem páteãního
poledního setkání v Munkovû centru
dominovala postava Josefa ·kvoreckého, o
den pozdûji v knihovnû kostela sv. Václava
pfiedstavil historik Vilém Preãan podrobnûji
právû profesora Skillinga.
Josefu ·kvoreckému se vûnovali v Munkovû

centru hlavnû jeho pfiítel Sam Solecki,
pfiekladatel Paul Wilson a Paul R. Magosci.
Zatímco první vyzvedl ·kvoreckého jako
trpûlivého pedagoga a skvûlého vypravûãe,
Paul Wilson pfiipomnûl málo známou
skuteãnost, Ïe ·kvoreck˘ psal svoje rukopisy
do se‰itu, a vÏdy to bylo odzadu a vzhÛru
nohama. Tento zvyk vznikl vlastnû náhodou,
kdyÏ zaãínal psát Zbabûlce. JelikoÏ se‰it byl
zepfiedu popsan˘, zaãal odzadu. Paul R.
Magosci se zab˘val málo znám˘m vztahem
Josefa ·kvoreckého k Podkarpatské Rusi.
Josef âermák v úvodu minisymposia

zdÛraznil ·kvoreckého pokoru i jeho Ïivotní
otázku, jak se vyrovnat se skuteãností, Ïe
mnoho jeho pfiátel skonãilo v kriminálu a on
ne.
V ãásti minisymposia vûnované profesoru

Skillingovi se pfiipomnûla i málo známá
skuteãnost, Ïe Skilling se setkal s Andrejem
Sacharovem a pfiedal mu text dokumentu
Charty 77. Historik Vilém Preãan vzpomnûl
i na zásluhy kanadsk˘ch diplomatÛ v
âeskoslovensku, na profesorku Markétu
Götz Stankiewicz z Vancouveru ãi aktivistku
Jifiinu ·iklovou.

Syn H. Gordona Skillinga David v závûru
ukázal nûkolik fotografií ze Ïivota svého otce
a Josefa ·kvoreckého.
O den pozdûji v knihovnû kostela sv.

Václava historika Viléma Preãana pfiedstavil
Josef âermák: „Ná‰ host, pfiední (a snad
nejpfiednûj‰í) souãasn˘ ãesk˘ historik Vilém
Preãan, promoval na filozofické fakultû
Univerzity Karlovy v roce 1955. Patfiil, jak v
ãlánku k jeho 70. narozeninám ve World
Press Review uvedl Andrew Yurkovsky, k
idealistick˘m muÏÛm levice. Krátce na
Komenského univerzitû v Bratislavû
pfiedná‰el marxismus-leninismus a seznámil
se tam se svojí budoucí Ïenou, mimochodem
sestrou nenahraditelné varhanice kostela
sv. Václava, paní Marie Mihaylové. V roce
1957 pfie‰el do Historického ústavu âSAV,
kde pÛsobil aÏ do roku 1970, kdy byl
propu‰tûn pro spoluautorství knihy o sovûtské
invazi Sedm praÏsk˘ch dnÛ: 21.-27. 8. 1968.
ReÏim oãekával ospravedlnûní invaze, ale
místo toho si pfieãetl i reakce obãanÛ.
SovûtÛm se z nûjakého dÛvodu kniha nelíbila,
dr. Preãan byl nejen propu‰tûn, ale i trestnû
stíhán. Nûkolik rokÛ pracoval jako pomocn˘
dûlník. V dÛsledku kampanû solidarity
zahraniãních historikÛ, vyvolané zvefiejnûním
Preãanova otevfieného dopisu svûtovému
kongresu historikÛ v San Franciscu v létû
1975, dostal povolení vystûhovat se z
âeskoslovenska; od roku 1976 do ledna
1990 Ïil a pracoval jako historik ve Spolkové
republice Nûmecko. V té dobû podnikl
rozsáhlá archivní studia v britsk˘ch a
americk˘ch archivech, zúãastnil se aktivit
ãs. exilu na podporu hnutí za lidská práva v
âeskoslovensku, vybudoval sbírky ãeského
a slovenského samizdatu, pfiipravil zaloÏení
âeskoslovenského dokumentaãního
stfiediska nezávislé literatury a stal se jeho
vedoucím. V letech exilu pfiipravil patnáct
dokumentárních publikací o Chartû 77, o
poru‰ování lidsk˘ch práv a obãansk˘ch
aktivitách v âeskoslovensku 70. a 80. let.

V lednu 1990 zaloÏil Ústav pro soudobé
dûjiny Akademie vûd a po dvû funkãní období
byl jeho fieditelem. Souãasnû vedl
âeskoslovenské dokumentaãní stfiedisko v
Scheinfeldu, fiadu let byl ãlenem akreditaãní
komise pro oblast vysok˘ch ‰kol pfii vládû
âeské republiky, zastupoval ãeskou
historickou vûdu v mezinárodních institucích
a spoleãnostech, byl pfiedsedou
âeskoslovenského (od roku 1993) âeského
národního komitétu historikÛ a je nebo byl
pfiedsedou ãeské ãásti ãesko-slovenské,
ãesko-ruské a ãesko-nûmecké komise
historikÛ. V 90. letech organizoval tfii velké
mezinárodní konference a v roce 2005
mezinárodní konferenci Helsinsk˘ proces a
zhroucení komunismu.
Mezi jeho nejdÛleÏitûj‰í publikace patfií:

Slovenské národné povstanie; Sedm
praÏsk˘ch dnÛ, 21.-27.8.1968; Nacistická
politika a TisÛv reÏim v pfiedveãer Povstání;
Prague-Washington-Prague a poslední,
Václav Havel-Vilém Preãan: Korespondence
1983-1989. Je nositelem fiady vyznamenání,
mezi nimi Ceny âSAV za popularizaci vûdy,
pamûtní medaile Franti‰ka Palackého za
zásluhy o rozvoj historické vûdy, ¤ádu TGM,
Ceny Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a sportu
âR, mezinárodní ceny Slovenské akademie
vûd a Medaile Karla Kramáfie.
Na závûr ãlánku z roku 2003 od Andrew

Yurkovského Vilém Preãan fiíká: ‚Jsem
‰Èastn˘m ãlovûkem, ponûvadÏ jsem na‰el
správnou cestu dfiív neÏ bylo pozdû. A doÏil
jsem se zázraku návratu svobody do mé
rodné zemû a mohl se vrátit a pracovat jako
svobodn˘ ãlovûk.‘“
Vilém Preãan pfiipomnûl nûkolik zajímav˘ch

dat ze Ïivota profesora Skillinga. Narodil se
28. února 1912 a zamiloval si první
âeskoslovenskou republiku jako ostrov
demokracie. Dokonce se v Praze v roce
1937 oÏenil a zaÏil zde i Mnichov a poãátek
okupace. Teprve v ãervenci roku 1939 Prahu
pfies VídeÀ opustil. Po válce pÛsobil ve

Wisconsinu a v dobû mccarthismus mu byla
odebrána zelená karta pro neamerickou
ãinnost. V Torontu pÛsobil od roku 1959, kde
zaloÏil katedru V˘chodoevropsk˘ch studií.
Pravidelnû jezdil do âeskoslovenska. V roce
1981 napsal kníÏku o Chartû 77.
âeskoslovensko nav‰tívil i v letech 1984 a
1987. Opût pfiijel do Prahy 20. bfiezna 1990,
kdy promluvil na Karlovû univerzitû. Pfii oslavû
sv˘ch osmdesát˘ch narozenin obdrÏel ¤ád
Bílého lva. Právem se bude letos konat od
27. do 29. kvûtna konference s v˘stavou
vûnovanou právû nedoÏit˘m st˘m
narozeninám H. Gordona Skillinga.
Historik Preãan o sobû fiíká, Ïe pochází z

katolického prostfiedí a kromû krátkého
období, kdy koketoval s marxismem zÛstal
katolictví vûrn˘. Nepatfií k
fundamentalistickému jádru, ale dûti opût
vedl k náboÏenství. Víru v Boha pokládá za
velmi dÛleÏitou a dÛleÏité je Ïít v souladu se
sv˘m svûdomím: Nehlásat nûco jiného a
nedûlat nûco jiného. K oblevû v roce 1968
do‰lo díky souladu v‰ech okolností, díky
rozporu v uãení strany, která nûco jiného
hlásala a praxí: do‰lo k likvidaci fiemesel a
násilné kolektivizaci. Komunisté také tûÏili z
druhé svûtové války a z hrozby nûmeck˘m
revan‰ismem. Lidé v‰ak pfiicházeli na to, Ïe
jsou to plané hrozby.
Navíc pfiicházela Divadla mal˘ch forem jako

Semafor, písniãky, které hovofiily k lidem,
objevovaly se pfieklady západní literatury.
Komunisté sami zaãali bourat své modly,
zbourali sochu Stalina. Lidé si uvûdomovali,
Ïe komunismus není vûãn˘ a stala se z nûj
karikatura. Filozofové zaãali pfiedcházet
historiky.
U historikÛ byl velice dÛleÏit˘ rok 1963. Od

té doby pfiicházeli do konfliktu s cenzurou. V
kaÏdém prostfiedí byli lidé, ktefií byli stoupenci
starého systému, kter˘ jim vyhovoval.
Skuteãnost je vÏdy mnohem komplexnûj‰í a
historik má za úkol zrekonstruovat ji v celé
‰ífii, ale nikdy ji nemÛÏe reprodukovat v
plnosti. Proto existuje mimo historie i literatura
a divadlo. KaÏdá generace klade nové otázky
a dívá se na minulé období z jiného pohledu.
Z politického hlediska se mÛÏe zdát nûco

naprosto prohrané jako v roce 1975 pfii
podpisu závûreãného aktu v Helsinkách.
Tehdy se zdálo, Ïe je to podraz, ale v zápûtí
vznikla Charta 77 a tehdy to vyjádfiil jeden
francouzsk˘ karikaturista, kter˘ namaloval
vítûzného BreÏnûva, jak nese nápis Helsinky
a mezi písmeny je mal˘ muÏíãek, kter˘ nese
stejn˘ nápis.
Stejnû beznadûjné se mohlo zdát ve své

dobû poãínání lidí jako Ernest Denis, ãi pozdûji
Andrej Sacharaov, Alexander SolÏenicyn,
Václav Havel ãi H. Gordon Skilling.
Dodejme jen, Ïe nûkoho historie ocení, jin˘

upadne v zapomenutí. V pfiípadû Kanaìana,
kter˘ mûl âeskoslovensko jako druh˘ domov
by se to nemûlo stát a jeho odkaz by mûl b˘t
ocenûn alespoÀ pojmenováním nûkteré ulice,
tak aby název pfietrval déle neÏ Denisovo
nádraÏí.

Ale‰ Bfiezina
 ***—

Vilém prečan a Josef Čermák v knihovně kostela sv. Václava


