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•  Pavel Tigrid, původním jménem Pavel schönfeld
• Narozen 27.10.1917 v Praze, spřízněn s antalem staškem a ivanem olbrachtem
• studium na gymnáziu v Praze na Zbořenci
• 1936 založení Divadelního kolektivu mladých
• studium na právnické fakultě Univerzity Karlovy (z důvodu okupace nedokončeno)
• první příspěvky ve studentském časopise
• březen 1939 útěk na motorce do Londýna, život v emigraci
• londýn, pracovník v redakci BBC jako hlasatel a později redaktor rozhlasového  
programu čs. exilové vlády Hlas svobodného Československa
• londýn, redaktor časopisu Kulturní zápisník a anglicky psané review 42
• 18. červen 1945 návrat do Prahy
• Krátké angažmá na ministerstvu zahraničí
• Zakladatel a redaktor týdeníku obzory
• 1946 šéfredaktor nezávislého týdeníku Vývoj
• 19. února 1948 reportážní cesta po Západním Německu 
• 23. února 1948 vydán zatykač StB na Pavla Tigrida
• Frankfurt nad Mohanem, život v emigraci
• Zakladatel Pomocného výboru pro uprchlíky z Československa
• Člen Výboru pro svobodnou Evropu
• 1951–52 programový ředitel vysílání Radia Free Europe – Svobodná Evropa
• spor o koncepční otázky s Ferdinandem Peroutkou a americkým vedením stanice
• 1952 rezignace na post ředitele
• 1953 pobyt v Usa, studium na Columbia University
• série přednášek o střední a východní Evropě
• Číšník v irském nočním klubu v Brooklynu
• 1954 mezinárodní sekretář organizace PEN Center for Writers in Exile
• 1955 návrat k práci ve Svobodné Evropě v publikačním oddělení
• 1956 zakladatel časopisu Svědectví
• 1960 přesun redakce a působiště do Paříže
• 1964 delegát konference PEN clubu v Budapešti (pokus o únos agentem StB)
• 1967 v procesu s J. Benešem v nepřítomnosti odsouzen k 14 letům vězení
• 27. prosinec 1989 návrat do Československa
• 1990 vstup do aktivní politiky
• poradce Kanceláře prezidenta ČsFr Václava Havla
• udělení Velké ceny za exilovou literaturu Bavorské akademie krásných umění
• 1992 udělení Řádu čestné legie Francouzské republiky
• 1994 ministr kultury ČR
• 1995 obnovení tradice udílení státní ceny za literaturu a překladatelství
• udělení Řádu T. g. Masaryka
• 1996 kandidatura do Senátu ČR 
• poradce Kanceláře prezidenta Čr pro česko-německé vztahy
• 2000 udělení německé ceny Velkého kříže s hvězdou Řádu Za zásluhy 
• 31. srpna 2003 umírá v Héricy u Paříže

ŽivoT Pavla  
Tigrida v daTeCH
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Úvodní
slovo

„Pavel Tigrid byl člověkem, 

u něhož se zvláštním způ-

sobem snoubila zásadovost 

se zdvořilostí, slušností, 

otevřeností a upřímným 

zájmem o názor druhého. 

Mám dojem, že Pavel Tigrid 

žije nejen jako pojem, idea 

a jako princip, ale že žije 

i jako výzva. Výzva k tomu, 

abychom všichni stále znovu 

a znovu zkoušeli kombino-

vat otevřenost, zvědavost, 

slušnost, gentlemanství se 

zásadovostí.“

Václav Havel

Výstava se pokouší představit 
osobnost a dílo Pavla Tigrida – de-
mokratického novináře a vytrvalého 
organizátora československé exilo-
vé kultury, který je širší veřejnosti 
znám především jako vydavatel ča-
sopisu svědectví a zakladatel rádia 
svobodná Evropa . autoři shromáž-
dili základní údaje o Tigridově životě, 
působení v emigraci, komentují jeho 
práci pro rozhlas, vydavatelskou 
činnost a principy boje s totalitními 
režimy, jimiž proslul doma i v zahra-
ničí. Pozornost věnují také sociali-
stickou propagandou pokřivenému 
obrazu Pavla Tigrida, tak jak byl 
vytvářen prostřednictvím oficiálních 
médií, v tisku, filmových dokumen-
tech či v pseudoumělecké politicky 
podbízivé literatuře. Věříme, že ná-
sledující výstava přispěje k tomu, 
abyste se o historickém významu, 
inspirativnosti a myšlenkové ori-
ginalitě Pavla Tigrida dozvěděli co 
nejvíce. autoři výstavy jsou gymna-
ziální učitelé (zároveň většinou také 
redaktoři portálu Moderní dějiny.cz), 
kteří se touto formou pokoušejí při-
spět k popularizaci osobnosti a díla 
Pavla Tigrida. 

Výstava je koncipována jako pu-
tovní interaktivní pomůcka, která 
by měla doplnit výuku soudobých 
dějin na základních a středních ško-
lách v Čr. K výstavě je připraven 
doprovodný materiál, který žákům 
usnadní práci s jednotlivými tématy 
a dokumenty a učitelům poskytne 

náměty k souvisejícím vzdělávacím 
činnostem. 

osobnost Pavla Tigrida zůstává 
v Česku širší veřejností, ale i školní 
výukou stále nedoceněna. Možná 
také proto, že je dosud odbornou 
a vědeckou literaturou opomíjena. 
o Pavlu Tigridovi nebyla publiková-
na jediná obsáhlá monografie, jako 
téma se ve školách většinou samo-
statně neučí, jeho díla jsou pro běž-
né středoškoláky příliš náročná… 
ani 20 let svobodné výuky dějepisu 
tak pro mnohé nedokázalo „odhalit“ 
historickou výjimečnost jeho dlou-
holeté exilové práce a skutečně ev-
ropský význam. snad k tomuto ne-
lehkému úsilí přispěje i tato výstava. 

Tato výstava vznikla v rámci pro-
jektu Moderní dějiny do škol, který 
je spolufinancován Evropským soci-
álním fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

Autoři koncepce výstavy:  
Marcel Mahdal a Jiří Hruška  
Autoři textů: Marcel Mahdal,  
Jiří Hruška,  radim Horák  
a Zuzana Batková
Grafické zpracování: Jiří sovadina
Fotografie: soukromé archivy 
rodiny Tigridovy a manželů rakuša-
nových
Poděkování patří: Pavlu Kosatíkovi, 
lídě rakušanové, Petrušce Šustro-
vé a Petru Pánkovi
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londýnská emigraCe 
a české vysílání BBC 

DěTSTVí A STuDiJNí LéTA
Pavel schönfeld se narodil 27. říj-
na 1917 v Praze v židovské rodině. 
otec však nechal syna pokřtít jako 
katolíka. svůj židovský původ si Ti-
grid plně uvědomil až v souvislosti 
s Norimberskými rasovými zákony. 
Pocházel ze semilského rodu, spří-
zněného s antalem staškem a iva-
nem olbrachtem. 

společně s přítelem Josefem schwar-
zem, Jiřím Veltruským a otou or-
nestem založili Divadelní kolektiv 
mladých. avantgardní představení 
hrávali v Divadélku odborů Na Zbo-
řenci v Praze na Novém Městě 
a v malostranské Umělecké bese-
dě. Pořádali zde i recitační a debatní 
večery. Pavel schönfeld jako režisér 
s úspěchem nastudoval mj. apolli-
nairovy Prsy Tirésiovy.

Po maturitě na gymnáziu (r. 1936) 
pokračoval ve studiích na  Právnické 
fakultě UK. V této době začal půso-
bit ve studentském časopise, na je-
hož stránkách uveřejnil své žurnali-
stické prvotiny.

OkuPAcE A EMiGRAcE  
DO ANGLiE
odvod do československé armády 
se mladého studenta práv kvůli jeho 
silné srdeční vadě netýkal. Pavel 
schönfeld využil zmatku a chaosu, 
které doprovázely první dny němec-
ké okupace, a vyřídil si spolu s Jo-
sefem schwarzem na gestapu pro-
pustku na slovensko. s motocyklem 
Jawa se však nevydali k hranicím 

východního souseda, ale směrem 
zcela opačným – přes německou 
třetí říši. Na holandských hranicích 
se jim podařilo získat britské vízum. 

V březnu 1939 se Pavel  schönfeld 
usadil v londýně. Když se pak s otou 
ornestem, Josefem schwarzem, ale 
také Josefem ledererem po absol-
vování složitého putování do exilu 
v červenci 1939 znovu setkali v lon-
dýně, jejich vzájemné přátelství se 
ještě více utužilo.

V prvních dvou letech svého pobytu 
v britském exilu se tito přátelé vě-
novali kulturní a divadelní činnosti 
jako ochotníci, byť se tak zčásti dělo 
v návaznosti na jejich působení v roli 
instruktorů pověřených na pod-
zim roku 1939 tzv. Kulturní komisí 
Jednotné čs. skupiny samosprávné 
organizace uprchlíků ustavené při 
Czechoslovak refugee Trust Fundu. 
Ten je převzal do své péče, a to or-
ganizováním čs. exilového kulturního 
života. V roce 1939 a v prvních měsí-
cích roku 1940 - tak, jako u většiny 
čs. uprchlíků žijících na britské půdě 
- bylo i jejich exilové živobytí za-
bezpečeno měsíčním příjmem v po-
době charitativní podpory plynoucí 
ze zmíněného fondu.  Zpočátku se 
Pavel  schönfeld živil jako sklad-
ník, postupně získal místo číšníka 
v hotelu Cumberland. Působil zde 
po celou dobu „bitvy o Británii“, 
čas od času byl povoláván k pracím 
na odstraňování následků leteckého 
bombardování.

REDAkTOREM  
ČESkéHO VySíLáNí BBc
rozhlasová stanice BBC začala vy-
sílat česky a slovensky ihned po ně-
meckém přepadení Polska. schön-
feld do rozhlasu nastoupil jako 
překladatel a hlasatel na podzim  
r. 1940. relace vysílání českosloven-
ské exilové vlády se původně nazý-
vala Hovory s domovem, od dubna 
1943 byla přejmenována na Hlas 
svobodného Československa. V této 
době se z Pavla schönfelda stává 
Pavel Tigrid. BBC totiž po redakto-
rech vyžadovala užívání pseudo-
nymů, aby nebyli ohrožováni jejich 
příbuzní v protektorátu. schönfeld si 
vzpomněl, jak na gymnáziu zkomolil 
název řeky Tigris na Tigrid a spolu-
žáci mu tak začali říkat. Po válce si 
nechal nové příjmení úředně potvr-
dit. 

Prostřednictvím éteru do vlasti pro-
mlouvali např. Edvard Beneš, Jan 
Masaryk, Pavel svatý (Prokop Drti-
na) a o něco později i Pavel Tigrid. 

Podhoubí pozdějšího Tigridova po-
litického smýšlení pocházelo právě 
z londýna. Coby redaktor vládního 
vysílání spolupracoval s Hubertem 
ripkou, náměstkem ministra zahra-
ničí, s ripkovým tajemníkem Janem 
stránským či ivo Ducháčkem. 

kuLTuRNí ČiNNOST V EMiGRAci
Pavel Tigrid se i jako pracovník BBC 
projevoval jako spisovatel skrze 
své původní autorské práce. Psal 
nejrůznější rozhlasové skeče, pro  
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BBC Home service zdramatizoval 
například Vercorsovo Mlčení moře. 
angažoval se rovněž v divadelním 
spolku Mladé Československo.

roku 1941 se spolu s členem diva-
delní družiny Mladého Českoslo-
venska Walterem Bergerem ujal 
redigování tehdy nově založeného 
Kulturního zápisníku, z něhož se 
pak oba společně pokusili vytvo-
řit ideovou protiváhu k úspěšně se 
mezitím prosadivší kulturní revue  
Čechoslovák.

list přinášel informace o čs. umě-
lecké tvorbě, hlavně té literární. 
Na jeho stránkách byly přetiskovány 
ukázky z knih a časopisů vycházejí-
cích v protektorátu, z exilové tvorby 
nebo ukázky z klasické i současné 
anglické literatury. Měsíčník oteví-
ral prostor i diskusím, polemikám či 
satiře. To všechno v české a později 
i ve slovenské verzi.
Tigrid se spolu s Bergerem pokusil 
navázat na revue obdobného cha-
rakteru, avšak orientovanou na in-
telektuály západoevropských de-

mokratických zemí. V lednu 1943 
začala vycházet review 43, čtvrtlet-
ník v anglickém jazyce. list měl se-
znamovat západní svět s čs. kulturou 
a jejím přínosem pro kulturu evrop-
skou. otiskovala překlady soudobé 
i starší čs. tvorby, např. z díla Jaro-
slava seiferta, Vladislava Vančury či 
Franze Kafky. Pozornost byla věno-
vána i kritice literárních, hudebních, 
divadelních či filozofických děl. re-
view 43 vycházela do konce r. 1944.

Portrét Pavla Tigrida z dětství Heda Margoliová s P. Tigridem (Špindlerův Mlýn, vánoce 1936)



Pavel Tigrid – slovy ProTi ToTaliTám 

návraT  
do československa 
a druHá emigraCe
NáVRAT DOMů 
Poválečné Československo již neby-
lo demokracií v pravém slova smys-
lu. Politicky aktivní mohly být pou-
ze strany sjednocené v tzv. Národní 
frontě, postupně byla omezována 
svoboda slova a shromažďování. 
Zahraniční politika se stále více ori-
entovala na sovětský svaz. 

Pavel Tigrid po skončení války své 
působení v BBC ukončil i přesto, že 
mu byla nabídnuta nová smlouva. 
18. června 1945 přiletěl Pavel Ti-
grid zpět domů. Po návratu do vlasti 
však zjistil, že kromě jeho nevlastní 
sestry, která se zachránila útěkem 
do spojených států, nikdo z rodiny 
nacistické běsnění nepřežil. Tigridův 
otec zemřel již začátkem roku 1940.  
Ministr informací Václav Kopecký 
nabídl Tigridovi místo v Českoslo-
venském rozhlase. Když se ovšem 
ukázalo, že Tigrid není komunistic-
kého politického zaměření, z nabíd-
ky sešlo. Nastoupil pak na Minister-
stvo zahraničních věcí.

NA MiNiSTERSTVu  
ZAHRANiČNícH Věcí
Na ministerstvu zastával funkci 
rady angloamerického oddělení. Ti-
grid tíhl k žurnalistice. Pohyboval se 
na tenkém ledě. Po roce působení 
na ministerstvu byl odvolán. Důvo-
dem k opuštění stávajícího postu se 
stal Tigridův komentář Věčná otáz-
ka našich dějin, otištěný v lidové 
demokracii. Hned druhý den po uve-
řejnění článku byl s okamžitou plat-
ností propuštěn ze státních služeb. 

Proti výpovědi se odvolal, ale soud 
do únorového převratu rozhodnout 
nestihl.

TýDENíky OBZORy A VýVOJ
Už v londýně spolu s některými svý-
mi spolupracovníky uvažoval o zalo-
žení časopisu, který by měl v osvobo-
zeném Československu demokratický 
charakter. V srpnu 1945 tak vyšlo prv-
ní číslo listu obzory: politicko-kul-
turního týdeníku, vydávaného Vý-
konným výborem Československé 
strany lidové. Kritizoval totalitní 
tendence, které v Československu 
se zvyšujícím se vlivem KsČ začaly 
postupně narůstat. Kvůli ostré kri-
tice poměrů v zemi musel list ne-
jednou čelit snahám Ministerstva 
informací, v čele s ministrem Kopec-
kým, o jeho likvidaci. V závěru roku  
1947 svoji kritiku obzory vystupňo-
valy. 

redaktorského vedení se kromě Ti-
grida ujal jeho blízký spolupracovník 
a přítel ivo Ducháček. list společ-
ně vedli do čísla 12/46, kdy se šéf-
redaktorem stal Ducháček a Tigrid 
zastával funkci hlavního redaktora. 
od poloviny roku 1947 byl týdeník 
napojen na zpravodajský servis lis-
tu The Manchester guardian. Byly to 
právě obzory, které začaly kritizovat 
brutalitu tzv. divokého odsunu Něm-
ců a šlendriánství ve správě sběr-
ných táborů pro Němce, způsobující 
nedostatečnou výživu, hlad, nemoci 
a v jejich důsledku dokonce smrt. 
Pavel Tigrid začal působit na postu 
šéfredaktora týdeníku Vývoj, rovněž 

vydávaného lidovci, který byl zamě-
řen na mladou generaci. s průtahy 
vyšlo první číslo v září roku 1946. 

Nástup totalitní moci kSČ
Více než 40% voličských hlasů zís-
kala KsČ v českých zemích ve vol-
bách 26. května 1946. Postupně se 
jasně ukázalo, že Československo 
již přestává být suverénním státem 
a je pouhou loutkou v rukou sovět-
ské zahraniční politiky. Marshallův 
plán, který mohl vážně narušit mo-
censký potenciál sovětského sva-
zu, byl stalinem zamítnut a čes-
koslovenská účast na něm byla 
zakázána. Poté, co komunisty ovlá-
dané Ministerstvo vnitra přeložilo 
posledních šest nekomunistických 
pražských velitelů, podalo 20. úno-
ra 1948 na protest demisi dvanáct 
nekomunistických ministrů. Kle-
ment gottwald nechal uspořádat 
demonstrace a generální stávku, 
které tlačily na prezidenta Beneše, 
aby demisi přijal. Mezitím probíhalo 
vyzbrojování lidových milicí. Prezi-
dent nakonec podlehl a demisi přijal. 
Pověřil komunisty doplněním uvol-
něných míst, která gottwald obsa-
dil svými spojenci. Tak byla veškerá 
moc v rukou KsČ. Začala diktatura 
proletariátu. Na vedoucí místa bylo 
dosazeno 200–250 tisíc dělníků. Jiní 
samozřejmě o své postavení přišli. 
společnost byla rozdělena. Někte-
ří lidé byli rádi, že se zlepší jejich 
hmotné zabezpečení, a věřili komu-
nismu jako správnému společen-
skému řádu, jiní prošli perzekucemi 
a mnoho jich emigrovalo.
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TiGRiDOVA DRuHá EMiGRAcE
Jako ministerský úředník a později 
i novinář jezdil Pavel Tigrid na za-
hraniční cesty. Tigrid odjížděl, zce-
la legálně na diplomatický pas, 
na zahraniční cestu plnit své novi-
nářské poslání. rudé právo otisklo 
lživou informaci, že se britská vlá-
da ve svém okupačním německém 
pásmu, v utečeneckých táborech, 
chová bezohledně. Dokonce prý 
dochází i k týrání hladem. Britský 
ambasador v Praze a Tigridův přítel 
Cecil B. Parrot ho tedy požádal, aby 

se sem vypravil a poté napsal o své 
zkušenosti. Tigrid měl odcestovat již 
v lednu, ale vlivem domácích udá-
lostí nechtěl opustit republiku. Ter-
mín byl tedy přesunut na 19. února. 
Jak se později ukázalo, tato souhra 
náhod byla vlastně velkým štěstím 
– rozkaz na zatčení Pavla Tigrida byl 
vydán 23. února 1948. Ještě v únoru 
uspořádal Pavel Tigrid ve Frankfurtu 
nad Mohanem tiskovou konferenci, 
na níž osvětlil okolnosti a průběh 
komunistického převratu v Česko-
slovensku.

V té době byl již Pavel Tigrid žena-
tý s ivanou, rozenou Myškovou, se 
kterou se oženil v roce 1947. legální 
výjezd za manželem ivaně úřady ne-
povolily, zabavily jí pas a 5. března 
1948 byla zadržena. ivana Tigridová 
strávila ve vazbě dvanáct týdnů, pak 
byla propuštěna. V září 1948 se oba 
manželé šťastně shledali v Němec-
ku.

V roce 1947 se Pavel Tigrid oženil ivanou Myškovou. se svojí ženou se seznámil ještě  
na ministerstvu zahraničních věcí, kde pracovala jako jeho sekretářka
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rádio svoBodná evroPa
(radio Free euroPe – rFe)

RáDiO SVOBODNá EVROPA
25. února 1949 ve Washingtonu byla 
z československých uprchlíků vy-
tvořena rada svobodného Česko-
slovenska (v čele stál dr. Petr Zen-
kl), která vznesla požadavek založit 
nezávislou rozhlasovou stanici. 

V květnu 1949 byl založen Národní 
výbor pro svobodnou Evropu (NCFE 
- National Committee for Free Euro-
pe), jehož  prvořadým úkolem bylo 
nalézt finanční prostředky na provoz 
nezávislé rozhlasové stanice a per-
sonálně zajistit její fungování. rFE 
působila jako soukromá stanice zpo-
čátku dotovaná ze sbírek a darů, to se 
však brzy ukázalo jako nedostatečné. 
Prostředky pak poskytovala americká 
zpravodajská služba Cia (do r. 1971). 
V roce 1971 byl americkému kongre-
su předložen návrh zákona o státní 
finanční podpoře a na základě bouř-
livých diskusí pak v roce 1973 zří-
zen Výbor pro mezinárodní vysílání 
(BiB), který měl dohlížet na činnost 
a financovat rFE z amerického roz-
počtu. 

K významným inspirátorům podoby 
vysílání rFE patřil americký socio-
log James Burnham, který nastínil 
projekt stanice, jež by nebyla za-
měřena jen na zpravodajství a poli-
tickou propagandu, ale stala by se 
alternativou k vysílání domácího 
československého rozhlasu. Tako-
vý projekt komunikace  mezi exilem 
a domácím prostředím se stal pro 
představitele komunistické moci 
v Československu vysoce nebezpeč-

ný, proto byl příjem rFE intenzivně 
rušen od počátku vysílání až do roku 
1988 (v roce 1977 bylo v sovětském 
svazu  a některých zemích socialis-
tického bloku v provozu kolem 
3000 rušicích stanic).

Vypuknutí války v Koreji (1950) 
a s tím spojený růst mezinárodního 
napětí urychlily přípravy ke spuš-
tění vysílání, které bylo zahájeno 
v červenci 1950 z mobilního krátko-
vlnného vysílače umístěného na ná-
kladním automobilu pohybujícím se 
na německé straně českosloven-
ských hranic. Zkušební vysílání trva-
lo pouze deset hodin týdně a mělo 
formu třicetiminutových zpravodaj-
ských relací, informací a krátkých 
politických analýz. o měsíc později 
zahájily zkušební vysílání také pol-
ská a maďarská redakce. Pravidel-
né vysílání bylo zahájeno 1. května 
1951 v 11 hodin. 

TiGRiD A RFE
Prvním ředitelem československé 
redakce rFE se stal Ferdinand Pe-
routka (vedení sídlilo do roku 1961 
v New yorku, národní redakce pů-
sobila v Mnichově, kvůli kontak-
tům s čs. emigranty, blízkosti hra-
nic a možnostem rychleji získávat 
informace o dění doma). V letech  
1950–1952 byl programovým ředi-
telem čs. redakce v Mnichově Pavel 
Tigrid. Pod jeho vedením začalo asi  
80 redaktorů realizovat ambiciózní 
rozhlasovou práci. První českoslo-
venská redakce (vysílalo se v češti-
ně a slovenštině) neměla až na vý-

jimky zkušenost s rozhlasovou prací, 
nicméně působila zde řada osobnos-
tí českého a slovenského politické-
ho i kulturního života propojujících 
rFE s tradicemi československé 
demokracie. Jádrem týmu byli mladí 
intelektuálové, sdružení kolem re-
vue skutečnost (vycházela ve Švý-
carsku), které doplňovali zkušení 
publicisté jako Ferdinand Peroutka, 
exministr spravedlnosti Jaroslav 
stránský, bývalý šéfredaktor Práva 
lidu Miloš Vaněk, kulturní redaktoři 
Petr Demetz (později docent yales-
ké univerzity), Vladimír Peška, Zde-
něk lederer, Jan Tumlíř a Jaroslav 
Dresler. K nim se řadili renomovaní 
spisovatelé Jan Čep a Egon Hostov-
ský, kněz dr. alexandr Heidler (ně-
kdejší asistent arcibiskupa Berana) 
a spisovatel a publicista Jiří Kovtun.

Pavel Tigrid si brzy mezi kolegy zís-
kal respekt a oblibu, nicméně svým 
pojetím politické publicistiky a po-
stojem k reprezentantům komunis-
tického režimu (tzv. gradualismem) 
se dostával do sporů s příslušníky 
starší generace prvorepublikových 
exulantů. Dalším problémem také 
byly kompetenční spory mezi cen-
trálou v New yorku a mnichovskou 
redakcí, která odmítala vysílat 
newyorské předtočené pořady, čas-
to prý odtržené od reality. V Mnicho-
vě měli denně k dispozici český tisk 
a množství posluchačských ohlasů, 
redaktoři tak byli k Československu 
a k situaci uvnitř státu blíž. Peroutka 
přijel do Mnichova v srpnu 1952 spo-
ry řešit, ale rebelující redakce odmí-
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tala respektovat autoritu newyorské 
centrály. Pavel Tigrid vzápětí konflikt 
veřejně vyostřil kritikou rady svo-
bodného Československa (členem 
byl i Peroutka), čímž definitivně roz-
bil iluzi o jednotě československého 
politického exilu a američany donu-
til, aby volili mezi Peroutkou a jím...  
Pavel Tigrid musel rádio a vzápětí 
i Německo opustit. Přestěhoval se 
i s manželkou do Usa.

symbolem rádia a sbírky na jeho 
provoz se stal americký ZVoN sVo-
BoDy (přispělo 16 mil. američanů; 
zvon r. 1776 ve Philadelphii oznamo-
val vyhlášení nezávislosti).

1. března 1953 byla americkým vý-
borem pro svobodu lidu sssr zří-
zena stanice rádio svoboda, kte-
rá byla  5. září 1956 přejmenována 
na radio liberty. Vysílala do celého 

sovětského svazu, a to jak v ruš-
tině, tak postupně v téměř dvaceti 
jazycích národů obyvatel sssr. re-
dakci tvořili zpočátku zejména ruští 
političtí uprchlíci z let 1917 a 1945. 
V roce 1976 bylo rádio svoboda 
sloučeno s rFE.
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rádio svoBodná evroPa
(radio Free euroPe – rFe)

RáDiO SVOBODNá EVROPA
Cíle a náplň činnosti rFE pojmeno-
val  v projevu u příležitosti zahá-
jení vysílání předseda Výboru pro 
svobodnou Evropu, renomovaný 
americký publicista a spoluvydava-
tel deníku Time C. D. Jackson. „Je 
ovšem rozdíl mezi obyčejnou roz-
hlasovou stanicí a touto vynikající 
zbraní politického zápasu. Češi, slo-
váci, američané, Němci podřídili své 
dřívější názory okamžitému úkolu 
– postavit, zařídit a uvést do provo-
zu nejlepší, nejúčinnější stanici pro 
světový mír. Tento rozhlas očekává 
nesporně velký úkol: odhalovat čes-
kému a slovenskému lidu lži sovět-
ské propagandy ... Z této stanice bu-
dou svobodní Češi a slováci hovořit 
k svým porobeným rodákům. Jejich 
hlas bude hlasem nikoliv statického, 
nýbrž dynamického politického zá-
pasu. Vědí, že je to stanice opravdu 
evropská. a my všichni, kdo pracu-
jeme pro svobodnou Evropu, víme, 
že je to partnerský svazek sobě 
rovných... Jsme jednotlivci, kteří se 
zasvětili společnému úkolu a spo-
lečné věci boje za svobodu. Jmé-
nem amerického národního výboru 
pro svobodnou Evropu odevzdávám 
tuto stanici boji za vítězství lidskosti 
nad nelidskostí. Pane Peroutko, toto 
je vaše stanice.“ 

a Ferdinand Peroutka ve své odpo-
vědi mimo jiné slíbil: „Budeme se 
snažit, abychom pojmům a slovům 
vrátili jejich starý obsah, který jim 
lidstvo vždy přikládalo. Nechceme-
-li, aby lidé špatně jednali, nesmíme 

dopustit, aby byli násilím donuce-
ni špatně myslit. Jeden časopis by 
znamenal málo v zemi, kde vládne 
svoboda. ale jeden svobodný ča-
sopis, jedna svobodná rozhlasová 
stanice v diktátorském režimu – to 
je revoluce, neboť takový režim se 
zakládá na tom, že jen vláda smí 
mluvit, a nikdo nesmí odpovídat,  
že každý může být obžalován,  
ale nikdo se nesmí hájit. avšak jak-
mile, ať odkudkoli, vnikne do toho 
tuhého a umělého systému třeba 
jen zlomek svobody, jakmile zase je 
možno stavět argument proti argu-
mentu, jakmile už nelze jednat bez 
kritiky, jakmile někde je místo, od-
kud je možno vyvracet nepravdy, pak 
se celý tento pyšný systém chvěje… 
ale vy sami, ne my tady, rozhodnete, 
jak uspořádat věci v našem domově, 
až bude jen zlou vzpomínkou vše to, 
co se dnes děje. Vaše je riziko, a pro-
to jen vám patří rozhodnutí o vašich 
činech.“

co se vysílalo
Každou hodinu zprávy, pak komen-
táře, přehled tisku, rozhlasové hry, 
četba na pokračování, hudba, do-
konce předpověď počasí a časový 
signál. 

Jako znělky se používaly národ-
ní hymny. rFE měla tehdy i vlastní 
taneční orchestr. Vlastně se napo-
dobovalo vysílací schéma domácího 
Čs. rozhlasu. 

AkTiViTy kOMuNiSTické STB 
A ROZVěDky PROTi ČiNNOSTi 
RFE
Základním a nejrozsáhlejším mate-
riálem stB k činnosti rFE je svazek 
označený krycím jménem alFa (za-
ložen 1953). Mezi závažnější akce, 
které bezpečnostní složky Čsr proti 
rFE připravovaly, patří první zjištěný 
nerealizovaný plán pumového útoku 
proti budově rFE v Mnichově. 

Diverzní úkol s krycím názvem  
BoroViCE měl provést r. 1957 agent 
Jáchym (oldřich lauřím, pracoval 
v rFE jako písař). s provedením ná-
silného útoku ale nesouhlasil. 

akce PaNENKa proběhla v listo-
padu 1959, kdy měl agent s krycím 
jménem alEX (hlasatel ivan Havlík) 
umístit do jídelny rFE dvě slánky 
s jedovatou atropinovou solí. Plán 
neproběhl, došlo k prozrazení, ofici-
álně proto, že Havlík svůj úkol ohlá-
sil.

Činnost agentů stB v rFE byla  
v 60. letech utlumená (vlivem bez-
pečnostních opatření a také špat-
ným zázemím v srN). Změnu přine-
sl až únor 1968, kdy bylo otevřeno 
ve Frankfurtu n.M. obchodní za-
stoupení Čssr, kde začalo pracovat  
13 rozvědčíků (např. ve Vídni jich 
bylo 24).

Mezi aktivní spolupracovníky stB patřili 
agenti: rEPorTÉr (fotograf a re-
daktor týdeníku svět v obrazech Ka-
rel Hájek (agent od r. 1956).
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EgoN, vlastním jménem JUDr. ivo 
Šafář, který udával útěky z Čssr, 
odcizil v bytě Jožky Pejskara jeho 
archiv, hlavičkové papíry exilových 
organizací, výtisky svědectví a dal-
ších periodik, jejichž distribuci po-
máhal narušovat. V roce 1972 pře-
dal rozvědce klíče od bytu ve Vídni, 
v němž bylo tamní distribuční cent-
rum časopisu svědectví.

Nejznámější diskreditační kampaň 
proti rFE a české emigraci vůbec 
byla vedena v rámci akce iNFEK-
CE (1973). Po r.1968 se na Západě 
uchytila řada agentů, kteří v množ-
ství emigrantů nebyli odhaleni. To je 
také případ Kpt.Minaříka (agent od  
r. 1967, krycí jméno Ulyxes někdej-

šího hlasatele Čs. rozhlasu Brno, 
který během svého působení v rFE 
(1969–1976) předal rozvědce stovky 
zpráv.

TERORiSTický úTOk 
NA BuDOVu RFE V MNicHOVě
Pod okny zpravodajského oddělení 
československé redakce vybuchla 
21. února 1981 časně zrána silná ná-
lož, která zničila celý trakt, v němž 
se nacházely kanceláře českoslo-
venské redakce. Tři její pracovníci 
byli vážně zraněni. Pachatel útoku 
nebyl bezprostředně vypátrán, tepr-
ve po roce 1989 se zjistilo, že aten-
tát spáchal Johannes Weinrich (člen 
teroristické skupiny i. r. sáncheze, 
zvaného Carlos) a že tento útok byl 

objednán rumunskou tajnou služ-
bou – československá redakce byla 
zasažena pravděpodobně omylem.  
státní bezpečnost sssr již od roku 
1981 věděla, kdo byl pachatelem 
útoku, ale kryla jej. oba teroristé si 
v současnosti odpykávají doživotní 
tresty za své  další zločiny.

Vysílání rFE / rl výrazně přispělo 
k pádu totalitních režimů. Poslá-
ní stanice se ale ani po roce 1989 
nezměnilo. od roku 1995 byla pře-
stěhována do Prahy (byla využita 
budova bývalého Federálního shro-
máždění Čssr) a vysílá do nesvo-
bodných  mimoevropských oblastí.

Zdemolovaná kancelář zpravodajců

rFE na snímku Kpt.Minaříka (1975), který navrhoval  
umístit do budovy rFE nálož

Důsledky silné exploze

rFE hudební program 1960
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svědeCTví 
1956-1992

SVěDEcTVí 1956–1992
Nejtěžší období emigrace bylo 
pro Pavla Tigrida spojeno s lety  
1952–56. Manželé Tigridovi byli nu-
ceni opustit Německo a odstěhovali 
se do Usa. Tam Tigrid krátce stu-
doval na Columbia University, psal 
články do Hlasu ameriky, přednášel 
o střední a východní Evropě a přitom 
se živil jako číšník v irském nočním 
klubu v Brooklynu. Manželka ivana 
dělala manekýnu pro těhotné a ro-
dina měla značné existenční potí-
že. od roku 1955 začal Tigrid znovu  
pracovat pro svobodnou Evropu, 
ale zásadní zlom přišel až v roce  
1956 v souvislosti se založením 
vlastního časopisu svědectví. 

Časopis svědectví začal vycházet, 
jak do prvního čísla Pavel Tigrid na-
psal: „Tři a půl roku od smrti stali-
novy, tři roky od výbuchu první so-
větské vodíkové pumy, více než rok 
od konference čtyř v Ženevě a tři 
čtvrti roku od XX. sjezdu Ksss,...  
aby pomocí svědectví bojoval za ná-
vrat svobody, spravedlnosti a dů-
stojného lidského života“. 

První číslo bylo datováno symbolic-
ky 28. října 1956. V krátkém čase se 
svědectví stalo nejvýznamnějším 
čs. exilovým časopisem. Vycházelo  
čtvrtletně a během let 1956–1992  
bylo vydáno celkem 93 čísel.

svědectví bylo založeno v New yor-
ku, kde také fungovala necelé čtyři 
roky jeho redakce. Pak ale Tigrid při-
jal nabídku pracovat pro bývalého 

viceprezidenta rFE sama Walkera 
jako evropský zástupce jeho nakla-
datelství a v roce 1960 přesunul své 
působiště do Paříže. Mohl tak být 
blíže Československu a načas exis-
tenčně zajištěn.

Časopis svědectví byl připravován 
s ohledem na dva základní princi-
py:  oslovovat především čs. čtenáře 
za železnou oponou a pokoušet se 
o dialog exilu s opozičními silami 
a reformně orientovanými komunis-
ty působícími v Československu. 

Náklad svědectví i zájem o něj ne-
ustále rostl (v dobách normalizace 
dosahoval více jak 20 tis. výtisků). 
Velký podíl na tom měla i svobod-
ná Evropa, která pravidelně vysíla-
la z obsahu aktuálního čísla. Díky 
přátelům doma se podařilo dvě čísla 
redigovat přímo v Československu. 
Tzv. Pražské číslo i (č. 59) sesta-
vovali Václav Havel, Petr Pithart 
a ludvík Vaculík. 

svědectví bylo financováno z darů, 
příspěvků sponzorů a díky ochotě 
přispěvatelů a redaktorů publikovat 
texty bez nároku na honorář. Např. 
první číslo sponzoroval Jan Papánek 
(1000 dolarů),  další prostředky po-
skytoval slovenský sokol v New 
Jersey a pravidelně přispíval i To-
máš Baťa

GRADuALiSMuS JAkO cESTA 
k REFORMáM
Tigrid nechtěl koncipovat svědectví 
jako monologickou tribunu exilových 

intelektuálů, ale v duchu gradualis-
mu usiloval o dialog také s domácím 
prostředím, dokonce i s komunisty, 
neboť se domníval, že povede k po-
litickým a ekonomickým reformám 
a jejich důsledkem k větší nezá-
vislosti na Moskvě.  Ve studii Marx 
na Hradčanech vysvětluje, že „gra-
dualistický postup… nemá nic spo-
lečného s „appeasementem“, s kom-
promisy se stalinskou nelidskostí, … 
tím méně se zradou základních idejí 
a principů, bez nichž není důstojné-
ho lidského života. gradualismus 
je v podstatě pragmatický politic-
ký postup, vycházející z poznání,  
že v dnešním světě mocenské zájmy 
zhusta převažují nad ideologickými, 
ba i mravními hledisky“. 

Koncepce gradualismu představo-
vala téměř revoluční průlom v boji 
proti komunismu. Důraz na svobod-
ný dialog ale neprovokoval pouze 
vrcholné představitele KsČ, rozdě-
lil také exilovou politickou repre-
zentaci, neboť někteří se obávali,  
že gradualismus prostřednictvím 
bezvýznamných ústupků ještě více 
komunistickou moc stabilizuje.

svědectví svým obsahem pokrývalo 
pestrý výčet témat a oblastí, přičemž 
svou původní profilaci bez význam-
ných změn drželo po celou dobu své 
existence. Zpočátku dominovala his-
toricko-politická témata, zaměřená 
na mezníky vývoje čs. společnosti: 
první republiku, mnichovský diktát, 
protifašistický odboj, únorový pře-
vrat, rok 1968 a opoziční protikomu-
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nistické aktivity 70. a 80. let. Bylo 
zde možné číst i příspěvky o jiných 
zemích „východního bloku“. Velký 
prostor věnoval list kulturnímu dění,  
jak domácímu, tak zahraničnímu, 
pozornost byla soustředěna také 
k významným událostem a osob-
nostem. Ve svědectví publikovala 

řada západních politologů a publi-
cistů (Z. Brzezinsky, l. Kolakowski, 
a. Michnik,  J. rupnik...). Pavel Tigrid 
udržoval kontakt také s řadou dal-
ších exilových aktivit. Publikoval své 
články v měsíčníku Kultura (zakla-
datelem a šéfredaktorem byl Jerzy 
giedroyć), přispíval do Hlasu ame-

riky. V letech 1954–1980 pracoval 
v PEN Center for Writers in Exile, 
kde se angažoval ve prospěch věz-
něných spisovatelů, nejen těch čes-
koslovenských. 

Celý text Tigridova komentáře k založení časopisu (svědectví 1-1956)

čtvrtletník pro politiku a kulturu – ročník I – číslo 1 – zima 1956

poznámky k událostem

VÝZVA
Tento časopis vychází v době revoluce 
ve střední Evropě. Je to svým způsobem 
revoluce jedinečná: není namířena proti 
socialismu, ale proti zemi, jež skutečný so-
cialismus zradila, Sovětskému Svazu. Je to 
revoluce nikoli za návrat kapitalismu, ale 
za návrat svobody, spravedlnosti a důstoj-
ného lidského života. Je to zápas vedený li-
dem proti těm, kdo jej po léta ponižovali, 
omezovali, odírali a ohlupovali z příkazu 
cizího diktátora, nyní i Moskvou prohláše-
ného za zločince. Lid žádá, aby tito muži 
v cizích službách byli smeteni.

Tento československý časopis, vycházející 
v cizině, se ovšem hlásí do řad bojujících. 
Co jeho spolupracovníci hlásali po osm 
dlouhých let se prokazuje být pravdou: 
nyní jde o to, abychom ve spojení se vše-
mi důslednými Čechoslováky ve vlasti 
uskutečnili základní předpoklad pro příští 
život ve svobodě: plnou nezávislost na so-
větském Rusku. Řada komunistických pře-
dáků ve střední a jihovýchodní Evropě už 
tento požadavek postavila a Sovětská vláda 

jej musela - nebo bude muset - splnit. Ko-
munisté, kteří se v budoucnu ještě vůbec 
chtějí nazývat Čechoslováky, musí jej rov-
něž vznést a postarat se o to, aby byl v plné 
míře splněn: v tomto úsilí mohou počítat 
s podporou všeho lidu.

Teprve až se tak stane, zahájíme rozpravu 
o tom, co dál. Tento časopis chce sloužit 
takovéto rozpravě u vědomí mravního, my-
šlenkového a politického souzvuku, který 
existuje mezi nastupujícími generacemi 
ve vlasti a těmi, kdo jako demokraté museli 
v roce 1948 opustit svou zem.

Podávají tu na sklonku osudného roku 1956 
svědectví o tom, že stojí svým cítěním a my-
šlením, vášnivěji, než kdy jindy, na straně 
lidu a jeho tužeb; a v podobě těchto listů, 
jež posílají domů, vyzývají všechny oprav-
dové Čechoslováky ke společnému hledá-
ní cesty, jež vede k budoucnosti v míru, 
ve svobodě a spravedlnosti.

    28. října 1956                  Redakce
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V HLEDáČku ROZVěDky A STB
Činnost Pavla Tigrida jako demokra-
tického publicisty byla tajnými služ-
bami monitorována už před únorem 
1948. Jak velké nebezpečí v Tigrido-
vi stB spatřovala po jeho odchodu 
do emigrace a v souvislosti s jeho 
prací v rFE a svědectví dokládá 
řada dokumentů a špionážních akcí. 

Veškerá činnost Pavla Tigrida v prů-
běhu let 1948–89 byla vždy bedlivě 
sledována československou rozvěd-
kou a mnohdy zároveň reflektována 
v československých oficiálních pro-
pagandistických pramenech (ať už 
v publicistice či v umělecké a doku-
mentární tvorbě).

stB se původně snažila získat Ti-
grida pro spolupráci, a když neby-
la úspěšná, soustředila se na jeho 
domácí i mezinárodní denunciaci 
a stíhání, realizovala opatření, kte-
rá měla zabránit pašování svědectví 
do Československa, nebo se do-
konce pokoušela zorganizovat jeho 
únos zpět do země.

Mezi známější opatření tajných slu-
žeb proti redakci svědectví patřila 
akce Hnízdo z konce 70. let. Jednalo 
se o pokus čs. rozvědky – i. správy 
FMV – instalovat odposlechové za-
řízení (mikrofon s vysílačem a s dál-
kovým ovládáním ukrytým v dřevěné 
liště) v redakci časopisu. od odpo-
slechu si stB hodně slibovala. Pavel 
Tigrid v redakčních prostorách vedl 

řadu jednání s hosty ze zahraničí 
i z Československa a telefonicky ho-
vořil s mnoha osobnostmi exilu.

odposlech byl instalován v listo-
padu 1980 a jeho baterie vydrže-
ly až do července 1981. aparaturu 
umístil pod desku Tigridova psacího 
stolu pplk. Josef Šorčík „Šembe-
ra“ z odboru emigrace a ideodiver-
ze i. správy sNB za pomoci agenta 
„riche“ – emigranta imre gajdoše,  
který v kanceláři svědectví pracoval.

státní bezpečnost pak nahrávky vy-
užila k provokacím a zejména k roz-
hlasovému pásmu „Hovory z druhé 
strany“, které vysílal Českosloven-
ský rozhlas v prosinci 1981.

Jedná se o krycí název aktivního 
opatření stB. V roce 1982 v kanceláři 
časopisu rozbil důvěrník čs. rozvěd-
ky Jaromír Macák, krycím jménem 
„Mádlo“, ampulky s velice účinnou 
zapáchající chemikálií. incident však 
nepřinesl větší výsledek.

OPERAcE DROZD 
Vysocí funkcionáři KsČ trvali na me-
zinárodní diskreditaci svědectví 
a Pavla Tigrida, proto byl využit špič-
kový agent z kabinetu pařížského 
policejního prefekta gerarda lecon-
ta (krycí jméno sámo). Jeho úkolem 
bylo francouzské kontrarozvědce 
podstrčit dokument, který naznačo-
val, že Tigrid je ve spojení s atentát-
níky na prezidenta de gaulla.

Propagační kampaně proti rFE a svě-
dectví aktivní opatření stB, které pře-
rostlo v propagační kampaň proti 
působení rFE jako „štvavé vysílač-
ce“ financované americkou Cia, byla 
akce PaNENKa.

V listopadu 1959 předal řídicí or-
gán i. správy MV Jaroslav Němec-
-NEKola (legalizován jako čs. kon-
zul v salzburgu) spolupracovníku  
i. správy MV s krycím jménem alEX 
(hlasateli  rFE ivanu Havlíkovi) dvě 
slánky s atropinovou solí.

alEX je měl umístit v jídelně rFE 
v Mnichově (byl údajně ujištěn, že 
jde o projímadlo). akce však nebyla 
provedena, naopak Havlík svůj úkol 
prozradil. reakcí na tuto aktivitu 
tajných služeb bylo hned několik... 
V prosinci 1959 vedení rFE a vrch-
ního velitelství armády Usa v Hei-
delbergu oznámilo pokus o otravu 
pracovníků rFE atropinem, který 
organizoval československý konzul 
Jaroslav Němec.

i. správa MV Čsr se zase snažila 
vést lživou protikampaň v čs. tisku. 
V článcích celou záležitost čs. strana 
„rozhořčeně“ popřela, bagatelizova-
la nebezpečí, obviňovala rFE ze lži 
a z inscenování celé aféry k získání 
větší popularity a k osočení Čsr.
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uMěLci VE SLužBácH 
PROPAGANDy 
Kromě akcí tajných služeb se do dis-
kreditace Pavla Tigrida a rFE za-
pojili také příslušníci tzv. umělecké 
fronty. V Československu vycházely 
publikace a články, jejichž autoři  se 
snažili srozumitelnou  a rádoby po-
pulární formou odhalovat exulanty 
jako lidi nízkých zájmů a morálky, 
kteří jsou ochotni pro peníze zradit 
sebe, přátele i vlast.

Novým impulzem pro tuto propa-
gandistickou tvorbu bylo období 
po roce 1968, kdy celospolečensky 
probíhalo „poučení z krizového vý-

voje“, tedy reflexe událostí, hledání 
viníků a sebekritika poctivých, avšak 
„ideově svedených“ soudruhů.

Často je v takových dílech užito 
motivu klíčových literárních postav, 
v nichž lze snadno rozpoznat osoby 
reálné a prostřednictvím literární-
ho obrazu je napadat a diskredito-
vat. snaha kompromitovat výrazné 
osoby domácí i zahraniční opozice 
je ilustrativně vidět např. v románu  
a. Pludka Vabank. Tam je P. Tigrid 
líčen jako zrádný emigrant-agent, 
jehož rejdy přivedly na scestí mno-
ho nevinných lidí. stejně tak tvůrci 
televizního dokumentu svědectví 

od seiny kompromitují populár-
ního spisovatele Jana Procházku 
a prof. Václava Černého manipulo-
vanými záznamy jejich odposlechů, 
které kromě mravní a ideové po-
kleslosti odposlouchávaných odha-
lují také jejich napojení  na zrádce 
a profesionálního protisocialistic-
kého štváče – Pavla Tigrida. Ten je 
odhalen jako organizátor protiso-
cialistického spiknutí intelektuálů 
a svědectví jako exulantské cen-
trum amerických tajných služeb.  
Čs. televize ve spolupráci s stB vě-
novala Tigridovi také samostatné 
dokumenty Muž s maskou soukrom-
níka a M4 přichází.
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LiTERáRNí TVORBA 
Pavel Tigrid je autorem desítek 
článků, esejů, studií, recenzí a no-
vinářských glos. Vedle rozsáhlé pu-
blicistické činnosti v časopisech se 
věnoval také psaní rozhlasových 
her a vydal rovněž řadu knih. Značná 
část Tigridova díla vyšla v několika 
světových jazycích – v angličtině, 
francouzštině, italštině, portugalšti-
ně, němčině nebo japonštině. 

Z PAVLA ScHöNFELDA PAVLEM 
TiGRiDEM
Jak vzniklo vaše dnešní jméno 
Tigrid? Špatně jsem poslouchal 
v sekundě na gymnáziu. Místo řeky 
Tigris jsem si, bůhví proč, pamato-
val slovo Tigrid. Prostě úplná blbost. 
V BBC jsme museli mít nějaký pseu-
donym a mě napadlo právě slovo 
Tigrid. Když jsem se po válce vrátil 
z londýna, tak moje dnešní žena, 
která se rozhodla si mě vzít (a já ji), 
všechno zlegalizovala.
(úryvek z knihy Marx na Hradčanech, 
2001, str. 10)

kAPESNí PRůVODcE iNTELi-
GENTNí žENy PO VLASTNíM 
OSuDu (1988) 
Jedna z nejznámějších knih Pav-
la Tigrida formou fiktivního dialogu 
mezi autorem a mladou turistkou 
z Československa lucií, která uva-
žuje o emigraci, poutavě a srozumi-
telně vykresluje čtenářům základní 
problémy soudobé československé 
společnosti a ukazuje, jak politické 

a sociální dění v republice i v jiných 
částech východní Evropy výrazně 
ovlivňovalo osudy mladé generace. 
Pavel Tigrid zde sděluje subjektivní 
lidskou zkušenost bez nároku na je-
diný možný výklad skutečnosti.

Poprvé vyšla kniha roku 1988 díky 
nakladatelství sixty-Eight Pub-
lishers v Torontu, po sametové re-
voluci pak s dovětkem autora dva-
krát v nakladatelství odeon v Praze 
v letech 1990 a 1992.
[…]
Kolikrát jste mi v průběhu našich ve-
čerů vytkla, že kličkuji, že se schová-
vám za „ano i ne“, „možná“, „snad“. 
Tak teď projednou vybočím z normy. 
Po staletí se Čechům přikazovalo – 
a oni to taky už po staletí přijímají 
jako program a poslání – nejít hla-
vou proti zdi, zbytečně neriskovat, 
počkat si na vhodnou, a tudíž poten-
ciálně na obětech méně nákladnou 
příležitost, být kmánem spíše než 
pánem. Palacký, Havlíček a i Masa-
ryk (v České otázce) přesvědčovali, 
že tváří v tvář dějinné nepřízni, ale 
také k výzvě k zápasu, odpověď  
„českého génia“ zní „ne násilím, ale 
smírně, ne mečem, ale pluhem, ne 
krví, ale prací, ne smrtí, ale životem 
k životu“. Takový je smysl našich dě-
jin, odkaz předků – přijmout národní 
osud spíše než se pokusit ho změnit.
[…]
Je zajímavé, kolik lidí přijímá jako 
samozřejmost, že za byt se pla-
tí činže, za vodu vodné, za užívání 

silnic mýtné, ale svobodu by každý 
pacifista a často i bezúhonný demo-
krat chtěl mít zadarmo, bez rizika, 
bez obětí. Historie oplývá příklady,  
že to nelze. a není nejmenšího důvo-
du, proč by svoboda občana měla být 
levný tovar. Právě naopak, poněvadž 
je pro občana hodného toho jména 
hodnotou zvlášť velkou, nenahradi-
telnou a nezastupitelnou, nutno ji 
někdy platit nejdráže, taky životem.
(úryvek z Kapesního průvodce, 1992, 
str. 304)

O NOBLESE A HuLVáTSTVí 
(1999)
slovo noblesa, noblesní, noblesnost 
má v češtině hned několik významů: 
od ušlechtilosti, jemnosti, uhlaze-
nosti až po třídně posměšné, zá-
vistivé, zlé – nóbl, nóblový, fajnový, 
aristokratický, z vyšší společnosti 
a tedy ne našinec, ne jeden z nás,  
ale nějaká „jejich“. ignát Herr-
mann psal (jistě nezáludně) o „nóbl 
dámě“, František langer o „nóblo-
vé čtvrti“, ale mě ani jeden z těchto 
pojmů neuspokojuje. Ten pozitivní 
výklad se mi zdá příliš ušlechtilý, 
jakoby vyhrazený lidem vzdělaným, 
zámožným, městským, pokud vůbec 
obecně dosažitelným. 
[…]
Jsme u jádra věci. Noblesy takto de-
finované, takto vytěsněné, je v čes-
ké polistopadové společnosti po-
vážlivý nedostatek. V české politice 
nedostatek alarmující. Vulgarita, 
neurvalost, obhroublost, drzé čelo 
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dostaly zelenou, a co hůř – čím výš 
v hierarchii moci, tím zelenější. Jsou 
tací, kteří to mají za vtipné, řvavě se 
tomu smějí, a jen naprostý nedosta-
tek noblesnosti způsobí, že to trap-
né ticho kolem ani nezaznamenají.
(glosy o české politice, 2000,  
str. 137)

TiGRiD JAkO LiTERáRNí POSTA-
VA 
V roce 1978 vydalo oficiální česko-
slovenské nakladatelství Magnet 
útlou novelu Petra Bednáře (pseu-
donym Z. lavičky, autora řady pro-
pagandistických pořadů v Čs. televi-
zi) pod názvem Poslední role pana T. 
autor nerespektující časové a pro-
storové souvislosti zde vylíčil Pavla 

Tigrida přesně v duchu tehdejší  nor-
malizační optiky - jako představitele 
zrádné české emigrace a zhýralého 
a nebezpečného agenta Cia. Kniha 
je doplněna „dokumentárními“ foto-
grafiemi s výmluvnými popisy (např. 
Tigridovy smyšlenky hojně využívá 
rádio svobodná Evropa. Na snímku 
vysílací sál této štvavé vysílačky 
ve středisku gloria poblíže lisabonu 
v Portugalsku).

Ve tři už na mě čekal Tigrid před re-
dakcí. Posadil se do vozu, aktovku 
z krokodýlí kůže hodil na zadní se-
dadlo a mezi zuby procedil:
„radši bych se neviděl.“
„Co se ti stalo?“
„Představ si, že mě před chvílí přišel 

otravovat Beneš.“
„Ten spisovatel?“
„Žvanil a ne spisovatel.“
„Já myslel, že je ve státech?“
„Je, v Ciceru … ale přiletěl za mnou, 
že bych mě vysolit nějaký peníze, 
protože prý kvůli mně seděl … Kvůli 
mně! Předtím měl plnou hubu vlas-
tenectví a psal pro mě, protože mu 
Blackhornová řekla, že tím získá 
„literární proslulost“. a že prý nemá 
slávu ani peníze. Tak jsem mu řekl, 
že Václav Majer byl kdysi ministrem 
a nakonec si vydělával jako sklad-
ník. Když není s to něco pořádného 
sepsat, tak ať se živí také rukama. 
(úryvek z knihy Poslední role pana  
T, 1978, str. 106)
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iVANA TiGRiDOVá
Poznala jsem Pavla, když se vrátil 
z londýnské emigrace. Tehdy byl za-
městnancem Ministerstva zahraničí 
a hledal sekretářku. Znal se s mou 
sestřenicí a ta mě doporučila. Šla 
jsem se představit. Pavel mě jako-
by zkoušel a řekl pak mé sestřeni-
ci: „No, je to docela pěkná holka.  
ale prosím tě, ona měla hrozné 
holínky, takže nohy jsem neviděl!“ 
Jednou mi řekl: „Podívejte se, sleč-
no, mně už bude pomalu třicet a měl 
bych se oženit. Nemohla byste mi 
někoho dohodit?“ a dopadlo to tak, 
že jsme spolu začali chodit, a on se 
rozhodl, že se zasnoubíme oficiálně. 
Pozval nás do baru, bylo to na Miku-
láše, vyzval moji maminku k tanci, 
a že bychom se chtěli vzít na jaře 
příštího roku. a maminka na to: „Po-
dívejte, ta holka se mi s váma ně-
jak moc tahá, tak se radši vemte co 
nejdřív!“ svatba byla 15. února 1947 
v kostele na Křižovnickém náměstí. 
Byla velká zima, nasněženo, na vo-
zovce náledí. Předjeli jsme před 
kostel, Pavel vyskočil svižně z auta 
v novém krásném tmavomodrém 
zimníku, v nových botách a rovnou 
se natáhl a vyválel se v tom sněhu. 
Tak začal náš život.

VácLAV MALý
Byl to muž naděje. Dovedl se dívat 
dopředu, aniž by utíkal od minulos-

ti. setkali jsme se těsně po 17. lis-
topadu. Vzpomínám si na to přesně, 
bylo to ve Špalíčku. Předtím jsme si 
často telefonovali s paní ivankou, 
jen s ní, s Pavlem ne. Když jsem ho 
uviděl, měl jsem strašnou radost 
a spontánně jsem ho objal. Věděl 
jsem, že svoboda už definitivně při-
šla, když Tigrid je v Praze. Byl jsem 
překvapen, jaký je to noblesní a milý 
člověk.

PETRuškA šuSTROVá
Novinářské profesi zůstal Pavel Ti-
grid věrný až do smrti, jen s malou 
pauzou, kdy byl  v letech 1994–1996 
českým ministrem kultury. a ko-
mentáře, které mu vycházely v čes-
koslovenských a poté v českých 
novinách, mohly sloužit jako model 
nestranické zaujatosti pro věc svo-
body, demokracie a lidských práv. 

Vzpomínám si, jak jsem se jednou 
paní Tigridové ptala, kde je Pavel. 
„ani nevím,“ odpověděla. „Šel ně-
kam šířit tu svou slunnou povahu.“ 
a to je také něco, na co by se nemělo 
při žádné vzpomínce na Pavla Tigri-
da zapomenout. Na jeho laskavost 
a humor, na jeho každodenní ocho-
tu pomoci člověku z tísně, rozptýlit 
jeho smutky a chmury, povědět mu 
vtip, zažertovat s ním o běžných 
trablech a vyvést ho z nich.

PETR PiTHART
Neznám moc lidí s tak naplněným 
životem. Vím, že byl u každé debaty 
o minulosti, přítomnosti i budouc-
nosti. sám jsem se naučil pořádně 
psát tak, že jsem psal do svědectví. 
Dá nám ještě hodně práce a přemýš-
lení, než se nám podaří osobnost 
Pavla Tigrida pořádně charakterizo-
vat. osobně jsem se s ním poprvé 
setkal v bytě mého přítele Petra Pří-
hody v Pařížské ulici. Bylo to v den, 
kdy Čalfa jmenoval novou českoslo-
venskou vládu. Když se tam objevil 
Pavel Tigrid, věděl jsem, že je vyhrá-
no. radostí jsem ho objal. 

Ještě za totality mi udělal velkou ra-
dost, když mi poslal flašku dvanác-
tileté whisky. Předtím jsme si často 
telefonovali a posílali texty. Poté, 
když jsem jel v roce 1990 do Paříže, 
moje první cesta vedla do svědectví.

JAcquES RuPNik
Celý život z něj vyzařovalo velice 
silné přesvědčení, důraz na prin-
cipy – mravní i politické, tolerance 
a otevřenost k dialogu s ostatními 
a pragmatismus v politické činnos-
ti. Poprvé jsme se setkali po roce 
1968. Byl jsem studentem na insti-
tutu politických věd a do semináře 
o východní Evropě si profesor pozval 
Pavla Tigrida, aby nám udělal před-
nášku o pražském jaru. V 80. letech 
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jsme spolupracovali velice úzce. 
Po založení Charty 77 jsme se sna-
žili získávat podporu francouzských 
intelektuálů.

kAREL HVížďALA       
Tigridovi žili v emigraci nejprve 
ve Frankfurtu, kde Tigrid působil 
ve Výboru pro svobodnou Evropu, 
kde se podílel na přípravách vysílání 

rádia svobodná Evropa. V mnichov-
ské pobočce sestavil redakci a stal 
se programovým ředitelem. Už teh-
dy, ve svých čtyřiatřiceti letech, ale 
se svými zkušenostmi a charizma-
tem působil jako guru. Ředitelem 
nebyl ale dlouho: jen do listopadu 
1952, kdy kvůli koncepčním nesho-
dám rezignoval. o tomto konfliktu, 
který se vlastně týkal Ferdinanda 

Peroutky, odmítal jako džentlmen 
mluvit. Pavel Tigrid chtěl začínat 
velkoryse, což se američanům líbilo, 
Peroutka byl pro skromnější začát-
ky a co nejvyšší kvalitu. od tohoto 
konfliktu se už nikdy tito dva muži 
nesešli.

Pavel Tigrid s manželkou ivanou

Doma v Héricy (1978)
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sameTová revoluCe 
a Tigridův návraT

cESTA k LiSTOPADu
Ve druhé polovině 80. let bylo stále 
jasnější, že se komunistický režim 
v Československu dostal do další 
krize, a to jak hospodářské, tak pře-
devším politické. Vedoucí představi-
telé KsČ se však stále chovali, jako 
by situace byla normální. Význam-
ným podnětem ke změně politiky 
v zemích socialistického bloku byl 
nástup Michaila gorbačova do čela 
Komunistické strany sovětského 
svazu 11. března 1985. Českoslo-
venští komunisté však tyto reformi-
stické snahy odmítali reflektovat.

V poměrech zhoršující se situace sí-
lil význam a vliv Charty 77. Postupně 
se začaly objevovat také další opo-
ziční a protirežimní skupiny. V roce 
1989 počet a síla protestů proti reži-
mu vzrostly. Na základě výzvy opo-
zičních skupin se 15. ledna na praž-
ském Václavském náměstí sešli 
lidé, aby tichou vzpomínkou uctili 
památku Jana Palacha, který se 
před 20 lety upálil na protest proti 
omezování vymožeností Pražského 
jara 1968.

Nespokojenost s komunistickým re-
žimem vyvrcholila v petici Několik 
vět, která byla zveřejněna v červnu 
1989. Do listopadu stejného roku ji 
podepsalo na 40 tisíc lidí, kteří po-
žadovali odstoupení funkcionářů 
zodpovědných za špatný stav země. 
Na Den lidských práv 10. prosince 
1989 se chystala Charta 77 uspo-
řádat shromáždění signatářů Ně-
kolika vět. Předběhli ji vysokoško-

láci, kteří 17. listopadu uspořádali 
vlastní demonstraci, jejíž brutální 
potlačení bezpečnostními složkami 
vedlo k pádu komunistického režimu 
v tehdejší Československé socialis-
tické republice.

SAMETOVá REVOLucE
Následující den se šířila zpráva 
o brutálním zásahu proti studentům 
a obyvatelstvo se začalo aktivovat 
a vyjádřilo nesouhlas s takovým 
zásahem. Postupně se začal orga-
nizovat stávkový výbor, který začal 
připravovat generální stávku. Vět-
šina příslušníků vládnoucí elity se 
odmítla situací o víkendu zabývat, 
a tak jejich podřízení vydali rozkaz 
pro pořádkové síly, aby nezasaho-
vali, protože nechtěli ještě více po-
bouřit obyvatelstvo. 19. listopadu 
1989 bylo založeno občanské fó-
rum, které pak formulovalo požada-
vek na odstoupení vládních špiček 
a vyjádřilo podporu chystané gene-
rální stávce. Postupně docházelo 
ke stávce vysokých škol, nejprve 
v Praze a posléze i po celé republice. 
Demonstrace se začaly plošně šířit. 
symbolem těchto dní se staly klíče 
a jejich cinkot. Poprvé také na veřej-
nosti mluvil Václav Havel. Neustále 
se zvětšující počet lidí, docházejících 
na demonstrace, vedl posléze k pře-
hodnocení postoje komunistického 
vedení, které jistou dobu zvažovalo 
nasazení armády. Dne 24. listopadu 
1989 abdikoval celý ústřední výbor 
v čele s Milošem Jakešem. o tři dny 
později došlo k avizované generální 
stávce, která zastavila život v zemi. 

snahy komunistů udržet situaci 
pod kontrolou částečnými ústup-
ky se minuly účinkem a 4. prosin-
ce byly otevřeny hranice na Západ.  
10. prosince 1989 oznámil svou de-
misi prezident gustav Husák a jme-
noval první nekomunistickou vládu 
od roku 1948. 

TiGRiDůV NáVRAT
Již v průběhu sametové revolu-
ce se Pavel Tigrid rozhodl vrátit se 
do vlasti. Návrat si původně naplá-
noval až na konec února 1990, ale 
toto rozhodnutí zvrátil Václav Havel, 
který jej osobně pozval na svou pre-
zidentskou inauguraci 29. prosince 
1989. Tak se „věčný emigrant“ Pa-
vel Tigrid vrátil 27. prosince 1989, 
po více než 40 letech, z Paříže domů, 
do Prahy.
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vsTuP do PoliTiky

VSTuP DO POLiTiky
Na počátku roku 1990 přijal Pavel Ti-
grid nabídku Václava Havla a stal se 
jedním z jeho poradců. Ve službách 
prezidentské kanceláře pak působil 
až do Havlovy abdikace, v létě roku 
1992.

V devadesátých letech psal jako 
nezávislý novinář komentáře pro 
lidové noviny, Mladou frontu Dnes, 
pro pražskou svobodnou Evropu či 
Český rozhlas. Publikovat přestal 
jen v období svého působení na mi-
nisterstvu. 

rozpad společného českosloven-
ského státu byl pro Tigrida, velkého 
patriota, zklamáním. Na druhé stra-
ně ale přiznal, že nemá cenu umě-
le udržovat něco, k čemu není vůle. 
od ledna roku 1994 do května roku 
1996 byl ministrem kultury ve vládě 
Václava Klause. Nabídku politického 
angažmá přijal na žádost Václava 
Havla a Josefa luxe, jehož strana 
KDU-Čsl ho do funkce navrhla, aniž 
by byl jejím členem.

Na konci svého funkčního obdo-
bí zmiňoval spíše jeho vnitřní pře-
stavbu. V této souvislosti nechalo 
Tigridovo ministerstvo vypracovat 
tzv. Bílou knihu, nezávislou analý-
zu vztahu státu a kultury, včetně 
naznačení možného řešení otázek 
kulturní politiky v Čr. V roce 1995 
se osobně zasadil o obnovu udílení 
státní ceny za literaturu a překlada-
telské dílo. Navázal tím na prvore-
publikovou tradici, sahající do roku 
1920.

Po odchodu z Ministerstva kultury 
ohlásil svou kandidaturu do sená-
tu za KDU-Čsl, ale v listopadových 
senátních volbách neuspěl. V únoru 
roku 1997 se vrátil zpět do Kancelá-
ře prezidenta republiky, kde působil 
ve funkci poradce pro česko-němec-
ké vztahy.

V lednu roku 1997 byla podepsána 
Česko-německá deklarace upra-
vující vzájemné vztahy obou států. 
Uzavírá otázky minulé, tj. majet-
kové nároky odsunutých Němců, 

a posiluje „důstojnou budoucnost 
česko-německých vztahů. otázkami 
česko-německých vztahů se Tigrid 
zabýval již od pol. 40. let v souvis-
losti s odsunem sudetských Němců 
z Československa, který se hlavně 
v prvních poválečných měsících vy-
značoval nebývalou krutostí. Jeho 
stanovisko vůči odsunu zůstávalo 
po celá léta stejné: byl to zločin.

POSLEDNí LéTA
až do roku 1998 žil střídavě v Praze 
a ve Francii. Poté se stáhl z veřejné-
ho života a posledních pět let živo-
ta strávil ve Francii ve svém domě 
v Héricy u Paříže. Zemřel náhle, dob-
rovolně 
31. 8. 2003. „svůj osud sis dovedl 
sám do konce, s odvahou a odhod-
láním. odešel jsi sám, důstojně, tak, 
jak sis to přál,“ řekla na pohřbu Ti-
gridova nejstarší dcera Deborah. 
V prosté rakvi, ozdobené křesťan-
ským křížem a Davidovou hvězdou, 
byl pohřben na venkovském hřbito-
vě v Héricy.

VyZNAMENáNí:
cena Bavorské akademie krásných umění (1990)
francouzský Řád Čestné legie (1992) 
Čestný doktorát sociálních věd UK Praha (1993)
Pamětní medaile Edvarda Beneše (1994)
Řád T. g. Masaryka (1995)
Cena Nadace Pangea a úsilí o nápravu věcí lidských (2000)
Cena Ferdinanda Peroutky (2000)
Velký kříž s hvězdou řádu za zásluhy (2000)
ocenění města Plzně za přispění a prosazení principu demokracie
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Pavla Tigrida

PAVEL TiGRiD DNEšku 
A NAOPAk
V podmínkách svobody tisku se 
snad neshodla ve svých názorech 
česká média v takové míře, jako 
tomu bylo po 31. srpnu 2003, kdy 
ve Francii, své druhé vlasti, zemřel 
novinář, vydavatel a politik Pavel 
Tigrid. Výjimkou byl pouze komunis-
tický tisk a názory několika krajních 
konzervativců. Pro ostatní byl Tigrid 
ztělesněním odporu proti jakékoli 
totalitě, vzorem tolerantního politi-
ka, analytikem s velkou intuicí pro 
politické dění, gentlemanem, výji-
mečným publicistou, vzácně celist-
vým člověkem.

Přesto, že většinu života prožil 
za hranicemi své vlasti, nikdy ne-
přestal pro svou vlast pracovat, 
přemýšlet o ní a komentovat udá-
losti, které se v ní odehrávaly. stál 
u zrodu nejvýznamnějších kultur-
ně-politických institucí naší emig-
race: čs. vysílání svobodné Evropy, 
přivedl na svět časopis svědectví, 
který byl určen československému 
čtenáři. Byl poradcem prezidenta 
Havla, v letech 1992–94 českým 
ministrem kultury a až do své smrti 
váženým komentátorem politického 
dění u nás. V běhu Tigridova života 
a v jeho postojích je řada momen-

tů, z nichž některé občas vyvolávají 
v Čechách a na Moravě spíše nechuť 
a odmítání. Byl židovského původu. 
a také věřící křesťan. (autor: Česká 
televize)

Jméno Pavla Tigrida nese v Čr do-
sud jediná škola. Tou je Jazykové 
gymnázium Pavla Tigrida v ostravě. 
Titul získalo k 1. 9. 2005 díky sou-
hlasnému stanovisku ivanky Tigri-
dové a k naplňování odkazu  přistou-
pila škola vzápětí několika akcemi.

Mezi ty, které překročily rámec re-
gionu, patřila publicisticko-histo-
rická soutěž pro studenty sŠ Tigri-
diáda a především sbírka na sochu 
Pavla Tigrida, která zaujala přímo 
tigridovským přístupem k dialogu 
nesmiřitelných idejí... Busta Pavla 
Tigrida vyrobená akademickým so-
chařem Miroslavem rybičkou byla 
totiž umístěna do mramorového so-
klu na němž stál v ostravě-Porubě 
dlouhá desetiletí V.i. lenin. Vedení 
školy tak se svými učiteli a studenty 
připravilo malý dějinný „žertík“, kte-
rý se stal jedním z kroků k vyrovnání 
se s komunistickou minulostí.

socha byla z části financována pro-
střednictvím sbírky učitelů, studen-
tů a absolventů školy. Peníze se 

sháněly také pomocí zábavných akcí 
pro veřejnost, jakou byla například 
retro módní přehlídka. 

slavnostní odhalení busty dopro-
vázela konference „Pavel Tigrid 
a rFE“, které se zúčastnili bývalí 
Tigridovi spolupracovníci z různých 
období exilové činnosti (J. rupnik,  
K. schwarzenberg, P. Pecháček, 
manželé rakušanovi, P. Šustrová), 
rodina a historici moderních dějin.

V posledních letech se témata spo-
jená s Pavlem Tigridem častěji obje-
vují na půdě škol v podobě bakalář-
ských a diplomových prací (Poštová, 
Veselá, staňková) a také v odbor-
ných studiích historiků (Tomek, 
lukeš, orság, schovánek). snad 
se brzy dočkáme také monografie 
(v současnosti ji připravuje Pavel 
Kosatík), která vzhledem k evrop-
skému významu Pavla Tigrida a jeho 
myšlení bolestně chybí.
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Tigridovy děti, příbuzní a přátelé před  bronzovou sochou (ostrava 2010)

Nejmladší z Tigridů raphaël odhaluje bustu svého dědečka (ostrava 2010)
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liTerární TvorBa  
Pavla Tigrida

Pavel Tigrid je autorem desítek článků, esejů, studií, recenzí a novinářských glos. Vedle rozsáhlé publicis-
tické činnosti v časopisech se věnoval také psaní rozhlasových her a vydal rovněž řadu knih. Značná část 
Tigridova díla vyšla v několika světových jazycích – v angličtině, francouzštině, italštině, portugalštině, 
němčině nebo japonštině. 

DíLO VyDANé kNižNě:
ozbrojený mír. Praha: Universum, 1948. (téměř celý náklad zničen)
Nationalist Trends in the Writings of Vladimír Clementis. New york: russian institute/Columbia University, 1953.
Dopis Ferdinandu Peroutkovi. New york: Newyorské listy, 1956.
Political information report on Czechoslovakia. New york: U. s. Joint Publications research service, 1957.
Marx na Hradčanech. New york: svědectví, 1960; Paris: svědectví, 1990, Brno: Barrister & Principal, 2001.
rozhovor s Jiřím Voskovcem. separátní otisk z čas. svědectví, roč. 6, čís. 22; New york: [Jiří Horák], 1963.
Politická emigrace v atomovém věku. Paris: svědectví 1968; přepracované a doplněné vydání.  
Köln: index, 1974; Praha: Prostor, 1990.
le Printemps de Prague (Pražské jaro). Paris: seuil, 1968.
Praga 1948-agosto 1968. Milano: Jaca Book, 1968.
a primavera de Praga. rio de Janeiro: le laudes, 1968.
a primavera de Praga. lisabon: início, 1969.
la chute irrésistible d’alexander Dubček (Nezadržitelný pád alexandra Dubčeka). Paris: Calmann-lévy, 1969.
Praha no haru. Tokio: yomiuri shimbusha, 1969.
a primavera de Praga. rio de Janeiro: Biblioteca do exércio, 1970.
Cosi fini alexander Dubček. Milano: Ed. Del Borghese, 1970.
Kvadratura kruhu. Dokumenty a poznámky k československé krizi 1968–1970. Paris: svědectví, 1970.
Why Dubček fell. london: MacDonald, 1971.
The Prague Coup of 1948: The Elegant Takeover. New Haven: yale University Press. 1975.
amère révolution (Hořká revoluce). Paris: albin Michel, 1977.
l’amara rivoluzione. Tentativi falliti di umanizzare il marxismo-leninismo. roma: Città nuova, 1978.
révoltes ouvrières à l’Est 1953–1981 (Dělnické vzpoury na Východě).  Bruxelles: Editions Complexe, 1981.
Dnešek je váš, zítřek je náš. Dělnické revolty v komunistických zemích. Köln: index, 1982; Erlangen: Edice Kolibřík, 
1982; Praha: Vokno, 1990.
arbeiter gegen den arbeiterstaat: Widerstand in osteuropa. Köln: Bund-Verlag, 1983.
rabočije protiv proletarskogo gosudarstva: soprotivlenije v Vostočnoj Jevrope so smerti stalina do našich dnej. 
london: overseas Publications intrchange, 1984.
Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Toronto: sixty-Eight Publishers, 1988; Praha: odeon, 1990, 
1992; Praha: academia: 2000.
Jak to šlo. Komentáře k událostem 1992–1993. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 1993.
Ve věci státních symbolů. soukromý tisk, 1998.
glosy o české politice 1996–1999. Praha: radioservis, 2000.
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PříSPěVky VE SBORNícícH (VýBěR): 
rudolf Jílovský 1890-1954. New york: skupina přátel, 1955.
Tertz abram (vlastním jménem siňavskij andrej): rampouch. Přeložila Minka rybáková, slovo úvodem  
Pavel Tigrid. Paris: svědectví, 1966.
Výročí. Vydáno u příležitosti 2. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Basilej: Českosloven-
ský svaz křesťanských pracujících, 1970.
První evropská konference sVU. Horgen u Curychu (Švýcarsko) 26.-28. června 1970. New york: Czechoslovak  
society of arts and sciences in america, 1971.
Egon Hostovský : vzpomínky, studie a dokumenty o jeho díle a osudu. Toronto: sixty-Eight Publishers, 1974.
rainer laurent: l’après Printemps de Prague. Paris: Éditions stock, 1976.
Hlas domova 1950-1975. sborník vydaný k příležitosti 25. výročí vydavatelské činnosti Hlasu domova, českoslo-
venských novin v Melbourne, austrálie. richmond: F. Vana, 1975.
...a když se řekne Voskovec. Připravil Jiří lederer. Köln: index, 1983; Praha: orbis, 1990.
Mír, mírové hnutí, křesťanská etika: výbor z materiálů ze stejnojmenného sympozia, pořádaného  
24. - 27. 11. 1983 opus bonum ve Frankenu. sestavil Milan schulz. Mnichov: opus bonum, 1984.
Muž Přítomnosti/ Ferdinand Peroutka. Curych: Konfrontace, 1985.
Československo-polské styky včera, dnes a zítra: sympozium Franken 28. - 31. 10. 1982, opus bonum.  
Výbor z materiálů sestavil antonín Měšťan. Mnichov, opus bonum, 1986.
The Prague spring: a Mixed legacy. New york: Freedom House, 1988.
Tomáš František: Je sedm hodin středověkého času. Postavy a příběhy ze začátků svobodné Evropy. Mnichov: 
Evropská Exilová Edice, 1990.
literatura, vězení, exil: sborník příspěvků z konference „literatura ve vězení a exilu – vězení a exil v literatuře“ 
konané 29. 2. - 2. 3. 1996 v Praze. Praha: Nadace readers international, 1997.



Pavel Tigrid – slovy ProTi ToTaliTám 

moŽnosTi ZaPojení   
do ProjekTu moderní 
dějiny do škol

Tříletý grantový projekt Občanské-
ho sdružení PANT počítá s aktivním 
zapojením spolupracujících škol. 
Přinášíme Vám nyní přehled mož-
ností spolupráce.

cykLuS SEMiNářů k TVORBě 
METODickýcH MATERiáLů 
A JEJicH VyužiTí VE VýucE
V rámci projektu budeme realizovat 
cyklus seminářů a metodických kur-
zů, který bude strukturován dle jed-
notlivých fází projektového záměru. 
struktura bude zaměřena na praktic-
kou a tvůrčí práci zúčastněných uči-
telů v oblasti moderních metodických 
postupů, využití jejich zkušeností, 
postřehů a invence, aplikace metody 
workshopu, důraz na kreativní a mo-
derní výuku. Program a činnosti na se-
minářích bude postupně upřesňován. 
Účastníci obdrží osvědčení o absol-
vování; program bude akreditován 
MŠMT. Celkem realizujeme po celé  
Čr 28 seminářů pro pedagogy (v le-
tošním roce 4x). seminář máme zájem 
realizovat na půdě partnerských škol. 
Potřeba je učebna s kapacitou 40 míst 
vybavená dataprojektorem s plátnem 
a ozvučením. Vybavení však může-
me dopravit vlastní. Škole můžeme 
proplatit 3.000,- Kč za nájem učebny. 
Pomoc s organizací odměníme v rámci 
DPP. Škole by nevznikly žádné další 
povinnosti či závazky. 

PuTOVNí VýSTAVA
Vytvoříme společně 6 putovních vý-
stav, které se svým obsahem zaměří 
na témata soudobých dějin s důrazem 
na dějiny regionu. Každou výstavu  
(12 panelů) připraví žáci zapojených 
škol ve spolupráci se svými učiteli 

dějepisu, my jim poskytneme meto-
dickou podporu s praktickými radami 
a návody. Záměrem je propojit zde 
činnost žáků a učitelů různých škol 
a položit tak základy jejich dlouhodo-
bější spolupráce. Každá výstava bude 
zahájena slavnostní vernisáží, na níž 
vystoupí žáci v roli tvůrců s výkladem 
zpracovaných témat a prezentací prá-
ce svého týmu. Výstava bude během 
školního roku putovat minimálně po  
5 školách Čr (mimo Prahu). Přednost-
ně budou vybírány školy z regionů se 
soustředěnou podporou státu na roky 
2010-2013.  Výběr konkrétního téma-
tu bude konzultován s odborníky his-
torických ústavů (promítne se do něj 
vybavenost dané školy materiály, uni-
kátními dokumenty, ale také aktuální 
výročí a kulturně-společenský kontext 
doby, v níž bude výstava připravová-
na). Tvůrci ve spolupráci s pracovníky 
PaNTu zhotoví k výstavě minisborník, 
obsahující obsah výstavy, metodický 
manuál s praktickými radami a návo-
dy. Předpokládáme využití instalova-
né výstavy pro výuku – hodina soudo-
bých dějin, která může probíhat přímo 
ve výstavním prostoru. Vybraní peda-
gogové pilotních škol budou výsledky 
a zkušenosti s přípravou a realizací 
této aktivity prezentovat na konfe-
renci škol Moderních dějin. Zapojení 
pedagogové se tak stanou „školite-
li“ svých kolegů, kteří budou aktivitu 
realizovat v následujícím roce. PaNT 
zajistí zhotovení konstrukcí, nákup 
a potisk bannerů, dále pak zhotovení 
minisborníků, grafiku. Tvorba meto-
dických příspěvků a „odborný dohled“ 
budou honorovány z prostředků gran-
tu. Náklady spojené s vernisáží (malé 
občerstvení) uhradí PaNT.

STuDENTSké MiNikONFERENcE
Každý rok budou zorganizovány tři 
studentské minikonference na třech 
partnerských středních školách.  PaNT 
využije své mnohaleté zkušenosti 
s jejich konáním na gymnáziu olgy 
Havlové v ostravě-Porubě a nabídne 
součinnost v průběhu příprav, pomů-
že kontaktovat pamětníky a historiky 
a poradí s tvorbou sborníku. Jedno-
denní setkání žáků z pořádající školy 
a spřátelených škol z regionu budou 
věnována konkrétním historickým 
údobím s přihlédnutím k dějinám míst-
ního regionu. V rámci minikonference 
vystoupí historik a pamětník, pro-
běhne projekce filmového dokumentu  
a studentské workshopy. Vybraní pe-
dagogové budou výsledky a zkuše-
nosti s přípravou a realizací této ak-
tivity prezentovat na konferenci škol 
Moderních dějin. Minikonference bu-
dou pořádány v termínech dle dohody 
s předpokládaným termínem v říjenu 
a listopadu každého roku trvání pro-
jektu. Předpokládáme účast přibližně 
35 studentů a učitelů PaNT zajistí 
zhotovení vytištěných výukových ma-
teriálů a uhradí oběd a občerstvení pro 
účastníky. Dále pak uhradí: organiza-
ci minikonference na DPP v rozsahu  
60 hodin x 150,- Kč lektorné na DPP 
pro 3 osoby ve výši 2.500,- Kč režijní 
náklady související s organizací (do-
pravné atd.) v dohodnuté výši.
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