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Anotace 
Diplomová práce Jan Štern: Život a dílo v období komunismu i po jeho pádu se věnuje 

osobě českého novináře Jana Šterna a jeho textům v periodiku Listy. V úvodní kapitole je 

vysvětleno, proč si autorka vybral dané téma, jaká kapitoly na sebe následují a jakými 

otázkami se zabývá výzkumná část. Ty jsou: „Nabádají texty čtenáře k něčemu 

konkrétnímu, pokud ano, k čemu?”, „Jakého charakteru jsou texty: popisné, zábavné, 

úvahové, recenzující nebo rozkazující?” a „Jaké zaměření mají texty, jsou čistě politického 

rázu?. Text kapitoly druhé popisuje Šternův život, periodikum Listy a také zaznamenává 

výpovědi z rozhovorů o Janu Šternovi. Třetí kapitola, výzkumná, začíná vysvětlením užité 

metodiky. Zkoumání probíhá ve formě kombinované obsahové analýzy zaměřené na 62 

textů z časopisu Listy, které Jan Štern tvořil mezi 70. a 90. lety minulého století. Prvně je 

stručné opsáno téma každého článku, poté se nalézají prvky či pasáže odpovídající 

výzkumným dotazům. Ty jsou zaznamenány v tabulce a kategorizovány. Výsledky analýzy 

ukazují, že většina článku neobsahuje přímou výzvu, texty mají nejčastěji charakter úvahy                 

a vždy se alespoň z části věnuji politickému tématu. Celou práci ukončuje závěr, seznam 

použitých zdrojů, příloh, bibliografický záznam zkoumaných článků a přepis rozhovoru s 

Annou Šabatovou.  

Anotation 
The diploma thesis Jan Štern: His Life and Work In and After the Communist Era deals 

with Czech journalist Jan Štern and his texts in journal Listy. The introductory chapter 

explains why the author have chosen the topic, what chapters follow each other and what 

issues the research part deals with. They are: "Do the texts encourage the reader to do 

something specific, if so, to what?", "What is the nature of the texts: descriptive, 

entertaining, contemplative, reviewing or dictating?" and "What is the focus of the texts, 

are they of a purely political nature?" The text of the second chapter describes Štern's life, 

the journal Listy and also records testimonies from interviews about Jan Štern. The third 

chapter, research, begins with an explanation of the methodology that is used. The research 

takes the form of a combined analysis focused on 62 texts from the magazine Listy, which 

Jan Štern has created between the 1970s and 1990s. First, the topic of each article is briefly 
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described, then the elements or passages corresponding to the research questions are found. 

These are written down in a table and categorized. The results of the analysis show            

that most of the article does not contain a direct command, the texts are most often                

in the nature of reflection and it always deals at least in part with a political topic.               

The whole work ends with a conclusion, a list of sources, attachments and a bibliographic 

registration of the examined articles. 

Klíčová slova 
Jan Štern, novinář, komunismus, Sametová revoluce, Charta 77, analýza obsahu, Listy 

Keywords 
Jan Štern, journalist, communism, Velvet Revolution, Charter 77, content analysis, 

Independent Czechoslovak Quarterly 
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1.Úvod 
„Proměny nabízejí nejen nová rizika, ale i nové šance“ . Jan Štern 1

Vězeň v koncentračním táboře. Bojovník při Pražském povstání 1945. Zprvu komunista        

a poté mluvčí Charty 77. Tím vším byl během svého života český spisovatel, novinář            

a básník Jan Štern, o němž je psána tato diplomová práce. I přes jeho životní příběh                

je možné se domnívat, že v dnešní době není Štern jako osobnost příliš znám, což patří 

mezi důvody, proč se mu věnuje tato diplomová práce. Autorku práce ovšem hlavně 

zajímalo, jak se jeho negativní prožitky z minulosti a změna politického názoru projevily  

v textech a jak své názory komunikoval se čtenáři. 

 Na úvod navazuje seznámení se Šternovým životem — od krátkého popisu              

jeho otce, přes Šternovo mládí, jeho období jako člena komunistické strany,                      

aféru v Tvorbě, dále události roku 1968, Šternovo zavržení komunistických myšlenek            

a působení v Chartě až do rozpadu Československa a Šternovu úmrtí roku 2012.                 

Dále jsou zaznamenány výstupy z rozhovorů s historikem Petrem Blažkem pro Český 

rozhlas, krátká řeč Anny Šabatové a Martina Palouše pro Českou televizi, samotný 

rozhovor s Annou Šabatovu a výstup ze Šternova nekrologu, který paní Šabatová tvořila        

a poskytla. Autorka práce se pokusila kontaktovat také Šternovy syny i jiné bývalé 

spolupracovníky, kteří zprvu s rozhovorem souhlasili, poté ovšem bohužel přestali 

komunikovat. Jedním z důvodů mohou být restrikce či obavy vzniklé kvůli pandemické 

situaci v roce 2020-2021.  

 Za rozhovory následuje podkapitola věnující se periodiku Listy: Časopis 

československé socialistické opozice (dále už jen Listy), která ukončuje druhou kapitolu. 

Kapitola s číslem 3 se věnuje výzkumu Šternovy tvorby v periodiku Listy. Autor měl 

zakázáno publikovat v legálních tiscích, proto bylo pro analýzu vybráno toto exilové 

periodikum, do jehož tvorby se Štern aktivně zapojoval od 70. do 90. let. Předmětem 

kombinované obsahové analýzy je 62 textů, které Štern psal v periodiku Listy mezi lety 

1973–1996 pod svým jménem či pseudonymy. Výzkumné otázky vztahující se k textu: 

„Nabádají texty čtenáře k něčemu konkrétnímu? Pokud ano, k čemu“?,                       

 BOHEMICUS. Nereformovatelný?. Listy. 1982; 12(5) 31
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„Jakého charakteru jsou texty: popisné, zábavné, úvahové, recenzující nebo rozkazující?“, 

„Jaké zaměření mají texty? Jsou čistě politického rázu?“ Poté následuje kapitola Závěr,        

na tu navazuje Summary, Seznam použitých zdrojů, přiložené teze, Seznam příloh, 

Bibliografie Šternových děl z Listů a celou práci uzavírá přepis rozhovoru s Annou 

Šabatovou. 

 Práce koresponduje se základní strukturou vypsanou v tezích. V dílčích kategoriích 

se ovšem vyskytují odlišnosti. Odchýlení proběhlo ve formě výzkumu, který neprobíhal 

pouze jako kvantitativní analýza, ale jako analýza kombinovaná, ve které bylo užíváno 

otevřených i uzavřených otázek. Díky tomuto řešení bylo možné pracovat s detailnějšími 

daty, získávat jich více a tak lépe vyhodnocovat. Rozdíl oproti původní teze je také zúžení 

bibliografie autora. Pro provedení výzkumu byl nalezen dostatečný počet děl mezi 70.           

a 90. lety minulého století, díky čemuž mohla práce naplnit kritéria a mohly být 

vyzkoumány hodnotné informace. Tudíž se i finální bibliografie věnuje pouze časovému 

období 1973–1996, ve kterém Štern do Listů přispíval. Obsáhlá kompletní bibliografie         

by mohla sloužit jako téma jiné samostatné vědecké práce. Mezi menší odlišnosti                

oproti původním tezím patří také číslování kapitol. Zároveň bylo využito množství 

internetových zdrojů (skeny, fotografie či přepisy textů) Kvůli omezením vzniklým                

v souvislosti s pandemickou situací zveřejnili instituce jako Archiv bezpečnostních složek 

či Národní knihovna běžně nepřístupné dokumenty online, jelikož nebylo možné navštívit 

badatelny nebo musela být jejich návštěva omezena.
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2. Seznámení s Janem Šternem  
2.1. Život 
Novinář, básník a spisovatel Jan Štern se narodil 1. listopadu 1924 v Praze. Jeho matka, 

Růžena Šternová, pracovala jako překladatelka z francouzštiny a němčiny. Jeho otec, 

JUDr. Evžen Štern, byl právník a sociální demokrat. Pozitivně kvitoval postoje 

T.G.Masaryka, čímž mohl ovlivnit i svého syna, který dle analýzy textů s Masarykem také 

sympatizoval.  Šternův otec se po roce 1918 podílel na tvorbě zákonodárství při budování 

První republiky. Mezi lety 1918 - 1920 připravil návrh zákonů o výborech, placené 

dovolené nebo osmihodinové pracovní době.  2

 Kromě politických aktivit se zapojoval do psané tvorby v tiskovinách Sociální 

revue, Čas nebo Naše doba. Mezi jeho díla patří „Kolektivismus“, „Socialismus                   

a imperialismus“ nebo „Naše dělnické zákonodárství“. Roku 1921 stál za založením 

Sociálního ústavu Československé republiky a tři roky na to se narodil Jan Štern.                   

Celá rodina vzdáleného židovského původu s Janem a jeho sestrou žili v domě                     

na Hanspaulce. Štern se pravděpodobně také vlivem svého otce zajímal o politiku a psal. 

První úvahu o socialismu napsal na základní škole, po které vystudoval gymnázium               

v Praze.  

 V době Janových studií pracoval jeho otec jako generální tajemník Ústřední 

sociální pojišťovny a po uzavření Mnichovské dohody v září roku 1938 se přidal                     

 Není-li citováno jinak, jsou v této podkapitole 2.1 užity tyto zdroje: 2

CÍSAŘOVSKÁ, B. PREČAN, V. Charta 77: Dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 
1804 s. ISBN 978-80-7285-084-6; DEJMEK, Jindřich a kolektiv. Československo Dějiny státu. 1. Praha: 
Libri, 2018. 952 s. ISBN 978-80-7277-572-9; HOŘEC, Jaromír. Doba ortelů. 1. Praha: Scholaris. 158 s. 
ISBN 80-900688-3-9; KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci: kulturní politika, její systémy a aktéři 1948 - 1956. 1. 
Praha: Libri, 2006. 400 s. ISBN 80-7277-316-X; RYCHLÍK, Jan. Československo v období socialismu 1945 - 
1989. 1. Praha: Vyšehrad. 424 s. ISBN 978-80-7601-334-6; Česká televize [online]. Praha, 2017 [cit. 
2020-07-17]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/lide/jan-stern/; Český rozhlas: Plus [online]. Praha, 
2017 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/jan-stern-statecny-moudry-a-skromny-
muz-6512241; Deník Referendum [online]. Praha, 2012 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://
denikreferendum.cz/clanek/13859-jsem-hrda-na-to-ze-jsme-spolu-mluvcovali; Encyklopedie ČSSD [online]. 
Praha, 2013 [cit. 2020-12-20]. Dostupné z: http://www.historiecssd.cz; Listy [online]. Praha, 2012 [cit. 
2020-11-16]. Dostupné z: http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=125&clanek=051203; Poslanecká sněmovna 
Parlamentu České republiky [online]. Praha, 2003 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/
detail.sqw?org=262&id=4007; Scriptum [online]. Brno, 2002 [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: http://
scriptum.cz/cs/periodika/listy-rim; Slovník české literatury po roce 1945, Ústav pro českou literaturu AV ČR 
[online]. Praha, 2015 [cit. 2020-12-07]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz; Týden [online]. 
Praha, 2012 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/lide/nekrology/ve-veku-87-let-
zemrel-mluvci-charty-77-jan-stern_243664.html; Ústav pro studium totalitních režimů [online]. Praha, 2007 
[cit. 2020-12-20]. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz 
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k politické straně Národní strana práce. V období Protektorátu Čech a Moravy se Evžen 

Štern aktivně zapojoval do odboje jako člen petičního výboru Věrni zůstaneme. Z důvodu 

odbojové činnosti a židovského původu ovšem roku 1942 Evžena Šterna zatkli příslušníci 

tajné státní policie, gestapa. 12. listopadu téhož roku byl v koncentračním táboře 

Mauthausen zastřelen. 

 Útrapami fašistického režimu si prošel také mladý Jan. Kromě ztráty svého otce byl 

ve dvaceti letech, roku 1944, vězněm v koncentračním táboře Klein Stein a hloubil chodby 

do skály v pracovním táboře Osterode. Z toho se mu na jaře 1945 podařilo utéct.              

Ihned potom se Štern zapojil do Pražského povstání od 5. do 9. května. Jakmile skončila  

Druhá světová válka, stal se Jan Štern členem komunistické strany, jelikož socialismus 

zprvu obdivoval. Mezi lety 1945 až 1948 studoval na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy a začal psát do periodik Mladá fronta a Práce, kde tvořil recenze poezie. Od roku 

1947 se stal redaktorem v týdeníku Tvorba, kde rozvíjel svou kariéru a vedl kulturní 

rubriku. Psal zde prozaické texty i básně, na příklad: „Proti likvidátorům poesie“, 

„Vítězství básníka“, „Anna Proletářka“, „Hraničářská“, „Více se učit z ideového 

bohatství Nerudova díla“, „Román o nástupu lidové demokracie“ atd . Od ledna 1950 3

patřil Štern také do redakce týdeníku Nový život. 

 Začátek 50. let v Československu se stal dobou politických procesů, kdy byli 

uvězněni či zabiti nejen odpůrci komunistického režimu, ale i někteří z řad nejvyšších 

 Tvorba: Týdeník pro kulturu a politiku. Praha: Ústřední výbor KSČ / Deltapress, 1925 - 1991. ISSN 3

0139-5513
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komunistických hodnostářů. Patřil mezi ně také proces s Rudolfem Slánským, generálním 

tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Československa, který byl uměle 

zkonstruován jako výstraha všem členům komunistické strany proti odchýlení                      

se od stalinismu. Tyto vládní počiny se negativně odrazily také na fungování výše 

zmíněného periodika Tvorba. Texty uveřejněné v Tvorbě zprvu jednoznačně podporovaly 

komunistickou myšlenku a souhlasili s vládou. Politické procesy ovšem vzbuzovaly 

nedůvěru v hlavách některých osob a názory členů redakce se začaly rozcházet,                      

což vyústilo ve vnitřní personální krizi v týdeníku. Šéfredaktor Gustav Bareš se stal 

členem předsednictva ÚV KSČ a údajně se dění v Tvorbě už natolik nevěnoval. Jan Štern 

se tak společně s Miroslavem Galuškou  stali hlavními osobami zodpovídajícími za chod 4

periodika. Galuška ovšem onemocněl a jeho náhradník byl odsunut do jiného periodika. 

 Psaný tón tvorby se změnil ve více kriticky útočný. Došlo ke zveřejnění textů 

Stanislava Neumanna, kritik Ladislava Štolla  či recenzí Michala Sedloně , což bylo mimo 5 6

jiné jedním z důvodů pozdějšího ukončení činnosti tiskoviny. Přestože původně                    

v periodiku procházely cenzurní kontrolou jen některé texty, dohled nad obsahy se zpřísnil. 

Projevilo se to ku příkladu na Štollově textu vyjadřujícím se k metodice východy,               

jenž před zveřejněním prošel značnými úpravami i přes autorovy námitky.  

 Po zatčení Rudolfa Slánského  se charakter psaného projevu v Tvorbě změnil               7

a členové redakce sepsali sebekritický dopis adresovaný členům ÚV KSČ, ve kterém stojí: 

„Dali jsme se se strhnout tempem práce a ani jsme nepozorovali, že Tvorba kolem sebe 

nesdružuje skutečnou moudrost strany“. V dopise redaktoři žádali také o přidělení dalších 

kolegů a personální změnu v pozici šéfredaktora Gustava Bareše , čehož se ovšem 8

nedočkali. V únoru 1952 na příkaz sekretariátu ÚV KSČ pod nátlakem ze strany Klementa 

 pozn. Miroslav Galuška: 1922 - 2007, novinář a překladatel, 1968 - 1969 ministr kultury a informací, 1970 4

vyloučen z KSČ

 pozn. Ladislav Štoll: 1902 - 1981, literární kritik a překladatel, člen KSČ, 1953 - 1954 ministr školství, 5

1954 - 1960 ministr kultury

 pozn. Michal Sedloň: 1919 - 1982, básník a překladatel, člen KSČ, autor budovatelské poezie6

 pozn. Rudolf Slánský: 1901 - 1952, politik, 1945 - 1951 generální tajemník ÚV KSČ, zabit během 7

vykonstruovaného politického procesu konaného na nátlak J.V.Stalina

 pozn. Gustav Bareš: 1910 - 1979, novinář a politik, 1948 - 1952 poslanec Národního shromáždění, profesor 8

na Univerzitě Karlově, 1970 vyloučen z KSČ a zbaven funkce na univerzitě
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Gottwalda byla činnost periodika ukončena. Jako důvod ukončení redakce veřejně uvedla 

reorganizaci stranického tisku. 

  Šternův kariérní růst byl tak zastaven. Politické procesy (hlavně ten s Rudolfem 

Slánským), vyšetřování jeho švagra Petra Planera i aféra ve Tvorbě v něm zanechaly 

pochybnosti o komunistickém režimu. Vyšetřování v té době zažíval také on sám                       

a to ku příkladu kvůli zveřejnění údajné smuteční větvičky a textu v posledním vydání 

Tvorby z února 1952, čímž dle rádia Svobodná Evropa redaktoři protestovali                      

proti rozhodnutí o zastavení periodika. Pro vyšetřování údajné provokace v posledním 

čísle Tvorby vznikla speciální komise, která se zaměřovala na Jana Šterna jakožto jednoho 

z hlavních redaktorů. Ve výsledné zprávě ohledně této kauzy padla vina z části na Gustava 

Bareše, za jeho nedostatečnou kontrolu a organizaci redakce, z části na redaktory. 

„Nedbalost soudruha Bareše se objektivně rovná sabotáži stranického tisku“,              

objevuje se ve zprávě. Redaktoři čelili také obvinění z prezentování osobních názorů 

zejména v literární sekci periodika. Ve zprávě je to vyjádřeno: „Tvorba zasahovala                

do věcí, které měly být diskutována na půdě uměleckých časopisů a nikoliv týdeníku ÚV 

KSČ,   jehož články jsou pokládány za směrnice…“.  

 Jan Štern byl roku 1952 vyslýchán také v souvislosti se smrtí básníka Konstantina 

Biebla , který listopadu 1951 spáchal sebevraždu. Státní policie se o Šterna zajímala, 9

protože Biebel jednak přispíval básněmi také do kulturní rubriky Tvorby (Bieblova 

osudného roku se v Tvorbě zveřejnilo celkem pět jeho básní) a jednak v Tvorbě vyšly také 

recenze Michala Sedloně věnující se Bieblovým textům. Jan Štern  tenkrát přiznal,               

že se s Bieblem před jeho smrtí viděl a všiml si změn v jeho chování. Dále se zastal 

recenze Bieblových děl ze strany autora tvořícího budovatelskou poezii, Michala Sedloně.  

 Mezi lety 1952 - 1953 pracoval Štern jako dopisovatel deníku Práce na stavbě 

Nové huti v Kunčicích. O tomto období později hovořil jako o době, kdy profesně klesl, 

ovšem názorově vzrostl a začal ještě více pochybovat o komunistickém režimu. Během 

pobytu v ubytovně v Kunčicích napsal Kunčický deník. Od roku 1953 začal v Práci působit 

jako řadový redaktor a povídkami přispíval také do Rudého práva či Plamene.  

 pozn. Konstantin Biebel: 1898 - 1951, básník, člen KSČ, celý život jej provázeli zdravotní potíže, úředník 9

ministerstva informací, usmrtil se skokem z okna
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 Vyjadřoval se ke kauze spojené s Františkem Halasem . Po smrti komunistického 10

básníka na něj dříve zmíněný Ladislav Štoll uvrhl vlnu kritiky, což mělo za důsledek zákaz 

vydávání Halasových děl až do konce 50. let. Štollova slova považoval Štern                         

za neumírněná. Na schůzi spisovatelů patřících do komunistické strany se Štern nechal 

slyšel, že Štollův text „Třicet let bojů za českou socialistickou poesii“ odsoudil Halasovu 

tvorbu a kritizoval také to, že se básníka nikdo nezastal a kritikou byly opatřeny všechny 

jeho texty nehledě na jejich konkrétní charakter. 

 I přes svou skepsi způsobenou událostmi z 50. let spojenými s Tvorbou                      

či politickými procesy Štern věřil, že se komunistický režim ještě může obrodit                      

a reformovat.  V jeho revolučním odhodlání ho utvrdila také nálada na II. sjezdu Svazu 

československých spisovatelů, kde autoři vyslovili ku příkladu požadavek o uvolnění 

cenzury. Na sjezdu pronesl projev nekomunistický básník, Jaroslav Seifert ,                            11

v němž kritizoval omezování a věznění autorů nesouhlasících s režimem. „Kde jsme byli, 

když knihovník vlastní rukou ničil naše knihovny? Kde jsme byli, když zástup dívek                   

a mládenců rozmetali sazby českých knih?…Vyzvěte neprávem vyloučené spisovatele. 

Uvažujme o spisovatelích uvězněných, mysleme na jejich osud“, prohlašoval mimo jiné 

Seifert. V souvislosti s tímto tématem vyjádřili Štern i jiní autoři svou omluvu za kritiku 

spisovatelů negativně se vyjadřujících ke komunistickému režimu po roce 1948. 

 Až do poloviny 60. let Štern pracoval jako řadový redaktor v periodiku Práce,           

kde se ve svých textech věnoval problematice odborů a samosprávy. Zároveň napsal 

povídky „V plameni“ a úvahami přispíval do Literárních novin, v nichž jeho texy             

jako ve všech ostatních tiskovinách procházely cenzurní kontrolou. Zároveň se v 60. letech 

aktivně zapojoval do reformního hnutí během Pražského jara. Revoluční činnost ovšem 

ukončila invaze sovětských vojsk na území Československa  21. srpna 1968. Jak dokazují 

jeho texty od 70. let až do jeho smrti, tato událost ho velmi negativně zasáhla a zarmoutila. 

1. září 1969 dostal výpověď ze zaměstnání a zákaz provádět činnosti redaktora.              

 pozn. František Halas: 1901 - 1949, básník, člen KSČ, 1945 - 1946 poslanec Prozatímního Národního 10

shromáždění, po návratu z návštěvy v SSSR pochyby o komunistickém režimu

 pozn. Jaroslav Seifert: 1901 - 1986, básník, spisovatel a novinář, představitel poetismu, držitel Nobelovy 11

ceny, signatář Charty 77, projevoval veřejně svůj nesouhlas s KSČ také před rokem 1968 
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Tehdy už na komunismus změnil názor definitivně a odvrátil se od něj, příznivec marxismu 

byl ovšem i nadále.  

 Štern se pokoušel věnovat překladům, což mu nebylo dovoleno a tak od roku 1970 

oficiálně pracoval jako dělník a následně technický úředník v podniku Vodní zdroje města 

Prahy. Neoficiálně ovšem Jan Štern od roku 1973 přispíval do exilového časopisu Jiřího 

Pelikána, Listy, ve kterém psal zprvu úvodníky pod pseudonymem Bohemicus a poté další 

texty, pod kterými se podepisoval jako jš, J.S. a po Sametové revoluci již svým vlastním 

jménem. Tomuto tématu se práce konkrétněji věnuje v dalších kapitolách, proto zde           

jeho působení v periodiku není více rozepsáno.  

 V 80. letech Štern svůj nesouhlas s vedením státu komunistickou stranou vyjádřil 

veřejně tím, že se stal signatářem sdružení Charta 77 (dále Charta), které roku 1977 

vzniklo jako ilegální opoziční sdružení kritizující komunistický režim zejména                     

za omezování občanských a lidských práv. Společně s Annou Šabatovou  a Martinem 12

Paloušem  byli jejími mluvčími pro rok 1986. Vydávali dokumenty a Chartu 13

reprezentovali před zahraničním tiskem. Během období v pozici mluvčích byli Štern, Anna 

Šabatová  a celkově Charta kritizováni exilovými chartisty, kteří poukazovali na Šternovo 

levicové politické smýšlení. Zároveň byl Štern opět vyšetřován a sledován a to během 

operace Sboru národní bezpečnosti s názvem „Hvězda“ (více informací k tomuto tématu        

v dalších odstavcích).  

 Charta v roce 1986 vydala přes 40 tisků jako sborník o situaci v Československém 

vězeňství, dokumenty vyjadřující se k Černobylu, Jazzové sekci a zatčení Karla Srpa . 14

Kolem Srpovy osoby vznikla v 80. letech kauza, když se dostalo na veřejnost, že byl 

členem komunistické politické policie, Státní bezpečnosti, a donášel tedy informace               

na členy Jazzové sekce, což Srp označil za promyšlení komplot proti komunistickému 

režimu. Jazzová sekce se stala režimem schválenou kulturní organizací až do onoho roku 

 pozn. Anna Šabatová: 1951, signatářka Charty 77, 2014 - 2020 veřejná ochránkyně práv, 2008 - 2013 12

předsedkyně ČHV

 pozn. Martin Palouš: 1950, diplomat, pedagog a politik, 1990 poslanec Federálního shromáždění, 2001 - 13

2005 velvyslanec České republiky ve Spojených státech amerických, 2006 - 2011 velvyslanec České 
republiky při OSN v New Yorku

 pozn. Karel Srp: 1937, hudebník, novinář, původně člen StB, předseda Jazzové sekce, 1979 - 1983 údajný 14

agent a důvěrník StB
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1986, kdy organizace nabyla na síle a Srp si jako její oficiální zástupce prošel několik 

výslechy a nakonec zatčením. Chartisté se tehdy ke kauze vyjádřili a členy Jazzové sekce 

hájili. Následující rok byli Srp s ostatními s velmi podlomeným zdravím z vazby 

propuštěni. 

 Mezi další významné dokumenty, které Štern pomáhal vytvářet či podepsal během 

svého působení ve funkci mluvčího, patří Kondolence k úmrtí Jaroslava Seiferta. V té je 

psáno o Seifertova mírumilovné povaze, vytrvalosti a statečnosti. Básník je tam Šternem 

označen za mravní autoritu Charty 77. Informace o Chartě vycházely také v ilegálním tisku 

Dokumentu Charty 77, do něhož Štern přispíval sekcí „Prostor pro mladou generaci“ . 15

Vyjadřoval zde ku příkladu svou kritiku omezení volného pohybu, kvůli kterému                

dle něj mladí lidé nemohli cestovat a získávat nové poznatky. Dále pak nesouhlasil                 

s procesem výběrů žáků do škol a celkovými možnostmi studia. K zaměření se na mladou 

generaci ho mimo jiné vedla poklidná demonstrace studentů při příležitosti výročí smrti 

Johna Lennona.   

 Od doby jeho působení v Chartě a zastávání role mluvčího se Šternovo jméno 

objevovalo v tajných spisech komunistického vojenského útvaru, Sboru národní 

bezpečnosti, ať už ve spojitosti s výše zmíněnou operací „Hvězda“ nebo ve složkách 

záznamů jiných osob. To, že byl Štern během operace „Hvězda“ sledován, potvrzuje         

jeho uvedení jako „sledované osoby pro Hvězda - 1“. Členové SNB se domnívali                  

o údajném propojení J. Š. s osobami: Karel Kosík (jehož označovali krycím jménem 

„Oportunista - 1“), Jaroslav Šabata (krycím jménem „Vůdce“) a Claudia Schaspienová 

 ŠTERN, Jan. Prostor pro mladou generaci. Informace o Chartě. 1992; 15(1) 17-18. ISBN 80-7239-006-6.15
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(nazvána „Zedník“). Mimo to bylo Šternovo jméno zaznamenáno ve sbírce Svazky 

kontrarozvědného rozpracování u osob Milana Hübla a Dagmar Šafaříkové. Štern 

figuroval také na seznamu osob podezřelých ze špionáže, konkrétně ve skupině osob 

podezřelých ve státech Československo, Maďarsko či Bělorusko.   16

 Společně se svou funkcí v Chartě se roku 1988 spolupodílel na založení Hnutí          

za občanskou svobodu (dále HOS), které vzniklo jako menší celek z příznivců Charty 77 

za cílem shromáždit všechny odpůrce komunistického režimu v jednu skupinu.                      

V dokumentu „Demokracii pro všechny“ vyjadřovali členové hnutí své požadavky            

jako nastolení demokracie, obnova soukromého podnikání či ochrana životního prostředí. 

Šternovu názorovou shodu s HOS a tímto manifestem lze vyčíst z jeho textů v Listech,          

ve kterých poukazuje na devastaci životního prostředí nebo popisuje nevýhody neexistující 

konkurence. Ve svých textech také podporoval manifestaci členů HOS, která proběhla           

v prosinci 1988.  

 Roku 1989 patřil Štern mezi podporovatele Sametové revoluce a souhlasil                  

s následným pádem komunistického režimu. Účastnil se začátku hnutí Občanské fórum, 

které v listopadu téhož roku vzniklo jako opozice komunistické strany. V čele figurovali 

Václav Havel, Šternův bývalý kolega a přítel Petr Pithart  či Martin Palouš,                    17

který společně s Janem Štrném zastával pozici mluvčího Charty 77. V prosinci roku 1989 

příslušníci Sboru národní bezpečnosti zlikvidovali některé ze spisů k operaci „Hvězda“,                        

při které Šterna sledovali a prověřovali. 5. a 8. 12. byly zničeny dokumenty, ve kterých byl 

Štern označen za „prověřovanou osobu“ nebo „nepřátelskou osobu“.   18

 S přelomem do 90. let patřil Štern nejen mezi aktivní členy výše zmiňovaného fóra, 

ale zasloužil se také o založení Československého helsinského výboru (dále ČHV),           

který fungoval jako dozor dodržování občanských a lidských práv a svobod. Během 90. let 

spadal ČHV mezi organizace pomáhající tvorbě nových zákonů, na příklad trestního, 

 Archiv bezpečnostních složek. Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů. 16

Archiválie č. KR-835408 MV, č. KR-812702 MV, SL-5049 MV, SL-4906 MV, SL-7449 MV, SL-7555 MV, 
OB-1717 MV, OB-1523 MV, cit: 14.12.2020

 pozn. Petr Pithart: 1941, politik, spisovatel, člen Charty 77, expředseda přechodné vlády 1990–1992, 17

expředseda Senátu Parlamentu České republiky, politik Občanského hnutí

 Archiv bezpečnostních složek. Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů. 18

Archiválie č. 7960, 38032, 39281, cit: 14.12.2020
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shromažďovacího či normy a principy lidských práv. Jak dokazuje ve svých textech              

v Listech, J.Š. velmi dbal na dodržování lidských práv a svobod a silně odsuzoval 

jakékoliv jejich omezování. Ve svých článcích nepřímo tvrdí, že porušování lidských práv 

za éry komunistického režimu považuje za jeden z hlavních důvodů, proč svou víru               

v komunismus zavrhl.  

 Po roce 1990 se Štern z politického života stáhl. Ve psaní pokračoval, a to jako člen 

redakce časopisu Listy, kde působil do roku 1996. V srpnu roku 2012 z důvodu nemoci 

skonal. Během svého života napsal několik sbírek jako „Volnost“, „Kunčický deník“, 

„Plující pokoj“, „Hledání smyslu“ a básně „O ní“. Uspořádal a redigoval „Výbor poesie“ 

Jana Nerudy. Od roku 1950 do 1995 přispěl také do několika sborníků, na příklad: 

„Spisovatelé třicet let pod praporem KSČ“, „30 let KSČ a První máj“, „Básnický 

almanach 1954, 1955, 1958, 1959“ či „Česká nezávislá literatura po pěti letech                   

v referátech“.  

 Za svůj život měl dvě manželky. První z nich byla Eva Sílová, se kterou manželství 

skončilo rozvodem a jeho bývalá manželka uzavřela nový sňatek s Jiřím Kantůrkem,  

jehož jméno převzala a nyní se jmenuje Eva Kantůrková. Také Jan Štern vstoupil                 

do druhého manželství a to s Ludmilou Junkovou. Ze svých manželství má čtyři potomky. 

Matkou nejstaršího syna Ivana a syna Jana je Eva Kantůrková. Syn Pavel a nejmladší dcera 

Lucie pocházejí z druhého manželství a jejich matku je tedy Ludmila Junková. 

 Je možné se domnívat, že Štern ve svých potomcích budoval zájem o politiku             

a profesně je ovlivnil, jelikož se každý z jeho tří synů buďto politicky angažoval, pracoval 

v médiích nebo oboje. Dle jejich politického zapojení sdíleli všichni podobné názory. 

Ne j s t a r š í Š t e rnův syn Ivan abso lvova l Vysokou ško lu ekonomickou                                         

a živil se jako informatik a profesor. Během období normalizace psal samizdaty                    

či překládal. Od roku 2000 působí v Českém rozhlase jako publicista a také nyní                    

se v pořadech „Lidé pera“ či „Názory a argumenty“ vyjadřuje k politickému                        

či ekonomickému vývoji střední Evropy. Napsal knihu „Ošidnosti odpovědné svobody          

I. část.“ 

 Druhý syn Jan také vystudoval Vysokou školu ekonomickou, vydával samizdatový 

časopis Prostor a přispíval také do Listů. Stejně jako jeho otec přiznává, že ho rok 1968 

hluboce poznamenal. V 90. letech působil jako poslanec Federálního shromáždění                

 18



za Občanské fórum, mezi jehož členy patřil také jeho otec. Následně působil v televizi 

Prima a České televizi jako dramaturg, režisér i producent pořadů „Katovna“, 

„Dvaadvacítka“ nebo „Uvolněte se, prosím“. Jan Štern mladší byl také zmocněncem 

sdružení Veřejnost proti korupci a napsal dvě knihy „Technokratismus“ a „Bytí                 

jako možnost a skutečnost“. Do dnes působí jako scénarista a píše blog např. pro iDnes.cz 

nebo Aktuálně.cz. Ve svých textech se věnuje stejně jako jeho otec tématům 

komunistického režimu v Československu či politické kritice. 

 Třetí syn Pavel Štern vystudoval sociální práci na Karlově Univerzitě                          

a z probačního úředníka se stal ředitelem Probační a mediační služby České republiky.       

Byl členem České strany sociálně demokratické a roku 2014 náměstkem ministryně 

spravedlnosti. Jako náměstek odmítl ministryni předat informace, na které dle něj neměla 

nárok a dovolával se také na protikorupční policii. Celá aféra skončila jeho odvoláním           

z funkce.  19

 Blog Aktuálně [online]. Praha, 2020 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-19

stern.php; Česká televize [online]. Praha, 2014 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/
domaci/1029351-dalsi-namestek-na-spravedlnosti-na-odstrel; Česká televize [online]. Praha, 2017 [cit. 
2020-07-17]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/lide/jan-stern/; Český rozhlas: Plus [online]. Praha, 
2017 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/jan-stern-statecny-moudry-a-skromny-
muz-6512241; Deník Referendum [online]. Praha, 2012 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://
denikreferendum.cz/clanek/13859-jsem-hrda-na-to-ze-jsme-spolu-mluvcovali; Hospodářské noviny [online]. 
Praha, 2012 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://ihned.cz/politika/c1-62367690-namestek-stern-si-stezoval-
na-ministryni-valkovou-na-policii-ta-jej-odvolala; iČesko [online]. Praha, 2018 [cit. 2020-07-17]. Dostupné 
z: http://www.i-cesko.cz/member/pavel-stern; Listy [online]. Praha, 2012 [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: 
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=125&clanek=051203; Poslanecká sněmovna Parlamentu České 
republiky [online]. Praha, 2003 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?
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2015 [cit. 2020-12-07]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz;
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2.2. Řekli o Janu Šternovi 

Politickému životu Jana Šterna se mimo jiné věnoval také historik Petr Blažek,                 

který o Šternově osobě hovoří v rozhovoru s redaktorem Davidem Hertlem. Blažek Šterna 

označuje jako jednoho z předních představitelů reformních redaktorů Pražského jara              

a člena proudu bývalých reformních komunistů. Poukazuje na to, že se ve Šternových 

textech z 80. let a blíže neobjevuje nostalgie po komunistickém režimu a domnívá se,            

že se Jan Štern od komunismu naprosto odvrátil. Jako příklad dává Šternovy texty 

„Prostor pro mladou generaci“, ve kterých mimo jiné podporuje možnost cestování.  20

 Historik hovoří také o Šternově působení v časopise Listy, kterému se tato 

diplomová práce také věnuje. Označuje Šterna společně s Petrem Pithartem za domácí 

odnož onoho periodika. Během tvorby do Listů byl pro rok 1986 Štern také jedním                 

z mluvčích Charty 77. Dle Blažka byl v tomto roce o Chartu zvýšený zájem ze strany 

zahraničních politiků. 

 Martin Palouš, který společně se Šternem zastupoval roli mluvčího Charty 77,          

se o něm také vyjádřil. Vzpomínal na to, že hned po vstupu do funkce společně absolvovali 

několik výslechů a „užívali si i jiných pozorností ze strany státních úředníků“ .                 21

Po skončení ve funkci mluvčích dle Paloušových slov všichni zaujímali pocit, že všechny                   

své povinnosti řešili, jak nejlépe uměli a odcházeli s hrdostí. Štern byl téměř stejně starý 

jako Paloušův otec a i přes věkový rozdíl se dle Paloušových slov stali přáteli.  

  O Janu Šternovi hovořila také Anna Šabatová, které byla stejně jako Palouš mluvčí 

Charty 77 společně se Šternem. V rozhovoru v pořadu Studio 24 o něm mluví                     

jako  o úžasném člověku a mrzí ji, že jeho životní příběh není veřejností dostatečně znám. 

Zmiňuje také, že Šternovo zapojení do Pražského povstání 1945 se negativně podepsalo   

na jeho zdraví. Konkrétně se mu během bojů v jeho 20 letech celoživotně zhoršil zrak           

a také sluch. Hovoří také o tom, že Štern hodně obdivoval Masaryka.  

 Není-li citováno jinak, jsou v této podkapitole 2.2 užity tyto zdroje:  20

HERTL, David. Jan Štern - statečný, moudrý a skromný můž. [rozhlasový podcast]. Česká republika, 2017. 
Český rozhlas Plus, 16. únor 2017; Deník Referendum [online]. Praha, 2012 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: 
https://denikreferendum.cz/clanek/13859-jsem-hrda-na-to-ze-jsme-spolu-mluvcovali; Studio 24. Zemřel 
chartista a publicista Jan Štern. [zpravodajské vysílání]. Česká republika, 2012. ČT24, 22.srpna 2012; 
Téma: Jan Štern, jeho život a dílo. Interview s Annou, ŠABATOVOU, nar. 1930, Opava. 14.4.2020.

 HERTL, David. Jan Štern - statečný, moudrý a skromný můž. [rozhlasový podcast]. Česká republika, 21

2017. Český rozhlas Plus, 16. únor 2017

 20

https://denikreferendum.cz/clanek/13859-jsem-hrda-na-to-ze-jsme-spolu-mluvcovali


 Tak jako mezi Šternem a Paloušem i mezi Šternem a Šabatovou byl téměř 

generační věkový rozdíl. Ona stejně jako Palouš tvrdí, že měl velmi mladistvé smýšlení, 

byl pozitivní, vtipný a vůči mladé generaci daleko vnímavější než jeho kolegové.         

Přestože měl v době jejich společného zastávání pozice mluvčích Charty přes šedesát let, 

soucítil se studentstvem a obhajoval jejich práva. Anna Šabatová vyzdvihuje také Šternovu 

tvorbu, zejména nekrolog Jana Seiferta. „Tenkrát jsem si s ním neztotožňovala, tak jsem jej 

nepodepsala. Dnes mě to až mrzí, že jsem to neudělala“ , dodává. Šabatová celkově 22

poukazuje na Šternův zápal do psaní. Dle jejích slov tvořil i přes zákaz vykonávat svou 

profesi novináře a stejně tak stále psal v letech, kdy už byl důchodce.  

 Na Šternově pohřbu pronášela Anna Šabatová smuteční řeč a napsala také 

nekrolog, ve kterém stejně jako ve Studiu 24 vyzdvihuje morálku Jana Šterna a jeho zájem 

o mladou generaci. „Uvědomoval si, paradoxně možná více než my mladší, jak důležité je 

komunikovat s mladými lidmi“ , píše. Také opětovně zmiňuje Šternovy sympatie                   23

s myšlenkami T.G.Masaryka. „Psát o Janu Šternovi a nevzpomenout jeho inspiraci 

Masarykem, by bylo trestuhodné opomenutí. Znal výborně jeho dílo, stále se k němu 

vracel. Rád přemýšlel a diskutoval o tom, jak důležitým a aktuálním myslitelem Tomáš 

Masaryk byl. Z mé poslední návštěvy u něj před necelým rokem mi utkvěla vzpomínka,             

jak mne v jednu chvíli z kuchyně, kde jsme seděli, pozval do svého pokoje, kde měl 

otevřenou knihu s nějakou Masarykovou přednáškou a nadšeně mi předčítal pasáž,         

kterou vnímal jako vysoce inspirativní pro současnost“ . Smuteční řeč zakončuje, „Honza             24

se nesmiřoval s nespravedlností. I díky jeho dlouhodobému úsilí jsme se později těšili 

svobodné a nadějné atmosféře obrodného procesu. Dosah jeho rozhodnutí jsem v té době 

nedokázala dostatečně ocenit… Honzo, děkuji ti“ . 25

 Studio 24. Zemřel chartista a publicista Jan Štern. [zpravodajské vysílání]. Česká republika, 2012. ČT24, 22

22.srpna 2012

 ŠABATOVÁ, Anna. Štern Honza - Nekrolog: Díky Chartě 77 jsem mohla spolupracovat s Janem Šternem. 23

Česká republika, 2012

 ŠABATOVÁ, Anna. Štern Honza - Nekrolog: Díky Chartě 77 jsem mohla spolupracovat s Janem Šternem. 24

Česká republika, 2012

 Deník Referendum [online]. Praha, 2012 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://denikreferendum.cz/clanek/25

13859-jsem-hrda-na-to-ze-jsme-spolu-mluvcovali
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2.2.1. Rozhovor s Annou Šabatovou  

Kromě shlédnutí televizních rozhovorů a poskytnutí přepisu nekrologu Jana Šterna měla 

autorka této práce také čest provést rozhovor  se signatářkou Charty 77, doktorkou 26

filozofie a veřejnou ochránkyní lidských práv, Annou Šabatou, která byla společně               

se Šterenem mluvčí Charty 77 pro rok 1986. Rozhovor kvůli vládním opatřením a přáním  

tázané probíhal v psané korespondenční formě. Celý jeho přepis k nalezení v příloze. 

Dle slov Anny Šabatové se se Šternem poprvé potkali při začátku jejich společného 

fungování v pozici mluvčích Charty 77 pro rok 1986, jak je psáno výše v diplomové práci. 

Podle Šabatové Štern v téže době Chartu i podepsal, ačkoliv byl s jejími myšlenkami spjat 

od začátku. Jejich spolupráci označuje za dobrou, ale podotýká, že v jejich trojci                   

(s Martinem Paloušem, který byl společně s nimi také mluvčím Charty) občasně 

diskutovali, jelikož Anna Šabatová považovala některé Šternovy texty za příliš poetické         

a květnaté. Jeho specifický sloh mohou potvrdit i textové výstupy užité ve výzkumné části 

této diplomové práce, mezi kterými se nacházela i Šternova poezie.  

 Kromě pracovních témat si během roku 1986 našli také prostor pro osobní diskuzi. 

„Honza díky svému věku více pamatoval (hodně), takže byl dospělým svědkem už let 

čtyřicátých, padesátých a šedesátých. To se můžete vždy něco zajímavého dozvědět“ , píše 27

Anna Šabatová. Jejich věkový rozdíl byl necelých 30 let, čímž ale údajně jejich vzájemná 

komunikace nijak nevázla. Podle Šabatové bylo promíchání různých generací (od 17         

do 77 let) i názorových proudů v Chartě běžné a v jejich trojici si mezi sebou poměrně 

brzy začali tykat. 

 V době začátku jejich společného působení na postu mluvčích se Anna Šabatová 

dozvěděla také o Šternově působení v Listech. Časopis znala již z dřívějška, jelikož první 

číslo Listů obsahovalo mimo jiné projev jejího otce z Vysočanského sjezdu ze 31. srpna 

1968, a také protože větší zásilku právě tohoto prvního čísla měli roku 1971 doma. 

Redakční rada Listů byla místem, kde se Šabatová se Šternem po letech od ukončení 

společného fungování v Chartě opět setkali.  

 Téma: Jan Štern, jeho život a dílo. Interview s Annou, ŠABATOVOU, nar. 1951, Opava. 14.4.2021.26

 Téma: Jan Štern, jeho život a dílo. Interview s Annou, ŠABATOVOU, nar. 1951, Opava. 14.4.2021.27
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 Podkapitola č. 5.4., Závěr výzkumu, v této diplomové práci zaznamenává krom 

odpovědí na zkoumané otázky také další Šternovy názory a postoje, jež byly odhaleny          

v průběhu analýzy textů. Jedním z nich je Šternova kritika těch, kteří bez znalosti kontextu 

hromadně odsuzovali bývalé členy komunistické strany. Šabatová to potvrzuje a domnívá 

se, že Štern toto odsuzování považoval za nespravedlivý, zjednodušený a černobílý pohled, 

který přehlíží roli jednotlivců a jejich postojů ve „zlomových okamžicích dějin“ . 28

Společně na toto téma konverzovali a považovali „antikomunistický diskurz devadesátých 

a nultých let“  za primitivní a ahistorický.  29

 Analýzy vypozorovaly také, že Štern nesouhlasil s rozdělením federací států,         

které podle jeho názoru díky svému spojení ekonomicky rostly, což Anna Šabatová také 

potvrzuje. Dle jejich konverzace z minulosti vyvozuje, že J.Š. s rozpadem Československa 

i Jugoslávie skutečně nesouhlasil. V několika svých textech Štern otevřeně píše o svých 

sympatiích s některými marxistickými myšlenkami. Anna Šabatová by ho ovšem                   

za marxistu neoznačovala a domnívá se, že by se takto neznačoval ani on sám.  

 „Byl to statečný a poctivý člověk ve všech fázích svého života“ ,                        30

nechává se na Šternovu adresu slyšet Šabatová a závěrem rozhovoru doplňuje ještě svůj 

kritický názor na sloveso „prozřít“. To se dle ní využívá v kontextu s lidmi, kteří prvně        

po 2. světové válce vstoupili do komunistické strany s vidinou lepších zítřků a poté                 

z ní vystoupili, jelikož „prozřeli“. „Oni tam vstupovali s přesvědčení a s určitými ideály         

a právě ty ideály je paradoxně dostávaly do kritické interakce a napětí se systémem,                

a v roce 1968-9 v důsledku události se jejich cesta a cesta mocenské garnitury prostě 

rozešla zcela. Byl to určitý kritický vývoj a nikoliv prozření“ , říká.  31

 Téma: Jan Štern, jeho život a dílo. Interview s Annou, ŠABATOVOU, nar. 1951, Opava. 14.4.2021.28

 Téma: Jan Štern, jeho život a dílo. Interview s Annou, ŠABATOVOU, nar. 1951, Opava. 14.4.2021.29

 Téma: Jan Štern, jeho život a dílo. Interview s Annou, ŠABATOVOU, nar. 1951, Opava. 14.4.2021.30

 Téma: Jan Štern, jeho život a dílo. Interview s Annou, ŠABATOVOU, nar. 1951, Opava. 14.4.2021.31
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2.3. Listy: Časopis československé socialistické opozice 

Krom již zmíněných periodik Mladá fronta, Práce, Tvorba nebo také Dokumenty Charty 

77 publikoval Jan Štern také v exilovém časopise Listy. Roku 1970 jej založil Jiří Pelikán         

a byl vydáván v Římě. Dvě úvodní čísla pod hlavičkou periodika Literární listy, jež bylo               

v té době již zakázáno. Pravidelně začal časopis Listy vycházet o rok později jako měsíčník 

či dvou měsíčník. Politická orientace časopisu byla levicová opozice z   Československa        

i exilu, krom politických textů se v časopise objevovaly také umělecké texty. Zejména           

v 80. letech byla jarní čísla (většinou březen a duben) spojena v jedno s název „Čtení          

na léto“, jež čtenáři přinášelo souhrn poetických a prozaických děl spisovatelů,            

kterým bylo zakázáno veřejně publikovat. Od svého začátku Listy několikrát měnily svůj 

formát (17 x 12 cm, 24 x 17 cm) či název, který se po roce 1990 změnil na Nezávislý 

dvouměsíčník a  dva roky na to na Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský 

dialog.  32

 Tento časopis byl Československu ilegální, proto jej Pelikán a jeho tým nejen                        

do Československa distribuovali tajně. V roce 1972 vyšlo 1. číslo také pro italské čtenáře. 

Zde se časopis nazýval Fogli: Giornale dell opposizione socialista cecoslovacca. Od roku 

1973 byly Listy pod názvem Blätter: Zeitschrift der tschechoslowakischen sozialistischen 

Opposition distribuovány také pro německé čtenáře. O tři roky později vyšlo několik čísel 

Organe de l'opposition socialiste tchécoslovaque s distribucí do Francie a za dva další roky 

vznikl také švédský výběr Hen tjeckoslovakiska socialistiska oppositionens tidskrift. 

Koncem 80. let se Listy s názvem Independent Czechoslovak Quarterly dostaly také              

do rukou čtenářů ve Velké Británii. Od konce roku 1989 časopis legálně vychází                   

až do nynější doby. 

 Zakladatel časopisu, Jiří Pelikán, byl od roku 1939 členem, tehdy ilegální, 

komunistické strany. Mezi lety 1948 až 1954 byl členem Národního shromáždění, do roku 

1963 předseda Mezinárodního svazu studentstva a od téhož roku do 1968 ústředním 

ředitelem Československé televize. Z této funkce byl v říjnu 1968 odvolán a začal zastávat 

 Není-li citováno jinak, jsou v této podkapitole 2.2 užity tyto zdroje:  32

Scriptum [online]. Brno, 2002 [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: http://scriptum.cz/cs/periodika/listy-rim; Listy 
[online]. Praha, 2012 [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: http://www.listy.cz/pelikan.php?text=zivot; Listy: 
Časopis československé socialistické opozice. Řím: Československá socialistická opozice, 1974 - 2002. ISSN 
1210-1222. (dále už jen Listy)
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funkci na velvyslanectví v Římě, kde později začal tvořit a vydávat zmiňované Listy.           

Po revoluci roku 1990 převedl vydávání Listů do Prahy, kde o osm let později získal 

Medaili za zásluhy I. stupně. Roku 1999 skonal na místě, kde zrodily Listy,  v Římě.  

 Jiří Pelikán do Listů také sám přispíval. Společně se ním a Šternem do periodika 

publikovali také Vlasta Chramostová, Václav Havel, Miloš Zeman, Arnošt Lustig, Jiří 

Vančura, Pavel Kohout, Jaroslav Krejčí, Oto Filip, Ladislav Hejdánek nebo Jiří Voskovec. 

Autoři zde psali fejetony, zprávy, analýzy, rozhovory, úvahy, aktuality, kulturní příspěvky, 

verše nebo texty písní či her. Tematicky byl časopis proti režimní, publikovaly se                   

v něm například také úryvky z Dokumentů Charty 77 a jeho běžná vydání byla 

nepravidelně rozšířena o speciální čísla či přílohy. Takovými přílohami byly např. rozhovor 

z italského deníku L’Unitá či dokument „Zmařený a zamlčený akční program KSČ“. 

Příkladem mimořádných vydání jsou „Exil a domov: Odchody a návraty“ či „Praha - 

Berlín - Paříž 1968“.  

 Konkrétně Jan Štern zde se svou tvorbou působil od roku 1973 do 1996. Do roku 

1989 společně s Petrem Pithartem organizovali ilegální tvorbu, následně už působil veřejně 

jako člen redakce. Šternovy texty často reagují na politickou situaci či aktuální změnu.         

V textech kriticky recenzuje články komunistických redaktorů, přidává svůj názor               

na politiku či píše o svých vzpomínkách. V čísle 3 z roku 1985 je vydána jeho básnická 

sbírka „O ní“. Do roku 1988 píše pod pseudonymem Bohemicus, J.S., js, j, jšn nebo Petr 

Šrámek. Od roku 1988 jsou některé jeho texty podepsány přímo jeho jménem a od roku 

1989 už jsou všechny jeho příspěvky signovány vlastním jménem a příjmením. 
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3. Výzkum Šternovy tvorby v Listech 
3.1. Metodika 

Pro potřeby diplomové práce byla využita metoda kombinované obsahové analýzy. Jedná 

se o spojení kvantitativní obsahové analýzy většího počtu zkoumaných textů                            

s kvalitativním hermeneutickým výzkumem s cílem více proniknout do kontextu, významů 

textů či autorových postojů. Pro zjištění odpovědí na výzkumné otázky bylo potřeba užití 

obou typů analýz a během zkoumání dochází k prolínání jejich vlastností. Obecnou a více 

objektivní kvantitativní metodu zaměřenou na jasná data doplňuje detailní a naopak více 

subjektivní kvalitativní metoda věnující se vysvětlování, porozumění a pochopení. Postup 

výzkumu je následující: stanovení předmětu zkoumání a výzkumných otázek, volba 

metodiky a technik sběru dat, vytyčení kódovacího celku a kódovací jednotky, příprava, 

sběr dat, analýza dat a závěr.  33

 Výzkumné otázky zní: „Nabádají texty čtenáře k něčemu konkrétnímu? Pokud ano, 

k čemu?“ „Jakého charakteru jsou texty: popisné, zábavné, úvahové, recenzující nebo 

rozkazující?“ a „Jaké zaměření mají texty? Jsou čistě politického rázu?“. Kódovacím 

celkem jsou všechna vydání časopisu Listy a kódovací jednotka má následující parametry: 

napsal jej Jan Štern, byl vydán v periodiku Listy, byl uveřejněn v období od roku 1970 

(vznik periodika) po dobu ukončení přispívání do periodika ze strany autora. Kvantitativní 

analýzou na základě kvótního výběr je prvků, které se v parametrech shodují, nalezeno 

celkem 62. Níže také v tabulce . Poté dochází k vytvoření profilu každého textu                34

pro následnou lepší orientaci a s tím souvisle probíhá hermeneutická analýza, při které jsou 

z textů vyselektovány konkrétní pasáže a prvky, jež jsou indukčně shlukovány                      

do kategorií. V konkrétních tematických celcích složených z vyhledaných výrazů jsou 

 Není-li citováno jinak, jsou v této podkapitole 2.1 užity tyto zdroje:  33

NEUENDORF, K.: The content analysis guidebook. London: Sage, 2002, ISBN 978-0761919773.; 
BERELSON, Bernard. Content Analysis in Communication Research. 2. New York: Hafner, 1972. 220 s. 
ISBN 978-0028412108.; SCHUZL, Winfried. SCHERER, Helmut. HAGEN, Lutz. REIFOVÁ, Irena. 
KONČELÍK, Jakub. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. Praha: Karolinum, 2005. 150 s. ISBN 
80-246-0827-8.; TRAMPOTA, Tomáš. VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 1. Praha: 
Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4.; SEDLÁKOVÁ, Renata. Výzkum médií. 1. Praha: Grada, 
2015. 544 s. ISBN 978-80-247-3568-9. 

 příloha č. 3, viz Seznam příloh34
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vyhledány významové shody, popřípadě rozpory. Ty se sčítají a dle toho se nalézají 

odpovědi na analyzované otázky shrnuté v závěru výzkumu. 

Kódovací celek:
Všechna vydání časopisu Listy: Časopis československé 
socialistické opozice od roku 1970 po nejnovější vydání

Kódovací jednotka: Jeden článek z periodika Listy, autor Jan Štern, celkem 62

Druh výzkumu: Kombinovaná obsahová analýza textů                        

Výzkumné otázky: 

„Nabádají texty čtenáře k 
něčemu konkrétnímu?… Ano, ne

Pokud ano, k čemu?“ Otevřená odpověď

„Jakého charakteru jsou texty: 
popisné, zábavné, recenzující, 
úvahové nebo rozkazující?“

Popisné, zábavné, recenzující, 
úvahové, rozkazující či 
kombinace

 „Jaké zaměření mají texty?… Otevřená odpověď

Jsou čistě politického rázu?“ Ano, ne, částečně
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 Přímým nabádáním se myslí použití výzvy v rozkazovacím způsobu od autora 

směrem ke čtenáři. Nabádat může autor také nepřímou výzvou, a to častým opakováním 

svého názoru na danou problematiku, používáním 1.os. mn.č., satirou či jinými způsoby 

záměrné i bezděčné persvaze. Popisným textem se rozumí takový, který bez názorového 

zabarvení reportuje o dané události či osobě. Zábavný text je psán cíleně pro pobavení           

a záměrně se v něm objevují vtipné slovní obraty. Text úvahového charakteru obsahuje 

názory autora, jeho myšlenky a domněnky. Recenzující text pak popisuje jiné dílo                  

a zároveň v něm autor vyjadřuje svůj názor na toto dílo. A nakonec rozkazující text je 

takový, v němž se objevují více než tři přímé výzvy a apely autora ke čtenáři. Články jsou 

politického rázu, pokud se v nich autor ve více než polovině věnuje politické tematice. 

Nezáleží na charakteru daného textu ani na konkrétním politickém tématu. 
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3.2. Profily textů 

3.2.1. Šternova tvorba v období normalizace  
Pokus o reformu komunistického režimu, který byl v Československu u moci od roku 

1948, vygradoval Pražským jarem 1968. 21. srpna 1968 s invazí sovětských vojsk bylo 

ovšem vše zastaveno. Došlo k hrubému zpřísnění pravidel a restrikcí státu vůči                  

jeho občanům. Země byla opět uzavřena, některá média ukončena a lidé veřejně 

nesouhlasící s politikou státu přišli o svá pracovní místa. Mezi ně patřil i Štern, kterému 

bylo od roku 1968 zakázáno veřejně psát a publikovat. Proto se přidal k týmu exilového 

periodika Listy a od roku 1973 do něj začal ilegálně přispívat.  

 Startovním článkem ze Šternova pera v časopise Listy je „Zima v Československu“  

z prvního vydání 1973. Text nesoucí podpis Bohemicus kriticky popisuje realitu všedního 

života v zemi, který média propagují jako spokojený stát v éře komunismu. Štern píše           

o ohrazení ostnatým drátem, rušičkách zahraničních rádií i uzavřenosti obyvatel. Dívá se 

na život očima cizince, který sem přijede na návštěvu. Zmiňuje se také o tom, že takový 

cizinec si nepřečte spoustu knih, jelikož je bylo zakázáno položit na pulty knihkupectví,        

či potká dělníky s vysokoškolskými tituly. Text ukončuje metaforou: „Spoluobčané jsou 

nevyléčitelně nemocní touhou po jaru. Přitom jsme uprostřed zimy“ , čímž poukazuje          35

na sympatie s myšlenkou Pražského jara a na smutek z aktuální situace. 

 V úvodníku druhého vydání Listů 1974 Štern (Bohemicus) kriticky recenzuje knihu 

vydanou komunistickou propagandou, „Události v Československu“. Kvůli barvě jejího 

obalu ji označuje „bílá kniha“  a podle jeho dílčích postřehů se jedná o publikaci,              36

která měla za cíl ospravedlnit události srpna 1968 a vrhnout dobré světlo na komunistický 

režim. Štern z knihy cituje a každou citaci vyvrací svými názory. Dokonce vytvoří pojem 

„Den lži“ , který by se dle něj měl připomínat vždy 21. srpna. Režim kritizuje tak ostře,     37

že politické hodnostáře nazývá „vládou lží“ a onen titul „knihou lží“. 

 BOHEMICUS. Zima v Československu. Listy: Časopis československé socialistické opozice. 1973; 3(1) 35

12. ISSN 1210-1222 (dále Listy)

 BOHEMICUS. Proti vládě lží. Listy. 1974; 4(2) 1-3. 36

 BOHEMICUS. Proti vládě lží. Listy. 1974; 4(2) 3.37
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 „Český rozhovor 1976“  je krátký inscenovaný rozhovor mezi osobou A a B. 38

Persona A vystupuje jako osoba smířená s politikou státu, ve kterém žije. Naopak osoba B 

je kritická a snaží se osobě A ukázat špatnou stránku aktuální situace. Zmiňuje tam mučení 

provedená na popud komunistických hodnostářů a cituje Marxovy výroky na téma kritiky 

a totality. Štern rozhovor napsal do pátého vydání Listů 1976 opět jako Bohemicus.              

Je možné se domnívat, že osoba B zastupuje jeho názory a A je čtenářské publikum. 

 Šternův text z Listů 1977, „Osud, to jsme my“, nese stejnou myšlenku                    

jako jeho články „Nereformovatelný?“ nebo „Konec cesty?“. Popisuje v něm pocity 

zklamání z neúspěchu protirežimní revoluce a kritizuje ty, kteří s normalizační politickou 

situací nesouhlasí, ale mlčí a čekají, že se jednou sama změní. Příkladem se stává              

jeho výrok: „žijeme v době, kdy se pohodlný pesimismus nosí“ . Stejně jako v ostatních 39

článcích na téma bezmoc navazuje část s tematikou nové obrody, kdy Štern vybízí 

publikum k zachování naděje a iniciativy (proto také název Osud, to jsme my). Čtenáři 

ukazuje, že dle něj žijí reformně smýšlející spojenci v každém ze států SSSR a existuje 

naděje pro stvoření „nové levice, která chce naplnit a rozvinout vymoženosti parlamentní 

demokracie“ . 40

 Ve svém prvním článku z roku 1979 Štern pod pseudonymem Bohemicus kriticky 

reflektuje situaci v Chartě 77. Nahlíží na ni novým pohledem a tvrdí, že chce, aby Charta 

nebyla „klubem podivínů, kteří touží po proslulosti a mučednické koruně, nýbrž sdružením 

prakticky myslících lidí, kteří přinášejí řešení problémů“ . Apeluje na to, aby se Charta 41

nestala fanatickým celkem, ale ani sdružením umělců a inteligence, kteří pouze mluví,           

a nic nečiní. Ze Šternova pohledu se totiž Charta rozděluje na menší podskupiny natolik 

různorodých lidí, že bude velký úkol udržet základní myšlenky a pospolitost tohoto celku. 

Článek „Poznámky k Chartě“ ukončuje čtvero Šternových návrhů, kam by měla Charta 

směřovat. 

 BOHEMICUS. Český rozhovor 1976. Listy. 1976; 6(5) 24-25.38

 BOHEMICUS. Osud, to jsme my. Listy. 1977; 7(1) 6.39

 BOHEMICUS. Osud, to jsme my. Listy. 1977; 7(1) 7. 40

 BOHEMICUS. Poznámky k Chartě. Listy. 1979; 9(1) 6.41
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 „Dialogy a monology“ je název prvního článku roku 1980, pod kterým najdeme 

podpis autora Bohemicus. Štern v textu shrnuje a komentuje revoluční hnutí v Polsku            

z přelomu 80. a 90. let minulého století. Věnuje se především slovu „hnida“ ,                       42

o kterém píše několik polských autorů. Hnida podle nich představuje specifický druh 

člověka žijícího v totalitním režimu. Takový člověk může být uvnitř sebe disident                 

a nesouhlasit s politikou, ale veřejně o tom nemluví. Mlčí proto, aby ho nevyhodili z práce, 

aby jeho děti mohly studovat nebo aby mohl jet na dovolenou. Dle slov autorů a Šterna         

si taková osoba přeje, aby vládnoucí režim skončil, ovšem čeká, až se něco stane,               

aniž by tomu přispěla. Na tento postoj se Štern dívá kriticky. 

 Druhý Šternův text „U nás se to stát nemůže?“ je z šestého vydání Listů 1980. 

Stejně jako v článcích „Ta hanba…“, „Konec cesty?“ nebo „13. prosinec Ludvíka 

Jaruzelského“ se zde autor věnuje tematice potlačené revoluce v Polsku z konce 80. let 

minulého století. Ze všech textů vyplývá, že to Šterna mrzí a názorově stojí na straně 

revolucionářů a podporuje jejich neustálou motivaci. Ve článku zároveň kritizuje kroky 

polské vlády, jako jsou dle něj chybné investice pouze do těžkého průmyslu, kvůli kterému 

pak strádá průmysl spotřební, nebo nedostatečný počet bytů. Na konec textu ještě čtenáře 

upozorňuje, že se tato situace vyskytuje v Polsku a z jeho pohledu to takto stejně funguje  

(roku 1980) také u nás či v jiné komunistické zemi . 43

 Šternův článek z roku 1981, „Rozluštění tajemství systému“, začíná citacemi              

z několika knih. Všechny se věnují tématu vláda a režim. Sám autor se pak snaží                    

s   nadsázkou najít znaky socialismu té doby a humorně poukazovat na jejich údajnou 

nelogičnost. První z nich jsou dle Šterna věčné kontroly, analýzy a prověrky,                             

ze kterých si utahuje. Druhým znakem je hodnocení pracovních výkonů nikoliv podle 

výsledku, ale podle formy provedení. Mezi znaky podle Šterna patří i režimní myšlenka,    

že svobodné myšlení způsobuje zkázu. Aktivní budování byrokratických struktur                  

pak udává jako poslední ze znaků. „Nezbláznil se někdo?“ , píše Štern a v celém článku 44

vtipným stylem komentuje, podle něj, absurditu komunismu. 

 BOHEMICUS. Dialogy a monology. Listy. 1980; 10(2) 27.42

 BOHEMICUS. U nás se to stát nemůže?. Listy. 1980; 10(6) 1-2.43

 BOHEMICUS. Rozluštění tajemství systému. Listy. 1981; 11(5) 4.44
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 V posledním vydání Listů 1981 píše Štern pod pseudonymem J.S. V kritickém 

článku „Ta hanba…“ reaguje na události neúspěšné revoluce v Polsku 1980. Konkrétně 

ukazuje svůj negativní názor na Čechy, kteří o Polácích hovoří jako o zbabělcích                     

a nepodporují je v jejich obrodě. Autor se domnívá, že je v Češích zakořeněn jakýsi smutek 

z neúspěchu Pražského jara. Tím pádem ani druhým nepřejí úspěch a raději se utvrzují           

v tom, že je správné respektovat systém, v jakém žijí. „Ta hanba…“ , zakončuje autor. 45

 V předposledním článku „Šotolův smutný šašek“ z roku 1981 Štern jako J.S. 

rozebírá hru Cesta Karla IV. do Francie a zpět. Jiří Šotola, autor hry, byl spisovatelem, 

kterému bylo z politických důvodů zakázáno psát. On se ovšem nepostavil do opozice jako 

Štern a chartisté, ale stvořil omluvný text a bylo mu opět dovoleno publikovat a tvořit.         

Za cenu toho, že ve svých obsazích nebude komentovat politiku. Právě za to ho Jan Štern 

kritizuje. V díle vystupuje postava šaška Tristana, který v jednom ze svých dialogů říká: 

„Chodím a dívám se. To je takové povolání. Nežaluju. Mlčím. Mlčím za to,                             

že mě nevyženou“ . Právě v tomto vidí Štern zosobnění Šotoly a jeho kariéry.  46

 Do šestého čísla 1981 přispívá Štern celkem třikrát. Naposledy textem s názvem 

„Podivný omyl“ kriticky reflektuje úryvek z komunistického periodika Tvorba. Píše se          

v něm o chybě ze strany anglického nakladatelství, které prodává jistou nahrávku              

pod špatným jménem. Nakladatelství EMI svou chybu přiznalo, redaktoři Tvorby                

ho ovšem stejně hanili. Tuto situaci Štern srovnává s invazí vojsk SSSR z roku 1968,         

která je (roku 1981) představována jako bratrská výpomoc, a nikdo se dle něj veřejně 

nesnaží o nápravu tohoto „omylu“ . 47

 První text s podpisem Bohemicus z periodika Listy 1982 reaguje na politické 

události v Polsku z minulých dvou let, kdy zde vzniklo odborové sdružení bojující                  

proti komunistickému režimu, jenž byl u moci. Odbory zde dostaly na síle v době,             

kdy Polsko navštívil tehdejší papež. 13. prosince ovšem generál Jaruzelski vyhlásil 

výjimečný stav, čímž utužil stávající režim a potlačil reformní hnutí. S tím Štern nesouhlasí 

a sepíše inscenovaný rozhovor mezi sebou a osobou Karla Marxe. Snaží se tím ukázat,         

 J.S. Ta hanba.… Listy. 1981; 11(6) 9.45

 J.S. Šotolův smutný šašek. Listy. 1981; 11(6) 71.46

 J.S. Podivný omyl. Listy. 1981; 11(6) 79.47
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že komunistický režim, původně založený nejen na Marxových myšlenkách, je                      

ve skutečnosti nerespektuje. Text s názvem „13. prosinec Ludvíka Jaruzelského“  48

ukončuje otevřeným kritickým dopisem jistému bývalému členu komunistické strany, 

kterého ovšem nejmenuje. 

 V úvodníku pátého vydání Listů 1982 se Štern jako Bohemicus věnuje tématu 

nejistota. V textu „Nereformovatelný?“ otevřeně píše o tom, že se podle něj nyní cítí každý 

nejistý a z jeho pohledu tomuto pocitu pomáhá také neúspěch polských odborů. Ostrým 

vtipem: „Je to černé a stojí to přede dveřmi, co je to? Budoucnost.“ poukazuje také na to, 

že dle jeho názoru není jistota podepřena ani v budoucnosti. Na všechnu tu nejistotu              

se ovšem dívá také pozitivně a chce čtenáři ukázat, že nemá propadat beznaději. Na konci 

textu totiž píše: „Systém je možná nereformovatelný, ale měnit se určitě dá. Proměny 

nabízejí nejen nová rizika, ale i nové šance“ . 49

 Na straně č. 14 téhož vydání pokračuje Bohemicus dalším svým článkem a opět         

v něm popisuje svou lítost nad neuskutečněnou reformací v Polsku. Kromě té dává                

za příklad také povstání v Maďarsku z roku 1956 a Pražské jaro. Všechny tyto rebelie byly 

z autorova pohledu záminky pro to, aby totalitní režim mohl využít svých vojenských sil        

a násilně zakročit. Stejně tak všechna tato povstání skončila neúspěchem, tudíž si autor 

myslí, že se to může jevit jako konec cesty odporu. Ihned poté ale dodává čtenáři novou 

naději v pokračování boje za reformaci. „Na ducha změn nelze uvalit zákaz vycházení. 

Špacíruje si po východní Evropě“ , tvrdí a dodává: „Nikoliv, není to konec cesty“ . 50 51

 V prvních Listech 1984 reaguje Štern v otevřeném dopise „A některé jistoty“            

na kritiku svého textu „Nereformovatelný?“. Štern je odsuzován za výrok o špatném 

rozpoložení duševního zdraví vládnoucích činitelů. Stejně tak jsou Šternovy návrhy 

politických změn podle modelu Maďarska označeny jako „chytračení“  s neznalostí 52

 BOHEMICUS. 13. prosinec Ludvíka Jaruzelského. Listy. 1982; 12(2) 5-6. 48

 BOHEMICUS. Nereformovatelný?. Listy: Časopis československé socialistické opozice. 1982; 12(5) 3. 49

ISSN 1210-1222

 BOHEMICUS. Konec cesty?. Listy. 1982; 12(5) 15.50

 BOHEMICUS. Konec cesty?. Listy. 1982; 12(5) 15. 51

 BOHEMICUS. A některé jistoty. Listy. 1984; 14(1) 3.52
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kontextu. Jan Štern argumentuje daty a svůj úhel pohledu obhajuje. Text ukončuje 

myšlenkou, že se mají lidé místo lamentování spíše zapojit do veřejného boje za politickou 

změnu. Píše velmi prorevolučně.  

 Šternův článek z druhého čísla Listů 1984 se nazývá „Elitní texty“. Poukazuje             

v něm na propagandu, cenzuru a zkreslený pohled na svět, který dle něj udávají média. 

Tvrdí, že lokální informace jsou prezentovány oslavně a někdy až přehnaně (jako příklad 

dává narození slůněte nebo nalezení pokladu). Naopak ze světa, jenž nese označení 

kapitalistický, jsou prezentovány jen negativní zprávy. Štern se domnívá, že noviny                

i televize předkládají publiku černobílý pohled na svět, ve kterém domov představuje 

výhra a cizina znamená úpadek. Časopisem, který dle Šternova názoru zveřejňoval 

informace nejvíce blízké realitě, byl ilegální tisk „150 000 slov“. Ten krom prózy a poezie 

předkládá také zprávy ze světa, zejména východní Evropy. Autor si myslí, že právě tento 

časopis prezentuje čtenáři skutečný stav života v zemích komunistického režimu a zároveň 

podporuje v revoluci, se kterou Štern souhlasí.  53

 V úvodníku „Pravověrní a věrní“ ze čtvrtého čísla téhož roku píše Štern o Blaise 

Pascalovi , jeho životě a jeho textech. Mimo jiné byl Pascal náboženským filosofem              54

a skrze jeho myšlenky o víře Štern přechází ke své myšlence, že v jakémkoliv totalitním 

státu existují dva druhy „věřících“ — pravověrní a věrní. Pravověrní jsou podle něj ti, 

kteří respektují jakoukoliv vládu. Naopak věrní během celého života věří v jedny hodnoty. 

Bojují za ně, i když je politická situace proti. Autor se domnívá, že minulé století bylo 

ideální dobou pro růst totalitních režimů a dělení lidí právě do těchto dvou skupin.             

Jak vyplývá z předešlých i následujících textů, Jan Štern sympatizuje s věrnými.   55

 Rubrika „O čem Rudé právo píše“ se v Listech nepravidelně opakuje. Štern              

do ní přispívá s podpisem J.S. a společně s jinými humorně kritizuje zprávy                            

z komunisticky zaměřeného periodika Rudé právo. Autor se pravděpodobně snaží snížit 

důvěryhodnost Rudého práva a poukázat, že se domnívá, že se jedná o propagandu.             

Ve třech odstavcích ze čtvrtého čísla Listů 1984 se věnuje zprávě o údajném rozmístění 

 JN. Elitní texty. Listy. 1984; 14(2). 66-67.53

 pozn. Blaise Pascal: 1623–1662, francouzský fyzik, matematik, spisovatel a náboženský filosof, vynálezce 54

omnibusu a kalkulačky, autor Pascalova fyzikálního zákona a Pascalova trojúhelníku

 BOHEMICUS. Pravověrní a věrní. Listy. 1984; 14(4) 1-4.55
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sovětských raket v Bulharsku, což Rudé právo komentuje jako lživou informaci. Štern 

zatím s nadsázkou tvrdí, že by to bylo pozitivní, kdyby SSSR nerozmístilo rakety alespoň 

do nějakého ze států sovětské federace.   56

 Také v pátém čísle Listů 1984 pokračuje J.S. s rubrikou „O čem Rudé právo píše“. 

Tentokrát poukazuje na zmatečné informace ohledně Národního památníku v Praze              

na Žižkově. Cituje tři zprávy. V první, z července 1984, Rudé právo oznamuje, že pomník 

bude od srpna 1984 dlouhodobě uzavřen z důvodu velkých oprav. Ovšem 11. září píše 

Rudé právo o tom, jak jej navštívila kubánská delegace a ihned den nato prezentuje zprávu 

o tom, jak se u památníku 12. září vzdal hold sovětským hrdinům.  57

 V textu „O hospodářství – úplně jinak“ z posledního vydání roku 1984 kritizuje 

autor vedení hospodářství a uvádí několik příkladů, které jsou dle něj špatně. Těmito 

příklady ukazuje na několik negativních rysů centrálně řízené ekonomiky. Řadí mezi ně: 

neexistence konkurence, uměle vytvořené pracovní pozice kontrolorů, vymizení malých 

podniků a plánované hospodářství (pětiletky) bez ohledu na okolní faktory. Dále se Štern 

domnívá,  že vlivem omezení vlastního podnikání lidé začínají obchodovat tajně, tedy 

„šmelinařit“ . Také si myslí, že spousta lidí nevykonává tu pracovní pozici, pro kterou 58

mají vzdělání, a někteří naopak fungují na pracovních postech, na něž jim chybí schopnosti 

či zkušenosti. 

 Na článek navazuje další Šternův text, a to otevřený dopis „Bohemicus nám píše“. 

Autor zde kritizuje editora svého textu ze čtvrtého vydání stejného roku „Pravověrní               

a věrní“. Není spokojený s vysvětlujícími komentáři navíc, se kterými byl text zveřejněn. 

„Úvodníky Rudého práva jsou zřejmé jako pleš“ , dodává a myslí si, že zbytečná 59

vysvětlování snižují kvalitu textového výstupu. 

 Ve dvou odstavcích s názvem „Co je štěstí“ z druhého vydání Listů téhož roku 

Štern kriticky komentuje výrok z periodika Tvorba. V něm se píše: „Měli jsme to štěstí,        

že spojenectví se Sovětským svazem nedovolilo imperialismu, aby se vojenskou intervencí 

 J.S. O čem Rudé právo píše. Listy. 1984; 14(4) 18.56

 J.S. O čem Rudé právo píše, aneb Tajemství památníku. Listy. 1984; 14(5) 16.57

 BOHEMICUS. O hospodářství – úplně jinak. Listy. 1984; 14(6) 50.58

 BOHEMICUS. Bohemicus nám píše. Listy. 1984; 14(6) 51.59
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vměšoval do našich vnitřních záležitostí…“ . Jan Štern ovšem poukazuje na událost 21. 60

srpna 1968, kdy se podle něj právě Sovětský svaz vojenskou invazí vměšoval do vnitřních 

záležitostí Československa. „Pokud by od této události tenkrát Sovětský svaz odpomohl, 

bylo by to pro stát skutečné štěstí“ , doplňuje. Tím dává jasně najevo, že patří k odpůrcům 61

tehdejší komunistické vlády a opět ukazuje svůj nesouhlas se srpnovým vstupem 

sovětských vojsk na území státu. 

 V druhém čísle Listů 1985 přispívá Štern také rubrikou „O čem Rudé právo píše“. 

Tentokrát se v ní věnuje grafikám „Se Sovětským svazem na věčné časy“ a „Na paměť 

osvobození“ od Adolfa Zábranského , které byly v periodiku vytištěny. Jan Štern satiricky 62

komentuje nejen názvy děl, ale také propagandistický popis ze strany redaktorů Rudého 

práva. Zněl: „sovětští vojáci s tančícími dívkami a dětmi, radujícími se z osvobození vlasti 

a příchodu míru “. Autor to považuje za absurdní. 63

 Třetí číslo roku 1985 je oproti běžným výtiskům ve speciálním vydání. Neobsahuje 

klasické zprávy, fejetony či reakce na komunistický režim, nýbrž soupis prozaických              

i poetických děl spisovatelů, kteří měli legálně zakázáno psát. Takový speciál Listů               

s názvem „Čtení na léto“ vycházel vždy v období jaro–léto a opakoval se několik let. 

Konkrétně do této přispěl Štern částí dříve vzniklé básnické sbírky „O ní“,                        

pod kterou se podepisuje jako Petr Šrámek. Básně jsou romantické, zmiňuje v nich ženu 

jménem Zuzana, svou dceru Lucii, ale také vyjadřuje svůj nesouhlas s komunistickým 

systémem (pojmenovává jej „saň“ ) a zákazem vykonávat povolání redaktora (část           64

„Ve čtvrtek ráno mi tě zakázali“). 

 Poslední Šternův text v Listech za rok 1985 nese název „Od moralizování                   

k reformě“. Stejně jako v textu „O hospodářství — úplně jinak“ v něm Štern vyjadřuje 

svůj kritický názor na vedení centralizované ekonomiky a jako je u něj také zvykem, 

 J.S. Co je štěstí?. Listy. 1985; 15(2) 4.60

 J.S. Co je štěstí?. Listy. 1985; 15(2) 4.61

 pozn. Adolf Zábranský: 1909–1981, grafik a malíř, člen komunistické strany, autor oslavných 62

socialistických soch, obrazů i ilustrací

 J.S. O čem Rudé právo píše?. Listy. 1985; 15(2) 20.63

 ŠRÁMEK, Petr. O ní. Listy. 1985; 15(3) 281.64
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ukazuje to na údajných příkladech. V době, kdy dle něj vláda nerespektuje své obyvatele, 

nemá smysl vyvěšovat v tramvaji heslo „Miluj svého bližního“ . Poutač „Šetřete 65

energií “ je podle něj také nemístný, když se energie vyplýtvá rušením zahraničního 66

rádiového signálu. Jako další velkou chybu označuje pohlížení na počet vyrobených 

produktů, nikoliv na jejich kvalitu, stejně tak velké množství kontrolních záznamů nebo 

omezování zahraničního obchodu. Upozorňuje také na nedobrou sociální situaci, kdy je   

dle jeho slov „hrdinství jen pozdravit přítele, který se znelíbil systému“ . 67

 Páté, podzimní číslo Listů 1987 začíná Šternovým úvodníkem „Muž proti proudu“. 

Text se věnuje osobě T. G. Masaryka k výročí jeho smrti. Autor o Masarykovi nemluví 

jako o dokonalém člověku, nýbrž poukazuje na jeho charakterní nedostatky,                           

o kterých dle Šterna Masaryk sám věděl a připustil si je. „Zuřivcem katolickým jsem 

byl“ , cituje ho a dodává, že Masaryk sám usoudil, že se tato víra neztotožňuje                      68

s jeho názory. Stejně tak píše o přiznání, kde T. G. M. uvedl, že v mládí věřil v rituální 

vraždu a pití krve Židy. Štern ho tím neosočuje, naopak chce ukázat, jak důležitá je změna 

názorů a vnitřní sebereflexe. Může to znamenat, že tím chce popudit čtenáře ke změně 

názoru ohledně komunistického režimu. Text zakončuje myšlenkou Charty 77,                

která pozitivně odkazuje na názory T. G. M. ohledně demokratické samosprávy a sociální 

spravedlnosti. 

 Páté číslo Listů stejného roku uvádí Šternův text „Ale co s vedoucí úlohou?“. 

Věnuje se v něm tématu vedoucí úlohy vítězné strany ve společnosti. Podle něj strana 

může mít vedoucí úlohu, pokud o tom lidé demokraticky rozhodnou a je to třeba 

pravidelně ověřovat. Myslí si, že takto tomu nejen po dobu vlády Gustáva Husáka                69

v Československu není. Poukazuje na článek č. 2 z hlavy I. Ústavy ČSSR, v němž se píše, 

 BOHEMICUS. Od moralizování k reformě. Listy. 1985; 15(4) 36.65

 BOHEMICUS. Od moralizování k reformě. Listy. 1985; 15(4) 36.66

 BOHEMICUS. Od moralizování k reformě. Listy. 1985; 15(4) 37.67

 BOHEMICUS. Muž proti proudu. Listy. 1987; 17(4) 1.68

 pozn. Gustáv Husák: 1913–1991, politik, původně odsouzený za velezradu vůči režimu, poté vrchní 69

představitel KSČ, během normalizace mezi lety 1975–1989 prezident Československa
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že: „Veškerá moc v republice patří pracujícímu lidu .“ Ve článku č. 4 ovšem zní,                70

že: „Vedoucí silou společnosti i státu je předvoj dělnické třídy, komunistická strana… ,“ 71

což popírá zásadu ze článku č. 2. Štern kriticky tvrdí, že vedoucí úloha v tehdejší 

společnosti ve skutečnosti znamená to, že komunistická strana je prezentována                  

jako ta nejlepší, všichni ji poslouchají a ti, kteří do ní nespadají, jsou podezřelí.                      

S takovýmto systémem nesouhlasí.  

 Do stejného čísla přispívá Štern ještě krátkým textem v rubrice „O čem Rudé právo 

píše“. Tentokrát zmiňuje zprávu o švédské poště, která dle periodika za úplatu připojí            

k zahraničnímu hovoru tlumočníka, aby oba telefonující poslouchal a překládal jim. Štern 

to satiricky srovnává s cenzurou, která funguje v tehdejším Československu. Píše, že i zde 

existuje vlastně takový tlumočník, jenž všechno poslouchá, dělá dokonce záznam                   

a telefonující za to navíc ani nemusí platit.  72

 Únorový úvodník prvního čísla Listů 1988 psaný Bohemicem je pozitivnější            

než jakýkoliv předchozí text. Štern často vybízí k tomu vytrvat v revolučních myšlenkách, 

zde ovšem poprvé píše o skutečném pocitu úspěchu revoltujících v Československu.             

V textu s názvem „Nadějný rok?“ zmiňuje manifestaci příznivců Charty 77                        

na Staroměstském náměstí. Překvapilo jej, kolik lidí se průvodu zúčastnilo a dle svých slov 

začíná cítit, že se Charta transformuje, zvětšuje a sílí. S nadsázkou mluví o policejních 

manévrech směřovaných k odpůrci režimu. Oproti textům ze 70. let se zde vyskytuje méně 

vyjádření pocitu smutku či bezmoci.  73

 Do prvního čísla přispívá Štern také v článku „Ke stanovisku“, který tvořil 

společně se Zdeňkem Jičínským  a Rudolfem Slánským mladším . Autoři                            74 75

 BOHEMICUS. Ale co s vedoucí úlohou?. Listy. 1987; 17(5)  1.70

 BOHEMICUS. Ale co s vedoucí úlohou?. Listy. 1987; 17(5)  1.71

 J.S. O čem Rudé právo píše. Listy. 1987; 17(5) 57.72

 BOHEMICUS. Nadějný rok. Listy. 1988; 18(1) 1-2.73

 pozn. Zdeněk Jičínský: 1929–2020, právník, politik a spisovatel, do srpna 1968 člen KSČ, poté změna 74

politických názorů, signatář Charty 77, mezi lety 1996 –2010 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky

 pozn. Rudolf Slánský ml.: 1935–2006, diplomat, do roku 1968 člen KSČ, poté disident a člen Charty 77, 75

po roce 1990 velvyslanec v Ruské federaci či na Slovensku, syn Rudolfa Slánského popraveného během 
politických procesů v 50. letech 20. století
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v něm vyjadřují nesouhlas s výrokem zveřejněným sovětskou tiskovou agenturou TASS, 

který tvrdí, že pokus o demokratizaci systému v SSSR z roku 1988 není to stejné                

jako Pražské jaro z roku 1968 v Československu. Štern s Jičínským a Slánským výroku 

odporovali, jelikož se domnívali, že situace v SSSR se Pražskému jaru velmi podobá             

a přáli jí úspěšné vyvrcholení. Společně s tím autoři vyjadřují zklamání, připomínají srpen 

1968 a poukazují na nesprávnost vstupu sovětských vojsk na území ČSSR. Zároveň čekají, 

zda se historie bude opakovat, neboť od Pražského jara uplynulo v době vydání článku 20 

let a dle jejich myšlenek se opět schyluje k možným reformám.  

 V článku z druhého čísla roku 1988 s názvem „Strašidlo plurality obchází východní 

Evropu“ Štern píše o své domněnce, že se ve státech východní Evropy schyluje                      

k významným politickým změnám a blíží se v nich tedy úspěšná revoluce. Kvituje to 

pozitivně, jelikož názorově stojí proti politickému režimu. Přestože skutečná revoluce 

proběhne až za necelé dva roky, podle Šternových slov panovala revoluční nálada               

již na začátku roku 1988. Svůj pozitivní názor na politickou pluralitu vyjadřuje například 

citátem od Artabana , který považuje za moudrý: „Když proti sobě nejsou postaveny 76

názory navzájem si odporující, není možné vybrat si lepší, nýbrž je nutno vzít za vděk tím, 

co bylo řečeno. Jsou-li vyslovena rozdílná mínění, je to možné“ . Jako příklad toho,                        77

že „se pluralita společnosti dere na povrch“  udává třeba revoltující Poláky nebo cituje 78

text Charty 77, „Slovo ke spoluobčanům“, ve kterém se Charta staví do opozice stávajícího 

režimu. 

 „Chceš-li mír, připravuj mír“ nese název posledního textu ze Šternova pera roku 

1988. V pátém vydání Listů poukazuje na svůj názor, že změna z totality v demokracii 

může proběhnout pouze mírovou cestou. Násilná cesta dle něj způsobuje válku či stejnou 

totalitu, ovšem pod jiným vedením. Tuto myšlenku hlásá v několika dalších článcích.             

V tomto konkrétním textu udává na několika příkladech svou domněnku,                              

že ačkoliv komunistická strana veřejně hlásá mír, ve skutečnosti orientuje některé sektory 

hospodářství či sociální sféru na válečnou přípravu. ČSSR hospodářství je                              

 pozn. Artabanos: 2. století př. n. l., král z Parthské říše (oblast Iráku, Pakistánu, Turecka…), strýc krále 76

Xerxe, perského krále bojujícího z Athénami 

 ŠTERN, Jan. Strašidlo plurality obchází východní Evropu. Listy. 1988; 18(2) 25.77

 ŠTERN, Jan. Strašidlo plurality obchází východní Evropu. Listy. 1988; 18(2) 26.78
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podle něj zaměřeno na masivní produkci oceli z důvodu dodávek do SSSR pro tvorbu 

zbraní Studené války, a to bez ohledu na ničení životního prostředí či strádání                         

v jiných odvětvích hospodářství. Dalším příkladem je intervence armády do státních 

záležitostí jako kupříkladu sovětská vojenská invaze na území Československa ze srpna 

1968. Armáda má dle jeho názoru vliv i na každodenní život běžného občana,                  

jelikož dochází k údajné militarizaci sportu, branným hrám v podnicích či branné výchově 

ve školách. Jako poslední udává mediální znázorňování „obrazu nepřítele“ , který má  79

dle něj za cíl podporovat negativní emoci vůči zahraničí a vybízet k boji, čemuž odporuje.  

 První článek ze Šternova pera z roku 1989 v časopise Listy se nazývá „Kauza 

Československo“. Píše v něm o sněmu Československo 88, jenž byl zrušen kvůli 

naplánované policejní razii a zatýkání potenciálních účastníků sněmu. Autor tímto 

naznačuje, že jakýkoliv režim Československo několikrát „podkopnul“ . Za největší zrady 80

považuje vstup fašismu a vojenskou invazi ze srpna 1968. Vše ovšem ukončuje s vírou: 

„Věc Pražského jara se znovu oživila. Neboť lidem se líbí a už ji neopustí. A vám jsem 

vděčný, že jste ji neopustili ani vy“ . 81

 Šternův článek ze čtvrtého vydání roku 1989 nese název „Národní smíření                 

a nesmiřitelní“. Kriticky zde recenzuje článek z periodika Tribuna, který vysvětluje téma 

národního smíření. „Jedná se o usmíření na účet komunistů, které je zapotřebí vytlačit         

na okraj společnosti“ , píší v článku. To Štern velmi kritizuje a domnívá se, že má režim 82

strach z klidného usmíření, proto propagandistické výstupy obsahují slova jako je např. 

„vytlačit“.  V tomto textu a několika dalších pronáší svou myšlenku, že násilné odstranění 

jednoho totalitního režimu podporuje růst navazujícího nového totalitního režimu a že toto 

si komunističtí hodnostáři uvědomují.  V textu Štern přesvědčuje o tom, že myšlenka 83

Charty 77 je skončit s režimem v klidu, a cituje část ze Slova občanům: „Jsme                   

proti nenávistným bojům, štvanicím, novým rozkolům, revanším a mstám. Jsme                    

 ŠTERN, Jan. Chceš-li mír, připravuj mír. Listy. 1988; 18(5) 30.79

 ŠTERN, Jan. Kauza Československo. Listy. 1989; 19(1) 15. 80

 ŠTERN, Jan. Kauza Československo. Listy. 1989; 19(1) 15.81

 ŠTERN, Jan. Národní smíření a nesmiřitelní. Listy. 1989; 19(2) 12.82

 ŠTERN, Jan. Národní smíření a nesmiřitelní. Listy. 1989; 19(2) 12.83
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pro demokratickou diskuzi v atmosféře dělné spolupráce všech občanů a společenských sil. 

Domníváme se, že i odpůrci se mohou navzájem respektovat a na něčem se shodnout“ . 84

Poukazuje na to, že myšlenka národního smíření není vytlačování, rezignování                     

ani kompromis, ale zcela nový smířlivý začátek, nikoliv novou jinou stranou zla.  85

 ŠTERN, Jan. Národní smíření a nesmiřitelní. Listy. 1989; 19(2) 12.84

 ŠTERN, Jan. Národní smíření a nesmiřitelní. Listy. 1989; 19(2) 12.85
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3.2.2. Šternovy texty po Sametové revoluci 

Nejen vznik Charty 77, mezi jejíž členy patřil také Štern, podpořil vlnu odporu                 

proti komunistickému režimu, která vygradovala v listopadu 1989. Po sametové revoluci 

ze 17. listopadu vzniklo plnohodnotné opoziční politické uskupení Občanské fórum. 

Komunističtí hodnostáři začali rezignovat na své funkce a všechny události vedly k tomu, 

že byl komunistický režim svržen, poté vznikla demokratická republika a Sovětská armáda 

definitivně opustila stát. Vzhledem k těmto markantním změnám bylo třeba zformovat 

zcela novou politiku, ekonomiku i sociální systém, což mělo za následek například 

privatizaci či spor mezi příznivci a odpůrci rozdělení československé federace. 

 Jediný Šternův článek, který byl roku 1990 v Listech zveřejněn, má název 

„Josefovi k jubileu“. Autor v něm vypráví krátký příběh, který popisuje, co dělal v noci          

z 27. na 28. srpna 1989. Text je napsán jako vzpomínka na Josefa Vávru, se kterým 

pracoval v redakci periodika Práce a se kterým společně prožili kus dne 28. srpna 1989.        

O Vávrovi mluví jako o „vousáči“ , jenž se v redakci snažil podněcovat jakékoliv 86

protirežimní myšlenky i kroky. Píše také o tom, že s Vávrou po zjištění aktuální situace 

mávli rukou a řekli, že „zapráskaly biče“  a „nastal karneval tajných služeb“ . 87 88

 V prvním čísle z roku 1991 Štern v textu „Dějiny viděné z Expresu“ rekapituluje         

a recenzuje článek Miroslava Dolejšího  s názvem „Senzační odhalení loňského                  89

17. listopadu“. Staví se k tomu ostře kriticky, jelikož v něm Dolejší píše, že členové KSČ 

věděli o vzniku Charty 77, dokonce sami podporovali její založení. Stejně tak v článku 

zaznívá, že komunisté plánovali převraty z roku 1989 a masakr na Národní třídě,                  

jak událost nazývá Štern, byl jakýmsi smluveným signálem mezi režimem a Chartou 77.      

S nadsázkou tvrdí, že Dolejší: „dějiny nepovažuje za dějiny práce a tvorby, mravního           

a kulturního usilování a hledání, ale jsou spiknutím tajemného Olympu                             

 ŠTERN, Jan. Josefovi k jubileu. Listy. 1990; 20(4) 17. 86

 ŠTERN, Jan. Josefovi k jubileu. Listy. 1990; 20(4) 18. 87

 ŠTERN, Jan. Josefovi k jubileu. Listy. 1990; 20(4) 18.88

 pozn. Miroslav Dolejší: 1931–2001, publicista, konspirační teoretik, vězněn během komunistického 89

režimu, autor kontroverzní statě Analýza událostí 17. listopadu 1989, žalován za antisemitský pamflet 
Protokoly sionských mudrců
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proti smrtelníkům“ . V tom samém textu se kriticky staví také proti pamfletu Alexeje 90

Pludka , který tvrdí, že za vším, co se stalo (od vzniku USA, Sovětského svazu, volby 91

amerických prezidentů i změny v moci režimů ve světě), stojí Židé. Alexeje Pludka                

i Miroslava Dolejšího odsuzuje Jan Štern jako autory, kteří pletou hlavy lidem, ba dokonce 

patří  mezi antisemity.   92

 V druhém vydání Listů 1991 popisuje Štern den 10. 11. 1989, kdy jel za Václavem 

Havlem. Ve článku „Občanské fórum a jiné vzpomínky“ poukazuje na to, že se sám 

angažoval v událostech okolo sametové revoluce. Zmiňuje zejména to, že lidé 

zpochybňovali sílu a organizovanost Občanského fóra. Cituje jistého docenta,                     

který na jedné schůzi pověděl: „A s tímhle amatérským cirkusem chcete čelit dobře 

organizované, zkušené a disciplinované straně?“ . O době listopadu 1989 píše                    93

jako o době, kdy „se politika přestěhovala z kaváren a divadel do kabinetů“ .  94

 Také ve třetím vydání se objevuje Šternův text. V úvaze „Národní smíření – výzva 

nebo utopie?“ se Jan Štern vrací do doby, kdy měl přispět textem k 10. jubileu Charty 77. 

„Změny, kterých se docílí spíše pokojně, jsou obvykle trvalejší“ , pověděl mu tenkrát jistý 95

muž, kterého nechce jmenovat. Jako již v jednom z minulých článků poukazuje Štern          

na svou domněnku, že se komunisté báli klidné revoluce, jelikož si mysleli, že násilná 

revoluce může spíše podpořit vznik nového transformovaného režimu. „Domníváme se,             

že nenávistný odpor proti všemu zlému, otevřenost pravdě i jinému názoru a trpělivá 

vytrvalost jsou těmi nejlepšími nástroji“ , vyšlo nakonec v jubilejním textu „Slova              96

ke spoluobčanům“ . 97

 ŠTERN, Jan. Dějiny viděné z Expresu. Listy. 1991; 21(1) 9.90

 pozn. Alexej Pludek: 1923–2002, spisovatel, novinář, příznivec antisemitských názorů a komunistického 91

režimu i po roce 1989

 ŠTERN, Jan. Dějiny viděné z Expresu. Listy: Časopis československé socialistické opozice. 1991; 21(1) 92

7-9. ISSN 1210-1222.

 ŠTERN, Jan. Občanské fórum a jiné vzpomínky - zpráva z dění v minulosti. Listy. 1991; 21(2) 19.93

 ŠTERN, Jan. Občanské fórum a jiné vzpomínky - zpráva z dění v minulosti. Listy. 1991; 21(2) 19.94

 ŠTERN, Jan. Národní smíření – výzva nebo utopie?. Listy. 1991; 21(3) 19.95

 ŠTERN, Jan. Národní smíření – výzva nebo utopie?. Listy. 1991; 21(3) 20.96

 ŠTERN, Jan. Národní smíření – výzva nebo utopie?. Listy. 1991; 21(3) 19-21.97
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 „Realismus a mýty“, tak se jmenuje článek ze Šternova pera, jenž vyšel v pátém 

vydání časopisu Listy 1991. V textu se objevuje jedna z autorových myšlenek,                    

které můžeme najít také v dalších textech. Štern dává najevo své sympatie s lidmi,             

kteří bývali komunisté, ale změnili svůj názor nebo byli stoupenci režimu z donucení.   

Jako příklad takového člověka uvádí Františka Kriegla . „Stále víc se do pozadí odsuzuje 98

skutečnost, že nikoliv chartisté, ale lidé v ulicích zasadili režimu smrtelnou ránu“ , napsal 99

ve svém článku Jiří Leschtina . Jan Štern s ním souhlasí. Poukazuje také na to,                     100

že při založení Charty 77 existoval mýtus, že spravedliví jsou pouze disidenti,                    

kteří nemohou být s lidmi veřejně nevyjadřujícími svůj názor stavěni do společně 

opozice.   101

 V pátém vydání Listů téhož roku vytvořil Štern článek „Domov v ohrožení“,                

v němž kritizuje postoj Slováků po revoluci z roku 1989. Jako příklad uvádí dopis dvou 

slovenských politiků, kterým se nelíbí, že se ve smlouvě mezi Německem                               

a Československem píše o právní kontinuitě od roku 1918 až dodnes (tedy do roku 1991). 

Zmiňuje také hesla, kdy Slováci roku 1989 hlásali „V jednotě je síla!“ a nyní (v roce 1991) 

hlásají „Dost bolo Prahy.“ Věří a doufá v to, že Češi a Slováci zůstanou spolu v jednom 

státě.   102

 V posledním vydání časopisu z roku 1991 se objevuje Šternův text s názvem 

„Kamión“. Pojmenování nese podle dodávky, ve které se od roku 1970 ilegálně 

přepravoval samotný časopis Listy z Říma do Československa i jiných států. Ve svém textu 

Štern popisuje, jak probíhal převoz a jak vypadala distribuce, které se říkalo „dizipošta“ . 103

 pozn. František Kriegel: 1908–1979, lékař, politik, do roku 1968 člen komunistické strany, příznivec 98

reformy režimu během Pražského jara, na podzim 1968 hlasoval proti přijetí vstupu sovětských vojsk na 
území ČSSR, člen Charty 77

 ŠTERN, Jan. Realismus a mýty. Listy. 1991; 21(4) 10.99

 pozn. Jiří Leschtina: 1956, novinář, komentátor, příznivec chartistů, nyní působící v médiích Český 100

rozhlas či periodiku Reflex

 ŠTERN, Jan. Realismus a mýty. Listy. 1991; 21(4) 8-10.101

 ŠTERN, Jan. Domov v ohrožení. Listy. 1991; 21(5) 3.102

 ŠTERN, Jan. Kamión. Listy. 1991; 21(6) 20.103
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Zmiňuje jména členů zapojených do této operace jako Petr Pithart či Josef Mundil              104

a poukazuje také na to, jak to vše bylo stresující. Píše také o aféře, která vznikla,                

když se někdo snažil v časopisech propašovat fotky svazarmovského letiště,                      

proto s dalšími členy starajícími se o ilegální převoz tiskovin celý obsah dodávky spálili. 

Dodávka jednou také bourala a musela být uschována v Mundilově garáži. O aféře kolem 

dodávky píše ve svém článku Benjamin Kuras , který tvrdí, že se v StB o kyvadlové 105

dopravě celou dobu vědělo a při vyšetřování havárie bylo StB o dva kroky vepředu.             

To ovšem Štern vyvrací, jelikož z osobní zkušenosti věděl, že se některá data, která StB 

uvedla, neshodují  

s realitou.  106

 „Tanec paragrafů s ideologiemi“ se jmenuje první Šternův článek v časopise Listy 

z roku 1992. Autor zde vyjadřuje nesouhlas se spojováním práva a ideologie                          

či náboženství. Tyto věci by se dle něj neměly „montovat dohromady“ , jelikož mohou 107

způsobovat nespravedlivé tresty. Jako příklad takového trestu udává příběh Ivana 

Polanského, kterého zatkli za propagaci fašismu. Za podvracení republiky byla ovšem 

vyšší trestní sazba, což se dle Šternových slov režimu více hodilo, a proto Polanskému 

obvinění změnili a usvědčili jej z podvracení republiky. Jako další z takových případů 

zmiňuje Borise Mazurina a komunu.   108

 „Potřebujeme Výbor na obranu nespravedlivě skandalizovaných?“ ptá se v názvu 

dalšího článku Jan Štern. Píše zde o tématu, které částečně zmiňuje také v textu 

„Realismus a mýty“ z roku 1990. Autor se zde kriticky staví k pohrdání komunisty               

bez znalosti širšího kontextu. Opět svou myšlenku podpírá příkladem. Tentokrát na příběhu 

 pozn. Josef Mundil: 1933, mistr uměleckého řemesla, původně žijící v Polsku, aktivně se zapojoval do 104

distribuce ilegálních tiskovin během období normalizace

 pozn. Benjamin Kuras: 1944, vlastním jménem Miroslav Kuraš, spisovatel, dramatik, překladatel, 105

židovské vyznání, kritik Evropské Unie či islamismu, nyní působící v médiu Aktuálně.cz

 ŠTERN, Jan. Kamión. Listy. 1991; 21(6) 20-21.106

 ŠTERN, Jan. Tanec paragrafů s ideologiemi. Listy. 1992; 22(1) 31.107

 ŠTERN, Jan. Tanec paragrafů s ideologiemi. Listy. 1992; 22(1) 31-33.108
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Zdeňka Mlynáře , který sice patřil mezi komunisty, ale zároveň pomohl zbavit legality 109

invazi sovětských vojsk skrze hranice Československa ze srpna 1968 nebo přispěl                  

k založení Charty 77. Ukazuje na to, že ne všechny bývalé členy komunistické strany je 

nutno jen odsuzovat. Snaží se ukázat, že existovali i reformní komunisté.   110

 Šternův článek ve třetím vydání Listů 1992 nese název „A loď pluje“. Rekapituluje 

v něm zápis Fóra o lidských právech, který byl zveřejněn ve Zpravodaji helsinského 

výboru z roku 1989. Autor v něm opět poukazuje na téma, kdy ideologie prostupuje 

právem a vražda z politických úmyslů má vyšší sazbu než vražda z jakýchkoliv jiných 

úmyslů. Veřejně zmiňuje jména osob, které s tímto nesouhlasily stejně jako on a chtěly         

se zasloužit o změnu v zákoně. Byli to kromě Šterna také třeba Emauel Mandler  a Petr 111

Uhl . V závěru textu uvádí, že právě jeden z nich nakonec navrhl umístění ideologie             112

do paragrafu 260.  113

 V textu „Vzpomínky – připomínky“, který vyšel ve čtvrtém čísle časopisu roku 

1992, vzpomíná Jan Štern na osvobození z května 1945. Narazil prý tehdy na četaře,        

který prohlížel průkazy. Šterna nechal jít, odvedl ovšem jiného muže, který také pomáhal 

osvobození, ale patřil mezi sudetské Němce. Poukazoval tím na sortování lidí,                    

které podle něj bohužel fungovalo jak na straně režimu, tak na straně disidentů. Ve stejném 

textu píše také o konsenzu a o tom, jak na něm Chartě 77 záleželo: „Vzpomínám s jistým 

steskem, jak se v Chartě uvažovalo nad každým textem i nad každou akcí, zda jsou pojaty 

tak, aby zbytečně nepohoršily někoho z našich přátel i možných spojenců. Charta neříkala 

lidem, kteří se báli: Jste zbabělci, ale vzpamatujte se do své svobody“ . 114

 pozn. Zdeněk Mlynář: 1930–1997, spisovatel, právník, politik, původně člen komunistické strany, po 109

roce 1968 odvlečen do Moskvy, rezignoval na své funkce a emigroval do Rakouska, člen Charty 77

 ŠTERN, Jan. Potřebujeme Výbor na obranu nespravedlivě skandalizovaných?. Listy. 1992; 22(2) 47-48.110

 pozn. Emanuel Mandler: 1932–2009, redaktor, publicista, politik, od roku 1969 mu bylo zakázáno 111

provádět profesi, 1990–1900 poslanec Federálního shromáždění, předseda Liberálně demokratické strany

 pozn. Petr Uhl: 1941, novinář, politik, spoluzakladatel Charty 77, dvakrát vězněn, 1990–1992 poslanec 112

Federálního shromáždění, manžel Anny Šabatové 

 ŠTERN, Jan. A loď pluje. Listy. 1992; 22(3) 60.113

 ŠTERN, Jan. Vzpomínky – připomínky. Listy. 1992; 22(4)  19.114
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 „Je možné, že věci zašly příliš daleko a že se obě naše republiky rozejdou“ , píše 115

Jan Štern v posledním, šestém vydání časopisu roku 1992. Jeho text se jmenuje 

„Pohřbívání republiky“ a stejně jako ve svém dřívějším článku „Domov v ohrožení“              

se zabývá rozpadem Československa. Autor se na to dívá stále kriticky a odsuzuje ty 

slovenské politiky, kteří s oddělením států souhlasí. „Někteří politikové jako by úmyslně 

zapomněli, jakou proměnou Slovensko právě v Československu prošlo“ , uvádí Jan Štern. 116

Poukazuje na to, že před spojením států bylo Slovensko zaostalé, bez průmyslu a kvalitní 

míry vzdělání. Jako jeden z důvodů blížícího se rozpadu označuje konec Občanského fóra 

a také přelétavost politiků, kteří dle něj před revolucí bojovali za jednotu a po revoluci 

obratem změnili názor. Podle Šternova názoru je bohužel každý, kdo podporuje pospolitost 

Československa, nazýván trapným naivou, příznivcem levice nebo sabotérem.  117

 ŠTERN, Jan. Pohřbívání republiky. Listy. 1992; 22(6) 11. 115

 ŠTERN, Jan. Pohřbívání republiky. Listy. 1992; 22(6) 12.116

 ŠTERN, Jan. Pohřbívání republiky. Listy. 1992; 22(6) 11-13.117
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3.2.3. Šternovy články po vzniku České republiky 

1. ledna 1993 vznikly samostatná Česká republika a Slovenská republika. Federace trvající 

desítky let se rozpadla, což transformovalo politiku, ekonomiku i sociální prostředí 

každého z nově vzniklých států, a začaly se rozvíjet individuálně. Pro Českou republiku to 

znamenalo ku příkladu přijetí Ústavy (do které byla zakomponována také Listina lidských 

práv a svobod), vstup do NATO, změny v zahraničním obchodování či začlenění                 

do nových, nejen politických uskupení států západní i střední Evropy. 

 První text roku 1993 napsal Štern společně s Václavem Trojanem  a nesl název 118

„Co se s námi stalo?“. Autoři v něm píší o výměnách osob na všemožných pracovních 

pozicích a také o tom, jak za doby komunistického režimu existovalo velké množství 

tajných informátorů. Na popud těchto velkých personálních změn musel vzniknout roku 

1990 lustrační zákon, který však podle autorů: „hodnotí občany podle kategorií,                 

aniž by požadoval zjišťování jejich osobní úlohy v uplynulém období“ . Jako podporu 119

svého kritického názoru předkládají Štern a Trojan memorandum právníků Hermana 

Schwartze, Lloyda Cutlera a Diane F. Orentlicherové, kteří lustrační zákon také velmi 

zkritizovali. Autoři s názory právníků souhlasí a citují, že píší: „Je třeba mít pečlivě 

připravený zákon, který hodnotí individuální odpovědnost. Lustrační zákon není takto 

pečlivě připraven. Postihuje lidi, které by neměl postihovat, a vyhýbá se těm, které by asi 

zahrnout měl“ . 120

 „Glosy nostalgické“, článek ze Šternova pera publikovaný v druhém čísle Listů 

1993, je rozdělen na tři kapitoly věnující se třem tématům. V první kapitole autor dává 

najevo svou myšlenku, že stejně smýšlející kolektiv se může často rozpadnout na opačně 

smýšlející jedince. „Charta není o to lepší. Jakmile jedinci vystoupili z disidentských 

„katakomb“, jako by utrpěli úraz na paměti. Někdejší přátelé se jeden druhému odcizili, 

někteří se dokonce začali napadat“ , píše.  121

 pozn. Václav Trojan: 1954, politik, psycholog, exposlanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České 118

republiky, bývalý člen Občanské demokratické strany, od roku 2014 člen politické strany Svobodní 

 ŠTERN, Jan. Co se s námi stalo?. Listy. 1993; 23(1) 16.119

 ŠTERN, Jan. Co se s námi stalo?. Listy. 1993; 23(1) 17.120

 ŠTERN, Jan. Glosy nostalgické. Listy. 1993; 23(2) 31.121
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 V druhé části se zmiňuje o dogmatech. Podle jeho slov považovali občané                   

v minulých desetiletích za dobrý pouze státní majetek a nyní (od roku 1993) naopak 

vyzdvihují pouze to, co spadá po privátního vlastnictví. Tvrdí to s nadsázkou a má obavy, 

aby privatizace zejména zdravotnických center nedopadla špatně a kliniky i nemocnice 

spadly do rukou majitelů, kteří neudrží jejich dobré úrovně. Třetí kapitola se věnuje 

špatnému stavu ovzduší, které v jednom z dokumentů řešila Charta 77. Požadavek               

na řešení této problematiky nikdo nevyslyšel a Jan Štern vyjadřuje svou nespokojenost.   122

 Ve třetím čísle časopisu Listy J. Štern recenzuje fejeton „Pocta Katalánsku“,         

který vyšel téhož roku z pera Jindry Tiché  v týdeníku Tvar. Kromě popisu španělské 123

krajiny se autorka  v textu zmiňuje také o občanské válce ve Španělsku a knize „Hold 

Katalánsku“, kterou o svých prožitcích z této války napsal George Orwell. Jan Štern            

se domnívá, že si Tichá knihu od Orwella špatně vyložila, a proto svou recenzi a úvahu 

nazývá „Zmýlená v Orwellovi“. Jan Štern více než polovinu článku přímo cituje pasáže          

z knihy George Orwella a souhlasně přitaká k jeho názoru, že je nezbytné vždy hledat 

skutečnou pravdu. Nezáleží na režimu a jeho pravicové či levicové orientaci.                 

Totalita dle jeho slov slouží jako prostředek k ničení skutečné pravdy a tvorby objektivní 

pravdy, která může být ve skutečnosti lží.  Tuto myšlenku píše G. Orwell ve své knize a J. 

Štern  ji ve článku cituje i opisuje.   124

 V posledním vydaném textu roku 1994 hovoří autor Štern o rozdílném pohledu          

na dějiny. Článek nese název „Ty převratné doby“. Zmiňuje v něm několik menších kauz, 

které vznikly v souvislosti s historickou postavou či činem. Řadí mezi ně kupříkladu 

stržení Mariánského sloupu v Praze, sochu Jana Žižky v Českých Budějovicích nebo 

vzkříšení kultu Jana Nepomuckého. Autor textu se domnívá, že každá dějinná postava            

či událost má více faktorů a historické monumenty původně spojované                                     

s nyní nepodporovaným režimem není třeba odsuzovat či ničit. Stejně tak poukazuje                  

 ŠTERN, Jan. Glosy nostalgické. Listy. 1993; 23(2) 30-32.122

 pozn. Jindra Tichá: 1937, spisovatelka, doktorka filozofie, od roku 1969 v emigraci, působící také jako 123

přednášející na téma filozofie a politických věd, nyní na Novém Zélandu

 ŠTERN, Jan. Zmýlená v Orwellovi. Listy. 1993; 23(3) 36-37.124
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na svou myšlenku, že posledních 250 let historie neobsahuje pouze politické změny 

režimu, ale také jiné události, které je třeba si připomínat.   125

 Prvním článkem roku 1994, který vyšel v Listech a patří Janu Šternovi, je „Velká 

pře“. „Je pozoruhodné, že se velké duchovní bitvy odehrávají tak často nikoliv na setkání 

učenců, ale před tribunálem“ , uvádí Štern svůj text. Domnívá se totiž, že myslitelé              126

a reformátoři měli vždy pozornost až v době, kdy za své názory stáli před soudem.           

Uvádí na příkladu T. G. Masaryka či Václava Havla. Tematicky přechází na zveřejnění 

seznamu StB a opět obhajuje myšlenku, o které píše také v jiných článcích. A to, že ne 

všichni komunisté si zaslouží odsouzení, pokud není znám skutečný kontext jejich činů.   127

 Text ze Šternova pera ve třetím čísle Listů má jméno „Není to nadčlověk“. 

Vzpomíná v něm na dobu po listopadu 1989, kdy jako člen Občanského fóra cestoval           

po zemi a předkládal lidem v kinech, divadlech a jiných sálech myšlenky fóra. Zmiňuje 

například výrok Václava Malého : „Gusto, tady je husto" , který v té době mezi lidmi 128 129

vzbudil vlnu pobouření. Poukazuje také na to, jak někteří lidé zpochybňovali vedení, 

organizaci a řízení fóra a jiní měli nedůvěru k Václavu Havlovi z důvodu, že pobýval            

ve vězení. „Havel je naštěstí jiný. Není nadčlověk a také si na něj nehraje. A to je dobré 

znamení, které vlaje z Hradu“ , zakončuje článek p. Štern. 130

 Ve čtvrtém čísle Listů z roku 1994 Jan Štern popisuje svůj pohled na některé 

události předcházející 21. srpen 1968. Článek „Kdo je vinen?“ vyšel jako reakce                   

na odtajnění moskevských dokumentů z předsrpnového období onoho zmiňovaného roku 

1968. Autor se v něm snaží poukázat na svůj názor, že ne za vše je nutné odsuzovat 

Alexandra Dubčeka, a hledá spojitosti mezi dílčími událostmi.  131

 ŠTERN, Jan. Ty převratné doby. Listy. 1993; 23(6) 36-37.125

 ŠTERN, Jan. Velká pře. Listy. 1994; 24(1) 100.126

 ŠTERN, Jan. Velká pře. Listy. 1994; 24(1) 100-101.127

 pozn. Václav Malý: 1950, duchovní a pomocný biskup, vězněn komunistickým režimem, člen Charty 77, 128

spoluzakladatel Občanského fóra a Výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných

 ŠTERN, Jan. Není to nadčlověk. Listy. 1994; 24(3)  20.129

 ŠTERN, Jan. Není to nadčlověk. Listy. 1994; 24(3) 21.130

 ŠTERN, Jan. Kdo je vinen?. Listy. 1994; 24(4) 95-96.131
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 „Zavádějící omyl, nebo rétorika?“ ptá se v názvu svého článku Štern v pátém čísle 

roku 1994. Píše v něm o pojmu „čechoslovakismus“, který ve svém fejetonu ostře 

zkritizoval Antonín Leihm . J. Štern ovšem tuto kritiku nesdílí. Jako již v několika 132

předchozích textech, autor opět prosazuje svůj názor, že Česko a Slovensko mají společně 

tvořit federaci. Domnívá se, že myšlenka společného Československa vznikla daleko dříve 

než po ukončení první světové války. Cituje zde T. G. Masaryka, který na přednášce              

v Kroměříži roku 1905 pronesl:  „Pro nás zbývá politicky i hospodářsky ještě mnoho 

práce. Jen považme, jak v našem vědomí jsou rozděleny Čechy, Morava, Slezsko,                 

a dokonce i Slovensko“ . Uvádí také slova E. Beneše: „Slováci jsou Češi a slovenský 133

jazyk je jen jedním z nářečí jazyka českého“ . S těmi už nesouhlasí, ovšem stále tvrdí,           134

že rozpad Československa nebyl dobrým krokem a „čechoslovakismus“ by neměl být 

používán hanlivě. 

 Ve článku s názvem „Jak rozumět pojmu nezávislá literatura?“ Štern s nadsázkou 

píše o tom, jak bylo po roce 1989 často používáno slovo „nezávislý“. „Nezávislá 

literatura, nezávislí kandidáti, nezávislá iniciativa. Je paní Bovaryová nezávislá?“ , 135

klade si řečnickou otázku. Myslí si, že všechno je závislé i nezávislé zároveň.            

Například každé dílo, jak tvrdí, závisí alespoň na pohledu autora, v horších případech          

na štědrosti mecenáše, či dokonce na drogách. Jan Štern poukazuje na to, že nezávislost 

literatury byla omezena ze strany režimu, ať už se jedná o fašismus či komunismus,             

ale to není ta jediná a největší zábrana ovlivňující svobodu psaného projevu. „Skutečně 

svobodná literatura je nejen nezávislá na hlupácích včerejška i dneška, ale i na křehkosti 

svých vlastních tvůrců“ , dodává. Tento článek mimochodem přednášel na konferenci 136

Nezávislá literatura po pěti letech v listopadu 1994. 

 pozn. Antonín Leihm: 1924–2020, kritik, překladatel, publicista, zakladatel periodik Kulturní týdeník a 132

Letre Internationale, od roku 1968 vyučoval na univerzitách v Evropě i Spojených státech amerických

 ŠTERN, Jan. Zavádějící omyl, nebo rétorika?. Listy. 1994; 24(5) 50.133

 ŠTERN, Jan. Zavádějící omyl, nebo rétorika?. Listy. 1994; 24(5) 51.134

 ŠTERN, Jan. Jak rozumět pojmu nezávislá literatura?. Listy. 1995; 25(1) 42.135

 ŠTERN, Jan. Jak rozumět pojmu nezávislá literatura?. Listy. 1995; 25(1) 43.136
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 Druhý Šternův text z Listů 1995 nese název „Hledání kolektivního bezpečí“.               

Autor zde vyjadřuje svůj názor na mírové organizace. Poukazuje na důležitost existence 

mírových organizací a zapojení se do nich ze strany každého státu. „Koaliční bezpečnost je 

třeba nahradit kolektivní bezpečností ,“ píše. Poukazuje na to, že se svět vždy dělil           137

do větších organizací, které stály proti sobě, a že nyní nastal čas vytvořit jednu komplexní 

společnost. OSN označuje za jakýsi „odrazový můstek“ pro tvorbu dalších spolků              

jako například Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Podpora této organizace 

a zmínky o KBSE, Helsinské konferenci jsou prokládány celým článkem. 

 „Nezvládnutá minulost“ je název článku Jana Šterna ze čtvrtého čísla Listů. 

Podporuje v něm konec komunistického režimu, ovšem kritizuje neorganizovanost                 

a nepřipravenost přechodu k demokracii, což podle něj způsobuje několik problémů.          

Jako příklad takových potíží uvádí zdravotnictví, ve kterém má už sice člověk svobodu 

volby, ovšem státní kliniky se dle něj prodávají do osobního vlastnictví majitelů a není 

jisté, zda zvládnou udržet standard. Příkladem je podle něj také zemědělství, které již sice 

není centralizováno, ale privátní družstva si nyní navzájem konkurují, čímž pak rostou 

ceny surovin. V souvislosti s tím autor připomíná ještě dvě další témata,                                 

o kterých se již vyjadřoval v několika dřívějších článcích. Slováky souhlasící s rozdělením 

československé federace považuje za nevděčné. Kritizuje také hromadné odsuzování 

bývalých členů komunistické strany bez znalosti širšího kontextu.  138

 V pátém čísle časopisu z roku 1995 píše Štern o svých názorech na válku na území 

bývalé Jugoslávie. Ze článku „Dlouhá smrt Jugoslávie“ je jasně zřejmé, že autor 

nesouhlasí s rozpadem tohoto státního celku stejně jako s rozpadem Československa             

(o čemž psal v několika předešlých článcích a také v tomto svůj názor připomíná).               

Ve článku Štern kombinuje informace o událostech a své názory na ně. Po vyhlášení 

autonomie Chorvatska dle autora nebylo domyšleno několik důležitých věcí, a to například 

ztráta moře ze strany Srbů nebo půlmilionová srbská menšina náhle spadající                      

po Chorvatsko. To ovšem dle něj neospravedlňuje krutý vpád Srbska na území Chorvatska. 

„Jedna bezohlednost provokuje druhou a zloba živí zas jen zlobu“, píše a dodává větu: 

 ŠTERN, Jan. Hledání kolektivního bezpečí. Listy. 1995; 25(2) 3.137

 ŠTERN, Jan. Nezvládnutá minulost. Listy. 1995; 25(4) 4-6.138
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„když se v člověku zastaví srdce, umírá, když se v něm ale zablokuje rozum, je to horší“ . 139

Z historie autor poukazuje na události druhé světové války, konkrétně na vyhlazování Srbů 

i Muslimů, v čemž vidí příčinu války v Jugoslávii. „Tato nesmyslná válka žije ze lží,              

a proto bychom ani my neměli o neštěstích svých jihoslovanských bližních lhát“ , tvrdí         140

a dodává informaci, že oproti druhé světové válce je v této válce daleko více mrtvých 

civilistů. 

 „Byt a domov“ se jmenuje poslední text ze Šternova pera v časopise Listy z roku 

1995. V sedmém vydání píše pan Štern o panelácích vybudovaných komunisty.                      

Z jeho pohledu se jedná jen o byty, ale ne skutečné domovy, do kterých se nastěhuje            

co nejvíce lidí. Paneláky přirovnává ke králíkárnám. Kritizuje také změny v otázce bydlení 

po revoluci. Domnívá se, že by se státní byty neměly vyprodávat, ale naopak státem 

opravovat a pronajímat, jelikož dle jeho názoru zejména mladí lidé a senioři nemají 

dostatečné prostředky k výkupu zrekonstruovaných bytů či domů  

z privátního vlastnictví.   141

 Text „Co se děje s člověkem“ je první ze dvou Šternových článků, jež vyšly               

ve třetím čísle Listů 1996. Autor v něm krátce reaguje na tři různá témata. První píše              

o tom, že lidé mají ve zpravodajství tendenci více „okecávat" , jak sám říká, než mluvit   142

o důležitých věcech. Dále se domnívá, že se po revoluci roku 1989 již tolik nedbá o menší 

majetek. Dle Šternova názoru přibylo spousta nových obchodů, ale ubylo opraváren,        

takže lidé již neopravují staré věci, nýbrž je vyhazují. Což znamená, že přestávají šetřit          

a více utrácejí své finance. Ve třetí části negativně zmiňuje téma privatizace,                       

kdy se vyjadřuje k případu důchodce z Litomyšle, který žil dlouhou dobu ve svém domě, 

ale náhle byl nucen buďto ho odkoupit, nebo se nechat vystěhovat jiným majitelem. 

 Další Šternův článek ze třetího čísla nese jméno „Jak je důležité míti lidskou tvář“. 

Vzpomíná v něm na besedu s nizozemským politologem, který dle názoru autora 

vyjadřoval lítost nad osudem Československa a nabízel pomoc. Štern s ostatními 

 ŠTERN, Jan. Dlouhá smrt Jugoslávie. Listy. 1995; 25(5) 69.139

 ŠTERN, Jan. Dlouhá smrt Jugoslávie. Listy. 1995; 25(5) 73.140

 ŠTERN, Jan. Byt a domov. Listy. 1995; 25(7) 3-4.141

 ŠTERN, Jan. Co se děje s člověkem. Listy. 1996; 26(3) 53.142
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navrhovali, aby Nizozemí a další státy apelovaly na Ruskou federaci s cílem vyjádřit 

formální omluvu směřovanou k občanům bývalého Československa, a to za vojenskou 

invazi ze srpna 1968. Poznamenali, že by to bylo morální. A právě nad tím slovem se autor 

článku pozastavuje a rozebírá svůj pohled, co to vlastně znamená „morální“.  143

 Poslední článek, který pro časopis Listy vytvořil Jan Štern, je text „Před deseti 

lety“ z šestého čísla roku 1996. Autor ho dělí na dva kratší celky. V prvním Štern 

vzpomíná na schůzku z roku 1986, kdy Československo navštívila náměstkyně ministra 

zahraničí Spojených států amerických, Rozanne Ridgeway. Při své návštěvě měla 

naplánovány tři schůzky — s kardinálem Tomáškem, zástupci Charty 77 a vládními 

činiteli. R. Ridgeway se údajně zajímala o to, co si chartisté myslí o Gorbačovovi,                      

co se jim nelíbí na vládě či jak tvoří společné texty. „Měli byste si takové opozice vážit“ , 144

řekla údajně paní Ridgeway o Chartě 77 na schůzce s vládními činiteli, která následovala. 

A to byla dle slov autora pro Chartu skutečně vzácná chvíle.  

 V druhé části článku rekapituluje Štern vydání, podle něj, dvou nejdůležitějších 

dokumentů Charty 77 – „Slova ke spoluobčanům“ a „Dopis signatářů k desátému výročí 

Charty 77“. V souvislosti s „Dopisem signatářů“ zmiňuje J. Štern problém vzniklý uvnitř 

Charty, a to starší a mladší generaci osob, které sice společně hlásaly myšlenky Charty,         

ale na některé dílčí kroky měly opačný pohled. 

  

 ŠTERN, Jan. Jak je důležité míti lidskou tvář. Listy. 1996; 26(4) 48-50.143

 ŠTERN, Jan. Před deseti lety. Listy. 1996; 26(6) 46.144
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3.3. Zpracování dat  

Články jsou v tabulce níže  seřazeny dle čísla, ročníku a roku tak, že každý jeden řádek 145

odkazuje na jeden článek. V buňkách pod výzkumnými dotazy jsou zaznamenány 

vyhledané informace, které jsou dle svého charakteru kategorizovány, což vede k vytvoření 

výsledků zkoumání. 

KÓDOVACÍ 
JEDNOTKA:

VÝZKUMNÉ OTÁZKY:

název článku (číslo, 
ročník, rok)

Nabádají texty 
čtenáře k něčemu 
konkrétnímu, 
pokud ano, k 
čemu?

Jaký mají texty 
charakter: popisné, 
zábavné, uváhové, 
recenzující nebo 
rozkazující?

Jaké mají texty 
zaměření, jsou čistě 
politického rázu?

Zima v 
Československu (č. 
1, r. 3, 1973)

Ne, negativní postoj 
k restrikcím a 
nepravdám

Úvahový, popisný

Ano, vyjádření 
kritiky vůči 
propagandě 
komunistického 
režimu a vůči 
restrikcím jako 
zákaz svobodného 
projevu či cestování

Proti vládě lží (č. 2, 
r. 4, 1974)

Ne, kritika 
opodstatněná fakty 
či domněnkami 

Úvahový, 
recenzující

Ano, negace knihy 
„Události v 
Československu“, 
nařčení politické 
strany „vládou lži“ 
a označení 21.srpna 
za „Den lži“

Český rozhovor 
1976 (č. 4, r. 6, 
1976)

Ano, ovšem jako 
interakce rozhovoru 
mezi osobami

Úvahový

Ano, zinscenovaný 
rozhovor mezi 
postavou A a B, 
které mluví o svém 
životě a o tom, jak 
ho ovlivňuje 
komunistický režim

 příloha č.4, viz Seznam příloh145
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název článku (číslo, 
ročník, rok)

Nabádají texty 
čtenáře k něčemu 
konkrétnímu, 
pokud ano, k 
čemu?

Jaký mají texty 
charakter: popisné, 
zábavné, uváhové, 
recenzující nebo 
rozkazující?

Jaké mají texty 
zaměření, jsou čistě 
politického rázu?

Osud, to jsme my (č. 
1, r. 7, 1977)

Ne, namísto 1. os. 
j.č. autor často píše 
v 1. os. mn. č.,  
„chceme, 
nedovolíme“

Úvahový

Ano, projev smutku 
a zdrcení nad 
událostmi po srpnu 
1968, pobídka              
k udržení iniciativy 
reformního smýšlení 
s cílem reformovat 
komunistický režim

Poznámky k Chartě 
(č. 1, r. 9, 1979)

Ne přímo, kritický 
postoj doplněný o 
nepřímé vybízení, 
návrhy psané 
podmiňovacím 
způsobem

Úvahový, popisný
Ano, vyjádření 
názoru na uskupení 
Charta 77

Dialogy a monology 
(č. 2, r. 9, 1979)

Ne, přehled 
autorových názorů

Úvahový, popisný

Ano, kritika 
nerevoltujících lidí, 
odkaz na politickou 
situaci v Polsku           
z přelomu 80. a 90. 
let minulého století 
a polské autory té 
doby

U nás se to stát 
nemůže? (č. 6, r. 9, 
1979)

Ne přímo, 
persvazivní otevřené 
otázky 

Úvahový

Ano, negativní 
názor na centrálně 
řízenou ekonomiku, 
opět odkaz                 
na situaci v Polsku, 
srovnání

Rozluštění tajemství 
systému (č. 5, r. 11, 
1981)

Ne, žádná konkrétní 
výzva, humorně 
podaný silně 
kritický postoj

Úvahový, zábavný
Ano, politická satira 
kritizující 
komunistický režim
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název článku (číslo, 
ročník, rok)

Nabádají texty 
čtenáře k něčemu 
konkrétnímu, 
pokud ano, k 
čemu?

Jaký mají texty 
charakter: popisné, 
zábavné, uváhové, 
recenzující nebo 
rozkazující?

Jaké mají texty 
zaměření, jsou čistě 
politického rázu?

Ta hanba… (č. 6, r. 
11, 1981)

Ne, bez výzvy Úvahový

Ano, kritická slova 
do vlastních řad, 
negativní reflexe 
postojů některých 
Čechů vůči snaze        
o reformaci v Polsku

Šotolův smutný 
šašek (č. 6, r. 11, 
1981)

Ne, otevřeně 
kritický postoj vůči 
konkrétní osobě

Úvahový, 
recenzující

Ano, negace 
divadelní hry               
a jejího autora Jiřího 
Šotoly za jeho 
postoj vůči 
komunistickému 
režimu

Podivný omyl (č. 6, 
r. 11, 1981)

Ne, žádná přímá 
výzva, kritika 
politického režimu a 
nepřímá pobídka do 
politických řad

Úvahový

Ano, negace 
periodika Tvorba, 
kritika propagandy, 
kritika označení 
invaze ze srpna 
1968 za „bratrskou 
výpomoc“

13. prosinec 
Ludvíka 
Jaruzelského (č. 2, r. 
12, 1982)

Ne, autorův názor 
převedený do 
inscenovaného 
rozhovoru, k ničemu 
nenabádá

Úvahový

Ano, téma 
politických událostí 
v Polsku mezi lety 
1979 - 1982, 
inscenovaný 
rozhovor s osobou 
Karla Marxe

Nereformovatelný? 
(č. 5, r. 12, 1982)

Ne přímo, 
rozkazovací způsob 
se nevyskytuje, 
spousta otevřených 
otázek, prosazování 
autorova úhlu 
pohledu

Úvahový

Ano, vyjádření 
pocitu nejistoty 
způsobené 
politickou situací, 
dodání síly a naději 
k další revoluci
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název článku (číslo, 
ročník, rok)

Nabádají texty 
čtenáře k něčemu 
konkrétnímu, 
pokud ano, k 
čemu?

Jaký mají texty 
charakter: popisné, 
zábavné, uváhové, 
recenzující nebo 
rozkazující?

Jaké mají texty 
zaměření, jsou čistě 
politického rázu?

Konec cesty? (č. 5, 
r. 12, 1982)

Ne, bez přímé 
výzvy, prosazování 
autorových názorů

Úvahový

Ano, popis 
neúspěchy 
reformních hnutí       
po celé východní 
Evropě, vyjádření 
smutku, dodání síly 
v pokračování 
reformních činů           
z cílem svrhnout 
komunismus

A některé jistoty (č. 
1, r. 14, 1984)

Ne přímo, 
persvazivní fráze 
„člověk je povinen“ 
či 1. os. mn. č.

Úvahový

Ano, reakce na 
kritiku autorových 
názorů                        
na kontroverzní 
témata (špatné 
dušení zdraví 
politiků, špatná 
ekologie vlivem 
rozhodnutí vlády, 
nejistota ve státě - 
vše dle autora vinou 
komunistického 
vedení)

Elitní texty (č. 2, r. 
14, 1984)

Ne přímo, jasně 
ukázano, co je dle 
autora špatné a co je 
to dobré

Úvahový, 
recenzující

Ano, kritika 
komunistické 
propagandy                  
v médiích

Pravověrní a věrní 
(č. 4, r. 14, 1984)

Ano, „Přečtěte si to 
v Pascalovi, 
pánové“

Úvahový, 
recenzující

Ano, částečně, v 1. 
části popis a citace 
Blaise Pascala, 
druhá část kritika 
těch, kteří se 
nevzepřou 
komunistickému 
režimu
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název článku (číslo, 
ročník, rok)

Nabádají texty 
čtenáře k něčemu 
konkrétnímu, 
pokud ano, k 
čemu?

Jaký mají texty 
charakter: popisné, 
zábavné, uváhové, 
recenzující nebo 
rozkazující?

Jaké mají texty 
zaměření, jsou čistě 
politického rázu?

O čem Rudé právo 
píše (č. 4, r. 14, 
1984)

Ne, autorovy názory
Úvahový, 
recenzující

Ano, otevřená 
kritika Rudého 
práva, politické 
propagandy a satira 
výše zmíněného 
periodika, konkrétně 
tématu o rozmístění 
raket v zemích 
SSSR

O čem Rudé právo 
píše (č. 5, r. 14, 
1984)

Ne, doslovné citace 
z jiného periodika

Popisný

Ano, satira Rudého 
práva, citace z něj, 
nepřímé 
poukazování              
na nedůvěryhodnost 
periodika

O hospodářství - 
úplně jinak (č. 6, r. 
14, 1984)

Ne, kritické názory 
autora, objevuje se 
1. os. mn. č.

Úvahový

Ano, opět kritika 
centrálně řízené 
ekonomiky, např. 
plánování, 
nekonkurenční 
prostředí, kontroly

Bohemicus nám píše 
(č. 6, r. 14, 1984)

Ne Úvahový

Ano, částečně, 
kritika editorských 
úprav provedených 
na dříve 
zveřejněném 
Šternově textu textu, 
negativní narážky   
na Rudé právo

Co je štěstí? (č. 2, r. 
15, 1985)

Ne, citace z jiného 
periodika, vyjádření 
autorova osobního 
názoru

Úvahový

Ano, poukazování 
na údajnou fabulaci 
čtenářů ze strany 
tisku Tvorba
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název článku (číslo, 
ročník, rok)

Nabádají texty 
čtenáře k něčemu 
konkrétnímu, 
pokud ano, k 
čemu?

Jaký mají texty 
charakter: popisné, 
zábavné, uváhové, 
recenzující nebo 
rozkazující?

Jaké mají texty 
zaměření, jsou čistě 
politického rázu?

O čem Rudé právo 
píše (č. 2, r. 15, 
1985)

Ne, doslovné citace 
z jiného periodika a 
autorovy názory

Úvahový, popisný

Ano, kritická satira 
periodika Rudé 
právo, konkrétně 
vydání s grafikami 
Adolfa 
Zábranského, kritika 
propagandy

O ní (č. 3, r. 15, 
1985)

Ne, pouze myšlenky 
autora

Mimo výběr —  
romantická poezie, 
úvahový

Ano, částečně, 
romantická báseň 
mimo politické 
téma, kratší báseň       
o krutosti 
komunistického 
režimu a ztrátě 
zaměstnání

Od moralizování k 
reformě (č. 4, r. 15, 
1985)

Ano, „Zkuste si 
představit“ Úvahový, popisný

Ano, opět kritika 
centrálně řízené 
ekonomiky 
(kontroly, málo 
exportu, plány)              
a sociální situace 
roku 1985

Muž proti proudu (č. 
4, r. 17, 1987)

Ne, citace jiné 
osobnosti a autorův 
názor

Úvahový, popisný

Ano, citace výroků 
T.G.M. nejen 
ohledně politiky, 
sympatie k 
politickým názorům 
T.G.M. citace 
Charty 77

Ale co s vedoucí 
úlohou? (č. 5, r. 17, 
1987)

Ne, citace z Ústavy, 
jiného periodika a 
autorovy postoje

Úvahový, popisný

Ano, kritika pojetí 
pojmu „vedoucí 
úloha“ 
komunistickou 
stranou
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název článku (číslo, 
ročník, rok)

Nabádají texty 
čtenáře k něčemu 
konkrétnímu, 
pokud ano, k 
čemu?

Jaký mají texty 
charakter: popisné, 
zábavné, uváhové, 
recenzující nebo 
rozkazující?

Jaké mají texty 
zaměření, jsou čistě 
politického rázu?

O čem Rudé právo 
píše (č. 5, r. 17, 
1987)

Ne, citace z jiného 
periodika, autorův 
názor

Úvahový, popisný

Ano, satira Rudého 
práva i údajného 
odposlouchávání 
obyvatelstva                
v Československu

Nadějný rok (č. 1, r. 
18, 1988)

Ne, autorovy názory 
a spekulace

Úvahový, popisný

Ano, Šternovy 
positivní názory         
na manifestaci 
odpůrců 
komunistického 
režimu, vyjádření 
nové naděje                 
v revoluci

Ke stanovisku (č. 1, 
r. 18, 1988)

Ne, kritika 
konkrétního výroku 
ze strany tří autorů

Úvahový, popisný

Ano, kritika výroku 
zveřejněného SSSR 
tiskovou agenturou 
TASS, vyjádření 
sympatii                        
s politickými 
změnami v SSSR, 
negativní 
vzpomínky                  
na srpnem 1968         
v ČSSR

Strašidlo plurality 
obchází východní 
Evropu (č. 2, r. 18, 
1988)

Ne, autorovy 
myšlenky a citace 
jiných textových 
dokumentů

Úvahový

Ano, autorova 
domněnka                   
o přicházející vlně 
revolucí v zemích 
východní Evropy,         
s převratem 
sympatizuje 

 61



název článku (číslo, 
ročník, rok)

Nabádají texty 
čtenáře k něčemu 
konkrétnímu, 
pokud ano, k 
čemu?

Jaký mají texty 
charakter: popisné, 
zábavné, uváhové, 
recenzující nebo 
rozkazující?

Jaké mají texty 
zaměření, jsou čistě 
politického rázu?

Chceš-li mír, 
připravuj mír (č. 5, r. 
18, 1988)

Ano, samotný název 
článku, poslední 
věta „Chceš-li mír, 
omezuj velikost, 
moc a vliv armád“

Úvahový

Ano, Šternova 
myšlenka,                   
že k úspěšnému 
převratu je třeba jít 
pouze mírovou 
cestou, kritika 
válečné orientace        
v hospodářské              
i sociální sféře

Kauza 
Československo (č. 
1, r. 19, 1989)

Ne, žádná přímá 
výzva, persvazivní 
emoce v poslední 
větě, vyjádření 
nesympatie s 
režimem

Úvahový
Ano, šíření 
nedůvěry vůči 
jakémukoliv režimu

Národní smíření a 
nesmiřitelní (č. 4,  r. 
19, 1989)

Ne, prezentace 
myšlenek autora Úvahový, popisný

Ano, prezentace 
myšlenek Charty 77 
a názor,                        
že se komunistický 
režim obává diskuse 
a nekonfliktního 
přístupu

Josefovi k jubileu 
(č. 4, r. 20,  1990)

Ne, popis události Popisný Ano, popis dění 
politické události

Dějiny viděné z 
Expresu (č. 1, r. 21, 
1991)

Ne, kritický postoj 
vymezený vůči 
dvěma konkrétním 
autorům a režimu

Úvahový, 
recenzující

Ano, recenze článků 
od Miroslava 
Dolejšího a Alexeje 
Pludka, kritika 
komunismu, 
antisemitismu, 
zobrazování 
autorova pohledu 
obecně na dějiny         
a jejich vývoj
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název článku (číslo, 
ročník, rok)

Nabádají texty 
čtenáře k něčemu 
konkrétnímu, 
pokud ano, k 
čemu?

Jaký mají texty 
charakter: popisné, 
zábavné, uváhové, 
recenzující nebo 
rozkazující?

Jaké mají texty 
zaměření, jsou čistě 
politického rázu?

Občanské fórum a 
jiné vzpomínky (č. 
2, r. 21, rok 1991)

Ne, popis změn v 
politické organizaci Popisný

Ano, podpora 
Občanského fóra, 
rekapitulace událostí 
fóra z listopadu 
1989

Národní smíření - 
výzva nebo utopie? 
(č. 3, r. 21, rok 
1991)

Ne, nesympatie vůči 
režimu, pozitivní 
prezentace 
autorových názorů, 
nepřímá pobídka 
čtenářů

Úvahový, popisný

Ano, téma Charty 
77, opět autorův 
názor, že míru             
a demokracie lze 
dosáhnout pouze 
mírovou cestou           
a diskuzí, nikoliv 
bojem se zastánci 
totalitního režimu

Realismus a mýty 
(č. 4, r. 21, 1991)

Ne, odsouzení 
černobílého pohledu 
na cokoliv, negativní 
postoj k 
nezdůvodněné 
kritice

Úvahový

Ano, pozitivní názor 
na některé bývalé 
členy komunistické 
články, kritika 
sortování členů 
Charty a odsuzování 
lidí, jež veřejně 
nerevoltují

Domov v ohrožení 
(č. 5, r. 21, 1991)

Ne, nepřímá 
pobídka čtenářů

Úvahový

Ano, kritika 
Slováků,                   
kteří souhlasí                
s oddělením 
Slovenska, označení 
je za nevděčné

Kamión (č. 6, r. 21, 
1991)

Ne, popis Úvahový, popisný

Ano, popis 
distribuce ilegálního 
tisku Listy                  
ze zahraničí skrze 
kamion, popírání 
důvěryhodnosti StB
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název článku (číslo, 
ročník, rok)

Nabádají texty 
čtenáře k něčemu 
konkrétnímu, 
pokud ano, k 
čemu?

Jaký mají texty 
charakter: popisné, 
zábavné, uváhové, 
recenzující nebo 
rozkazující?

Jaké mají texty 
zaměření, jsou čistě 
politického rázu?

Tanec paragrafů s 
ideologiemi (č. 1, r. 
22, 1992)

Ne, názor hovořící o 
nespravedlnosti 
politických režimů 

Úvahový

Ano, nesouhlas            
s nespravedlivými 
tresty ze strany 
režimu, negativní 
názor                         
na kriminalizaci 
ideologie,                     
s příkladem Ivana 
Polanského

Potřebujeme Výbor 
na obranu 
nespravedlivě 
skandalizovaných? 
(č. 2, r. 22, 1992)

Ne, kritika 
názorového trendu Úvahový

Ano, nesouhlas s 
neopodstatněným 
kritizováním 
bývalých členů 
komunistické strany, 
s příkladem Zdeňka 
Mlynáře

A loď pluje (č. 3, r. 
22, 1992)

Ne, zdůvodňované 
prosazování pohledu 
na určitou 
problematiku

Úvahový, popisný

Ano, kritický názor 
na ideologii 
začleněnou                   
v právním systémů, 
poukazování              
na nedodržení zásad 
ze stran členů 
Charty 77

Vzpomínky - 
připomínky (č. 4, r. 
22, 1992)

Ne, kritika lidských 
postojů Popisný, úvahový

Ano, myšlenky 
Charty 77, 
odsuzování 
sortování osob,           
na příkladu autorovy 
zkušenosti z doby 
Pražského povstání 
1945
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název článku (číslo, 
ročník, rok)

Nabádají texty 
čtenáře k něčemu 
konkrétnímu, 
pokud ano, k 
čemu?

Jaký mají texty 
charakter: popisné, 
zábavné, uváhové, 
recenzující nebo 
rozkazující?

Jaké mají texty 
zaměření, jsou čistě 
politického rázu?

Pohřbívání 
republiky (č. 6, r. 
22, 1992)

Ne, vymezený 
postoj Úvahový

Ano, kritika 
rozdělení 
Československa, 
předpoklad 
hospodářského 
úpadku potenciální 
Slovenské republiky

Co se s námi stalo ?
(č. 1, r. 23, 1993)

Ne, spolupráce více 
autorů, kritika 
zákona

Úvahový, popisný

Ano, článek tvořen 
ve spolupráci                
s Václavem 
Trojanem, 
odsuzování 
kategorizace občanů 
za doby 
komunistického 
režimu, kritika 
neobjektivity 
lustračního zákona

Glosy nostalgické 
(č. 3, r. 23, 1993)

Ne přímo, silná 
kritika, hodně 
otevřených otázek, 
persvaze

Úvahový, popisný

Ano, zdůrazňování 
stále větších 
názorových rozdílů 
mezi původními 
členy Charty 77, 
negativní názor         
na dopady a řízení 
privatizace, výzva 
pro zlepšení 
enviromentálního 
stavu

Zmýlená v 
Orwellovi (č. 3, r. 
23, 1993)

Ano, „Přečtěte si 
Orwella, přečtěte si 
ho znovu a 
pozorně,“

Úvahový, 
recenzující

Ano, recenze článku 
Jindy Tiché, 
opěvování myšlenek 
G. Orwella
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název článku (číslo, 
ročník, rok)

Nabádají texty 
čtenáře k něčemu 
konkrétnímu, 
pokud ano, k 
čemu?

Jaký mají texty 
charakter: popisné, 
zábavné, uváhové, 
recenzující nebo 
rozkazující?

Jaké mají texty 
zaměření, jsou čistě 
politického rázu?

Ty převratné doby 
(č. 6, r. 23, 1993)

Ne, názor na dané 
téma, 1. os. mn. č. Úvahový, popisný

Ano, autorův názor, 
že není třeba 
odsuzovat všechny 
monumenty vzniklé 
za dob 
komunistického 
režimu,                
jelikož historie není 
jen o politice 

Velká pře (č. 1, r. 24, 
1994)

Ne, názor na danou 
problematiku

Úvahový

Ano, kritika 
zveřejnění seznamu 
StB a čistě 
negativních názorů 
na bývalé členy 
komunistické strany

Není to nadčlověk 
(č. 3, r. 24, 1994)

Ne, prosazování 
autorova pohledu Úvahový, popisný

Ano, vzpomínky       
na dění                        
v  Občanském fóru 
po listopadu 1989         
a prvotní nedůvěru 
občanů směrem           
k fóru, pozitivní 
názor na postoje 
Václava Havla

Kdo je vinen? (č. 4, 
r. 24, 1994) Ano, „Všimněme si“ Úvahový, popisný

Ano, autorův názor 
na politické události 
předcházející invazi 
sovětských vojsk         
v srpnu 1968, 
obhajoba Alexandra 
Dubčeka
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název článku (číslo, 
ročník, rok)

Nabádají texty 
čtenáře k něčemu 
konkrétnímu, 
pokud ano, k 
čemu?

Jaký mají texty 
charakter: popisné, 
zábavné, uváhové, 
recenzující nebo 
rozkazující?

Jaké mají texty 
zaměření, jsou čistě 
politického rázu?

Zavádějící omyl, 
nebo rétorika? (č. 5, 
r. 24, 1994)

Ne, kritické 
smýšlení Úvahový, popisný

Ano, rozbor názorů 
E. Beneše                    
a T.G.Masaryka         
na spojení Česka        
a Slovenska, kritika 
pojmu 
„čechoslovakismus“
, opět odsuzování 
příznivců rozdělení 
československé 
federace

Jak rozumět pojmu 
nezávislá literatura? 
(č. 1, r. 24, 1995)

Ne, názory a kritika 
legislativy

Úvahový

Ano částečně, 
zamyšlení                
nad pojmem 
„nezávislý“, kritika 
omezení psaného 
projevu z dob,          
kdy byl u moci 
komunistický režim

Hledání 
kolektivního bezpečí 
(č. 2, r. 25, 1995)

Ne, vyjádření 
názoru, přehled dat Úvahový, popisný

Ano, podpora 
mírových organizací 
a jejich důležitosti 
na celém světě, 
organizace                  
jako nástroj proti 
rozvoji další totality 
— Organizace 
spojených národů, 
Český helsinský 
výbor, Organizace 
pro bezpečnost             
a spolupráci                
v Evropě
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název článku (číslo, 
ročník, rok)

Nabádají texty 
čtenáře k něčemu 
konkrétnímu, 
pokud ano, k 
čemu?

Jaký mají texty 
charakter: popisné, 
zábavné, uváhové, 
recenzující nebo 
rozkazující?

Jaké mají texty 
zaměření, jsou čistě 
politického rázu?

Nezvládnutá 
minulosti (č. 4, r. 25, 
1995)

Ne, autorovy názory Úvahový

Ano, popis                   
a negativní názor        
na ekonomické             
a sociální změny 
vzniklé pádem 
komunistického 
režimu a vznikem 
demokratické 
republiky

Dlouhá smrt 
Jugoslávie (č. 5, r. 
25, 1995)

Ne, žádná výzva ani 
persvaze

Úvahový, popisný

Ano, téma války                     
v bývalé Jugoslávii, 
kritika zbrklosti           
v politických 
rozhodnutích 
spojených                     
s rozpadem výše 
zmiňované federace

Byt a domov (č. 7, r. 
25, 1995)

Ne, kritika Úvahový

Ano, téma 
privatizace státních 
bytů po revoluci 
roku 1989,             
opět autorův názor, 
že procesy                  
a pravidla 
privatizace nebyly 
dostatečně 
domyšleny

Co se děje s 
člověkem (č. 3, r. 
26, 1996)

Ne, názor autora Úvahový, popisný

Ano částečně, 
kritika 
zpravodajství, popis 
změn ve službách        
a prodeji po svržení 
komunismu v roce 
1989, kritika 
privatizace
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název článku (číslo, 
ročník, rok)

Nabádají texty 
čtenáře k něčemu 
konkrétnímu, 
pokud ano, k 
čemu?

Jaký mají texty 
charakter: popisné, 
zábavné, uváhové, 
recenzující nebo 
rozkazující?

Jaké mají texty 
zaměření, jsou čistě 
politického rázu?

Jak je důležité míti 
lidskou tvář (č. 3, r. 
26, 1996)

Ne, popis, názory 
autora Úvahový, popisný

Ano, popis besedy        
s holandským 
politologem, 
připomínka pokusu 
o vyžádání omluvy 
ze strany SSSR           
za vojenskou invazi 
z roku 1968, rozbor 
pojmu „morální“

Před deseti lety (č. 
6, r. 26, 1996)

Ne, popis a názory 
autora Úvahový, popisný

Ano, popis schůzky 
s náměstkyní 
ministra zahraničí 
Spojených států 
amerických, 
poukazování                
na podporu Charty 
77 ze strany 
náměstkyně
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3.4. Závěr výzkumu 

První výzkumná otázka zní: „Nabádají texty čtenáře k něčemu konkrétnímu? Pokud ano,        

k čemu?“ V analýze bylo zjištěno a graf  níže vyznačuje, že 6 ze 62 zkoumaných článků 146

Jana Šterna v periodiku Listy 1973–1996 obsahuje přímou výzvu rozkazovacím způsobem 

od autora ke čtenáři. Jedná se o článek „Český rozhovor“ , ve kterém je rozkazovací 147

způsob použit v dialozích dvou smyšlených osob hovořících o politice. Dále je rozkaz 

zaznamenán v textu „Pravověrní a věrní“, kde Štern slovy „Přečtěte si to v Pascalovi, 

pánové“  vybízí k četbě od autora, s nímž sympatizuje. J. Štern zasadil výzvu také                     148

do textu „Od moralizování k reformě“, ve kterém kritizuje centrálně řízenou ekonomiku. 

Nabádá zde: „Zkuste si představit…“ .  149

Autor vybízí také v samotném názvu článku „Chceš-li mír, připravuj mír“ ,                    150

čímž poukazuje na názor, že pouze mírová cesta vede ke svržení totalitního režimu. Pátým 

článkem obsahujícím výzvu je recenze textu Jindry Tiché „Zmýlená v Orwellovi“. Štern 

zde čtenáře vyzývá, aby si přečetli knihu George Orwella – „Hold Katalánsku“. Konkrétně 

 příloha č. 5, viz Seznam příloh146

 BOHEMICUS. Český rozhovor 1976. Listy. 1976; 6(5) 24-25.147

 BOHEMICUS. Pravověrní a věrní. Listy. 1984; 14(4) 4.148

 BOHEMICUS. Od moralizování k reformě Listy. 1985; 15(4) 38.149

 ŠTERN, Jan. Chceš-li mír, připravuj mír. Listy. 1988; 18(5) 30, 32. 150
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nabádá: „Přečtěte si Orwella, přečtěte si ho znovu a pozorně“ . Poslední výzvou je 151

„všimněme si“  z textu „Kdo je vinen?“, ve kterém se autor věnuje Pražskému jaru.152

 Ostatních 56 textů dle provedené analýzy neobsahuje žádnou přímou výzvu.              

V 10  z nich byly všem nalezeny prvky, kterými se autor úmyslně či neúmyslně snaží,         

aby čtenář viděl svět autorovýma očima, či se nad některými problematikami začal více 

zamýšlet. Mezi takové prvky patří: časté otevřené otázky, používání 1. os. mn. č., 

opakování daného názoru, rýmy, slovní hříčky, některá slova v tučném řezu písma                        

či ilustrace ke článku. Příkladem je věta: „Je to ideál, ale proč se mu nepřiblížit?“                  153

z článku „Jak je důležité míti lidskou“ tvář, „Je povinností každého člověka…“  z „Proti 154

vládě lží“ či ilustrace králíkárny přiložená ke konci článku „Byt a domov“, ve kterém autor 

mimo jiné kritizuje panelové domy.  155

 

 ŠTERN, Jan. Zmýlená v Orwellovi. Listy. 1993; 23(3) . 37.151

 ŠTERN, Jan. Co se s námi stalo?. Listy. 1993; 23(1) 16.152

 ŠTERN, Jan. Jak je důležité míti lidskou tvář. Listy. 1996; 26(4) 50.153

 BOHEMICUS. Proti vládě lží. Listy. 1974; 4(2) 3.154

 ŠTERN, Jan. Byt a domov. Listy. 1995; 25(7) 3-4.155
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 Druhá výzkumná otázka zní: „Jaké mají texty charakter, jedná se o popisný, 

úvahový, recenzující, rozkazující nebo zábavný?“. Žádný ze Šternových textů z Listů 

1973–1996 není psán v čistě zábavné formě, stejně tak nebyl nalezen žádný rozkazující ani 

pouze recenzující. 4 z textů spadají do skupiny popisného charakteru, 25 z nich má čistě 

úvahový charakter. 9 článků lze dle výzkumu považovat za kombinaci úvahy a recenze, 24 

textů spadá pod kombinaci úvahy a popisu a 1 článek spojuje zábavnou a úvahovou formu. 

Propojení popisného a úvahového stylu či čisté úvahy se ve Šternových příspěvcích 

objevuje nejčastěji, což vyznačuje také graf  výše. 156

 Poslední výzkumná otázka zní: „Jaké mají texty zaměření? Jsou čistě politického 

rázu?“ Analýzou bylo zjištěno, že 57 z 62 článků v časopisu Listy, které psal Jan Štern 

mezi lety 1973 až 1996, reflektuje čistě politické téma, 5 z nich se politickému tématu 

věnuje částečně a graf  také vyznačuje, že žádný ze článků netvoří z poloviny a více jiné 157

než politické téma. Shromážděná data také dokazují, že autor k vyjádření některých        

svých názorů věnuje více prostoru než k jiným. 

 

  

  

 příloha č. 6, viz Seznam příloh156

 příloha č. 7, viz Seznam příloh157
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 V textech z periodika Listy od roku 1973 do roku 1996 bylo vypozorováno,               

že autor zastává jasné postoje na konkrétní problematiky, o kterých píše ve více než třech 

článcích. Z jeho psaného projevu vyplývá, že Jan Štern sympatizoval s některými 

socialistickými myšlenkami. Vliv na něj mohl mít jeho otec Evžen, sociální demokrat. Po 

válce Štern vstoupil do komunistické strany a roku 1968 podporoval její obrodu. Po 

srpnových událostech téhož roku ovšem definitivě přestal souhlasit s komunismem 

(leninismem, stalinismem). Je možné se domnívat, že s myšlenkami marxismu či 

neomarxismu ovšem sympatizoval do konce svého života. V jednom ze článků zinscenoval 

rozhovor s imaginární postavou Karla Marxe, o sobě psal jako o příznivci nové levice a 

několikrát Marxe ve svých článcích citoval. Jako kupříkladu Marxovu kritiku systémů: 

„Všechno zasazeno do rámce vládního systému, který žije jen z toho, že udržuje všechny 

ubohosti, a sám není nic jiného než vládnoucí ubohost“ . Myšlenku, že by Štern mohl 158

patřit do skupiny neomarxistů, utvrzuje jeho obdiv pro G. Orwella, který se k 

neomarxismu hlásil.  Z textů či tvrzení jeho kolegů také vyplývá, že Štern sympatizoval 159

s myšlenkami T.G.Masaryka.

 Dle textů Štern nesouhlasil s rozdělením federací, které podle jeho názoru díky 

spojení států vzrostly ekonomicky, politicky či jinak. Konkrétně byl proti rozdělení 

Jugoslávie a obracel se také proti rozdělení Československa, kdy podle svých slov               

do poslední chvíle doufal v zachování jednoty. Z jeho psaných výstupů je jasně čitelný 

Šternův postoj, že Československá federace pomohla Slovensku v jeho lepším 

ekonomickém i sociálním životě. Proti rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky 

byl také Petr Pithart, se kterým Štern působil v Občanském fóru, jež se transformovalo         

do Občanského hnutí. Pro udržení federace byla také tehdejší ODS. 

 Jan Štern kriticky hodnotil odsuzování bývalých členů komunistické strany,           

kteří ze strany vystoupili, změnili svůj názor, figurovali ve straně pod hrozbou, či během 

svého působení tajně pomáhali režim svrhnout. Štern se dle myšlenek vyjádřených v textu 

 BOHEMICUS. Český rozhovor 1976. Listy. 1976; 6(5) 25.158

 Není-li zmíněno jinak, je v kapitole 3.4 užito těchto zdrojů:  159

PETRUSEK, Miloslav. Marx, marxismus a sociologie. Texty z pozůstalosti 1. Praha: Sociologické 
nakladatelství, 2014. 116 s. ISBN 978-80-7419-173-2.; KOPEČEK, M. GJURIČOVÁ, A. Kapitoly z dějin 
české demokracie po roce 1989. Praha: Paseka, 2008. 324 s. ISBN: 978-80-7185-876-8.; BUREŠ, J. 
CHARVÁT, J. JUST, P. ŠTEFEK, M. Česká demokracie pro roce 1989: Institucionální základy českého 
politického systému. Praha: Grada, 2013. 528 s. ISBN: 978-80-247-4283-0.
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domníval, že bez znalosti kontextu a všech informací si tyto osoby nezaslouží odsuzování. 

Z těchto názorů je možno odvodit, že Jan Štern částečně sympatizoval s hnutím Obroda, 

které vzniklo roku 1987 z řad reformních komunistů aktivních v období Pražského jara. 

Přívrženci tohoto sdružení v 80. letech nechtěli režim svrhnout, nýbrž jej reformovat, 

stejně jako tomu chtěli roku 1968 a dříve. Sám Štern patřil po roce 1945 mezi příznivce 

socialismu a v 60. letech Pražského jara. Ve svých textech mimo jiné neguje ostrou kritiku 

Alexandra Dubčeka, také člena Obrody, a staví se k jeho osobě spíše pozitivně. 

 Autor také kritizuje kriminalizaci ideologie. Dle jeho textů by měla být            

jakákoliv ideologie ze zákona odstraněna a nikdy by do něj neměla být zakomponována, 

jelikož kriminalizace ideologie může způsobovat negativní jevy jako nespravedlivé 

odsuzování trestaných. Autor usuzuje, že pokud obžaloba nepovažuje za dostatečný, může 

obžalovaného usvědčit z jiného skutku, který má trestně vyšší sazbu, jelikož je ideologicky 

zaměřen. Po pádu režimu byla tomuto tématu věnovaná pozornost kupříkladu roku 2018. 

Tehdy politická strana SPD vznesla návrh na zavedení trestnosti ideologie do trestního 

zákoníku a setkala se s negativní vlnou názorů, které kriminalizaci ideologie odsuzovaly 

stejně jako před 20 lety Štern.  160

 Jan Štern věřil myšlence, že cestou k ukončení režimu vede politika všeobecného 

usmíření, odpuštění a odstranění diskriminace politických odpůrců a společenské 

nerovnoprávnosti občanů. Nikdy to sice nevyslovil konkrétně, ale často opakoval,                

že podle něj potlačení kteréhokoliv režimu násilím jen tvoří prostor ke vzniku                 

jiného režimu a k opětovnému násilí. Proto je správnou cestou k demokracii odpuštění           

a mír. K tomuto názoru se koncem 80. let veřejně přikláněla skupina Demokratická 

iniciativa,  jež roku 1987 vznikla jako menší politický celek ze členů Charty 77. Stejnou 

myšlenku ve svém manifestu hlásalo také Hnutí za občanskou svobodu. Štern se také 

domníval, že si této myšlenky jsou vědomi i komunističtí hodnostáři. Proto také raději 

zinscenují násilný střet než diskuzi.  

 čt24.cz [online]. Praha, 2018 [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/160

2463532-spd-chce-trestat-ideologii-pozor-na-zakladni-lidska-prava-varuji-spicky-justice; iDNES.cz [online]. 
Praha, 2018 [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pravo-navrh-spd-trestna-
ideologie-nazory-odbornici-soudci-poslanci.A180427_115742_domaci_jkk

 74

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2463532-spd-chce-trestat-ideologii-pozor-na-zakladni-lidska-prava-varuji-spicky-justice
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2463532-spd-chce-trestat-ideologii-pozor-na-zakladni-lidska-prava-varuji-spicky-justice
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pravo-navrh-spd-trestna-ideologie-nazory-odbornici-soudci-poslanci.A180427_115742_domaci_jkk
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pravo-navrh-spd-trestna-ideologie-nazory-odbornici-soudci-poslanci.A180427_115742_domaci_jkk
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pravo-navrh-spd-trestna-ideologie-nazory-odbornici-soudci-poslanci.A180427_115742_domaci_jkk


4. Závěr 

Jaký tedy byl Šternův život plný zvratů? Roku 1948 uvěřil komunistické myšlence                 

a společně s ostatními „budoval“ nové Československo. Vedl kulturní redakci periodika 

Tvorba a názorově se sešel s takovými autory jako třeba Michal Sedloň. V 50. letech 

ovšem začal pochybovat o své politické příslušnosti a události ze srpna 1968                       

jej zarmoutily. Tehdy se od komunistického režimu definitivně odvrátil a začal „bojovat“          

za demokracii.  I přes svůj důchodový věk a zákaz výkonu své profese stále psal a veřejně 

vystupoval proti tehdejšímu komunistickému režimu a to až do roku 1989. Také poté           

se aktivně zapojoval do politického dění a i ve svých sedmdesáti letech dále přispíval 

svými články. Dle slov jeho kolegů či přátel dbal Štern na morální zásady, bojoval                 

za politické názory, které zastával, nebo se i ve svém seniorském věku stále snažil 

podporovat mládež. 

 Analýzou provedenou na 62 textech Jana Šterna zveřejněných v periodiku Listy 

byly nalezeny odpovědi na všechny tři výzkumné otázky: „Nabádají texty čtenáře                 

k něčemu konkrétnímu, pokud ano, k čemu?, Jaké mají texty charakter, jedná se o popisný, 

úvahový, recenzující, rozkazující nebo zábavný?, Jaké mají texty zaměření, jsou čistě 

politického rázu?“. První část výstupů zkoumání odkrývá, že v 6 ze 62 textů Štern používá 

výzvu směrem ke čtenáři. Úmyslně či neúmyslně ovšem vkládá persvazivní prvky také         

do některých ze zbylých článků. Co se týká charakterů Šternových článků, nejvíce z nich 

patří do skupiny úvah či úvahově-popisných textů. Objevují se také recenze či popisné 

zprávy. Mezi texty nebyl nalezen žádný čistě zábavný ani rozkazující. Ve všech textech 

autor reflektoval politická témata, ať už v celém článku nebo jen v některých 

podkapitolách.  

 Co se týká politiky, vždy se přikláněl k levici a ačkoliv upustil do svých sympatii        

s komunismem, s marxistickými, nemarxistickými či socialistickými názory se v některých 

případech dále ztotožňoval. Nesouhlasil s rozdělením federací, ve kterých vzájemná 

integrace členských států způsobovala hospodářský či sociální rozvoj. Také stál                

proti hromadnému odsuzování všech bývalých členů komunistické strany bez relevantního 

důvodu. Tohoto názoru mohl zastávat také protože sám ve straně působil až do prozření          

po událostech roku 1968. Kriminalizace ideologie dále patří mezi témata, která Štern 
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odsuzoval. Myslel si, že toho může obžaloba využívat k nespravedlivému zpřísnění trestu 

obžalovaného. Mezi jeho myšlenky patří jedna, ke které se přikláněly sdružení 

Demokratická iniciativa i Hnutí za občanskou svobodu, a to, že jediná cesta vedoucí           

od totalitního režimu k demokracii je mír a diskuze, nikoliv boj.  

 V kontextu zjištěných informací je možné se domnívat, že v rodině Šternových 

existuje jakési profesní i názorové propojení. Evžen Štern, Jan Štern i jeho tři synové Jan, 

Pavel a Ivan se totiž zajímali či zajímají o levicovou politiku a vyjma Pavla Šterna psali          

či píší o politických tématech jako redaktoři či spisovatelé.   

 Podle slov Šterových kolegů a přátel, jeho činů i dle jeho textů je dle názoru 

autorky práce, jaké cenné morální vlastnosti jako osoba měl. Je až neskutečné,                     

že se aktivně podílel téměř na každém z historických mezníků politického vývoje našeho 

státu v minulém století. Prošel si útrapami, které s sebou nesla Druhá světová válka                

a to rovnou v koncentračním táboře. Měl odvahu se zapojit do Pražského povstání.          

Ihned po něm se chtěl aktivně podílet na tvorbě nové republiky. I když byl zbaven iluzí            

i profese, nesešel z cesty svých názorů, které pak odvážně vyjadřoval i veřejně. 

 Autorka této práce by ráda závěrem opět zopakovala větu ze článku 

„Nereformovatelný?“: „Proměny nabízejí nejen nová rizika, ale i nové šance“ , u které 161

se během tvorby práce na delší dobu pozastavila. Ačkoliv Štern tím poukazoval na změnu 

politického systému, autorka si myslí, že se taková slova dají aplikovat do běžného 

pracovního i osobního života každého z nás. Život Šternovi „házel pod nohy klacky i velké 

klády“ a on je vždy uměl překročit. Na což pohlíží s obrovským respektem a dovolí si 

tvrdit, že právě díky odvážným, silným a vytrvalým lidem jako on, máme dnešní generace 

narozená po roce 1989 možnost žít ve svobodě, cestovat, studovat či vyjádřit beze strachu 

svůj názor. „Honzo, děkuji ti“ . 162

 BOHEMICUS. Nereformovatelný?. Listy. 1982; 12(5) 3.161

 Deník Referendum [online]. Praha, 2012 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://denikreferendum.cz/162

clanek/13859-jsem-hrda-na-to-ze-jsme-spolu-mluvcovali
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5. Summary 

So what was Stern's life full of twists and turns? In 1948, he believed in communist ideas 

and, together with others, "built" a new Czechoslovakia. He led the cultural editorial board 

of the journal Tvorba and met with such authors as Michal Sedloň. In the 1950s, however, 

he began to question his political affiliation, and he was saddened by the events of August 

1968. At that time, he definitely turned away from the communist regime and began             

to "fight" for democracy. Despite his retirement age and the ban on practicing                      

his profession, he still wrote and publicly opposed the then communist regime until 1989. 

Even then, he became actively involved in politics and continued to contribute his articles 

in his seventies. According to his colleagues or friends, Štern paid attention to moral 

principles, fought for the political views he held, or even in his senior age he still tried           

to support the youth. 

 An analysis of 62 texts by Jan Štern published in the journal Listy answers to all 

three research questions“Do the texts encourage the reader to do something specific, if so, 

to what? or amusing ?, What are the focus texts, are they of a purely political nature?”. 

was found. The first part of the research reveals that in 6 of the 62 texts Štern uses 

command. However, he intentionally or unintentionally inserts persuasive elements             

into some of the remaining articles. As for the characters of Štern's articles, most of them 

belong to the group of reflections or reasoning-descriptive texts. There are also reviews        

or descriptive messages. No purely amusing or dictating words were found among              

the lyrics. In all texts, the author reflected on political topics, either in the whole article         

or only in some subchapters. 

 As for politics, he always leaned to the left, and although he dropped                        

his sympathies with communism, in some cases he further identified with Marxist,           

non-Marxist or socialist views. He did not agree with the division of the federations              

in which the mutual integration of the member states caused economic or social 

development. He also opposed the mass condemnation of all former members                        

of the Communist Party for no relevant reason. He could also hold this view                   

because he himself worked in the party until his aftermath of the events of 1968.                  

The criminalization of ideology is also one of the topics that Štern condemned. He thought 
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that the prosecution could use this to unjustly tighten the defendant's sentence.                

Among his ideas is one to which both the Democratic Initiative and the Civil Liberties 

Movement were in favor, and that the only path leading from a totalitarian regime                 

to democracy is peace and debate, not struggle. 

 According to Šter's colleagues and friends, his actions and his texts, in my opinion, 

as the author of the work, it is possible to see what valuable moral qualities he had                  

as a person. It is unbelievable that he took an active part in almost every historical 

milestone in the political development of our state in the last century. He went through         

the hardships that World War II brought with him, right in the concentration camp. He had 

the courage to join the Prague Uprising 1945. Immediately after him, he wanted to take        

an active part in the creation of a new republic. Although he was deprived of illusions        

and professions, he did not deviate from the path of his opinions, which he then boldly 

expressed in public. 

 Author of this diploma would like to repeat the sentence from the article 

"Nereformovatelný?": "Changes offer not only new risks, but also new opportunities.“.    

For which she paused for a long time during the creation of the work. Although Štern 

pointed to a change in the political system, author thinks that such words can be applied         

to the ordinary work and personal lives of each of us. Life „threw sticks and big logs under 

Štern's feet" and he always knew how to cross them. What she looks at with great respect 

and dares to say that thanks to brave, strong and persistent people like Štern, the generation 

born after 1989 has the opportunity to live in freedom, travel, study or express opinions 

without fear. 
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10. Přepis rozhovoru s Annou Šabatovou 
Kdy jste se poprvé potkali? Bylo to skrze události spojené s Chartou 77 a vaším 

společným „mluvčováním“? 

„Ano, s Janem Šternem jsem se seznámila až v roce 1986, z logiky věci plyne,                       

že na začátku roku. Možná pár dnů před začátkem roku. Vím, že byl takový spíše trochu 

utajený člověk, který spolupracoval s římskou redakcí Listů. Tedy s Jiřím Pelikánem. 

Pamatuji-li se dobře, tou dobou Jan Štern teprve podepisoval Chartu. S chartovním 

společenstvím byl ale vnitřně sžitý. Myslím, že dříve Chartu nepodepsal právě proto, že měl 

tu spolupráci s Listy“.  

Jaká byla spolupráce s Janem? Tvořili jste společně a dokázali jste se dohodnout?  

„Spolupráce byla dobrá, ale občas jsme v naší trojici diskutovali. Někdy se mi jeho jazyk 

psaných textů a sloh zdál trochu moc květnatý a patetický, na můj vkus. Jsem v tomto 

taková střízlivá povaha. Takže diskuse nad texty, které jsme měli společně podepsat, určitě 

byly“. 

Jan Štern byl oproti vám roku 1986 o dost starší, což může být komunikačním 

problémem. Vám bylo 35 let a Janu Šternovi 62. Jaká byla vaše pracovní či případně 

osobní komunikace?  

„Máte pravdu, že skoro třicet let je dost velký rozdíl, ale v Chartě nebylo promíchání 

různých generací nic neobvyklého, stejně jako různé názorové proudy. O té názorové 

různosti se ví a mluví mnohem více než o generačním rozpětí - doslova od 17 do 77…            

V podstatě velmi brzy jsme si v naší trojici, byl s námi ještě Martin Palouš, začali tykat.       

To bylo také velmi běžné a přirozené. Třetí do party byl můj vrstevník Martin Palouš.            

S ním jsem se znala už delší dobu“. 

O jakých tématech jste společně hovořili mimo politiku? Nebo jste řešili pouze toto 

téma?  

Určitě jsme se bavili i o jiných věcech než o politice a Chartě, ale už si nic konkrétního 
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nepamatuji. Honza díky svému věku více pamatoval (hodně), takže byl dospělým svědkem 

už let čtyřicátých, padesátých a šedesátých. To se můžete vždy něco zajímavého dozvědět“. 

Koncem roku 1986 skončilo i vaše společně „mluvčování“. Rozešli se tenkrát                 

vaše životní cesty nebo jste spolupracovali na jiných politických či novinářských 

aktivitách?  

„Na žádnou další konkrétní spolupráci v Chartě si nevzpomínám, ale setkali                      

jsme se po letech v redakční radě Listů“. 

Diplomová práce Jan Štern: Život a dílo nejen během éry komunismu je věnovaná 

textům Jana Šterna v periodiku Listy. Kdy jste se dozvěděla o Šternově zapojení          

do tenkrát ilegálního časopisu Listy a jaká byla vaše reakce?  

„Myslím, že v obecné rovině jsem to nějak věděla už v tom roce 1986, ale ten rozsah            

mi znám nebyl. On publikoval totiž pod pseudonymem (možná ne jedním, ale to už nevím). 

Moje reakce nebyla žádná, o Listech jsem samozřejmě věděla. Pamatuji si, že ještě             

když jsem žila v Brně před naším zatčením (listopad 1971) tak jsme doma měli větší 

množství (zásilku) vůbec prvního exilového čísla Listů. Jiří Pelikán v tom prvním čísle 

publikoval projev mého otce z 31. srpna 1968, který pronesl jako zvolený člen ÚV KSČ        

na Vysočanském sjezdu“.  

Analýzou bylo také vypozorováno, že Jan Štern zastával několik postojů: 

● nesouhlasil s rozdělením federací států, které podle jeho názorů díky spojení 

ekonomicky rostly, 

● nesouhlasil s komunismem, ovšem souhlasil s myšlenkami neomarxismu 

● nebo kritizoval odsuzování bývalých komunistů, kteří vystoupili ze strany                 

či v ní figurovali pod hrozbami. Zkrátka nesouhlasil s odsouzením bývalých 

komunistů, kteří „prozřeli“. 

Můžete potvrdit, že jsou některá z těchto tvrzení pravdivá a vedli jste                              

o těchto tématech konverzaci? Co si o nich myslíte?  

„To, že Jan Štern nesouhlasil s rozpadem Československa, je jistě pravda. Že nesouhlasil        

s rozpadem Jugoslávie a Sovětského svazu (to jsou asi ty další federace, které máte              
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na mysli) považuji také za logické. Rozpad Jugoslávie s tragickými důsledky, které měl,           

si asi přál málokdo. Rozpad Sovětského svazu tak tragickou podobu neměl, na druhé 

straně byl politology předpovídán již v 80. letech (Helene d'Encausse Carrere). Na žádnou 

debatu s Janem Šternem o rozpadu SSSR si sice nepamatuji, ale se základní představou,        

že by bylo lépe demokratizovat v rámci federace než nacionalizovat rozpadem vcelku 

chápu. 

 Jan Štern se považoval především za demokrata a masarykovce, myslím,                   

že by se sám neoznačil za neomarxistu, a já bych tak také neoznačila, takže moc nevím,         

co si pod tím mám představit. To, že byl velmi kritický k antikomunistickému diskurzu 

devadesátých a nultých let je pravda, a tento jeho názor sdílím. O zhoubnosti primitivního 

a ahistorického pohledu, který tehdy ovládal hlavní mediální proud jsme se často společně 

bavili (samozřejmě kriticky). 

 Ano, kritizoval plošné odsuzování lidí za to, že byli v KSČ, protože tento 

zjednodušený a černobílý pohled, který nevnímal roli jednotlivců v dějinách                           

a jejich postoje ve zlomových okamžicích dějin, měl za nepravdivý a nespravedlivý. Nevím, 

zda by to vyjádřil právě takto, ale já ty jeho postoje takto čtu.“ 

O Janu Šternovi jste hovořila pro Českou televizi nebo tvořila nekrolog. Je něco,           

co byste chtěla o Janovi Šternovi povědět potenciálním dalším čtenářům                     

této diplomové práce? 

„Byl to statečný a poctivý člověk ve všech fázích svého života. Myslím, že slovo „prozřeli”, 

které se často používá pro generaci lidí kteří, kteří jako mladí vstupovali po válce do KSČ 

nevystihuje podstatu problému. Oni tam vstupovali s přesvědčení a s určitými ideály              

a právě ty ideály je paradoxně dostávali do kritické interakce a napětí se systémem,                 

a v roce 1968-9 v důsledku události se jejich cesta a cesta mocenské garnitury prostě 

rozešla zcela. Byl to určitý kritický vývoj, a nikoliv prozření.“ 

Moc vám děkuji za vaše odpovědi. Vážím si vašeho času a věřím, že rozšíří povědomí 

o osobě Jana Šterna nejen pro mne, ale také pro další studenty či jiné čtenáře.  
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