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Práce Kateřiny Ondrové se věnuje působení hudební skupiny Berani na pomezí disentu a šedé 
zóny v normalizační éře. Autorka se k tomuto problému vrací s odstupem několika desetiletí a 
využívá možnosti doplnit dosavadní poznatky o pohled aktérů tehdejšího dění s odstupem 
několika desetiletí a to na základě několika obsáhlých interview, která se čtyřmi hlavními 
protagonisty uskutečnila. Práce se tedy opírá o techniky orální historie, ale její hlavní zájem 
směřuje do oblasti etiky. Programově se totiž skupina Berani, rekrutovaná převážně 
z někdejších studentů evangelické teologie a pozdějších farářů, věnovala osobitému navázání 
na tradici biblicky inspirovaného zpěvu a to jednak spirituálů a gospel songů, ale také 
v tradicích bratrského zpěvu české reformace. Textově je repertoár poučen exegetickým 
školením, ale biblickou tradici autorsky interpretuje s výrazným kritickým přístupem k tehdy 
aktuálním společenským problémům. Mladí teologové jsou kolem poloviny sedmdesátých let 
konfrontováni s vypjatou atmosférou triumfující normalizace, na kterou větší část jejich 
učitelů reaguje opatrně, kompromisnicky snahou zachránit církev před hrozící represí. To, že 
mnohdy tato záchrana církve může být interpretována jako snaha ochránit sebe a některá 
privilegia kněžského stavu a vysokoškolské instituce, je konfrontováno s nedávnými projevy 
týchž osob ve zvichřelé atmosféře pražského jara a jeho tragických následků. Duchovenstvo 
českobratrské církve se v této atmosféře štěpí na ty, kteří chtějí zachránit, co se dá, a na 
mnohem méně početné, kteří dávají přednost ústrkům a ztrátě státního souhlasu před zradou 
poznané pravdy či vlastní svobody. Nevyslovená základní otázka práce má zásadní 
platónskou konotaci: co si v této situaci má počít mladý člověk? Beranské písně a snaha 
zpívat je nejen v relativně bezpečném zátiší bratrských sborů, ale i veřejně, jsou odpovědí 
mladého člověka. To je ona biblická etika, kterou Ondrová rekonstruuje s velmi zajímavými 
přesahy k dnešním interpretacím těchto problémů, se kterými se Ondrová seznámila 
v průběhu svého studia na FHS UK. 
Autorka nepatří k pamětníkům, na rozdíl od recenzenta, který beranskou historii zažil hodně 
zblízka, formovala jeho životní i náboženské postoje a přerostla v celoživotní přátelství 
s aktéry oněch vzdálených“ malých dějin“. Autorka sice nepatří k pamětníkům, ale vyrostla 
v prostředí, které Berani formovali patrně více než oni „silní ve víře, v písmu kovaní“, kteří se 
beranského radikalismu děsili a radili k pokoře a klidu. Ondrová, na rozdíl od většiny prací , 
které se věnují orální tradici, jež jsem měl možnost posuzovat, se v dobovém prostředí svého 
problému dobře orientuje a není předpojatá. Přesto či právě proto se v její práci vyskytují 
některé podněty, které mění pohled na některé momenty těchto „malých dějin“. i když je 
autorka patrně z nemístné skromnosti příliš nezdůrazňuje. 
Překvapilo mne, kolik práce bylo v uplynulých dvou desetiletích v oblasti autorčina zájmu 
vykonáno a potěšilo, že se s nimi autorka dobře vyrovnala. V tomto smyslu oceňuji i dobře 
koncipovaný soubor příloh práce, kterým dokumentuje např. i to, že bohoslovecká fakulta 
svěřila zpracování období svých krizových dějin zahraničnímu učiteli, který se na událostech 
nepodílel a nebyl zainteresován na jejich interpretaci , dokumenty, jež měl k dispozici však 
neověřil konfrontací s pamětníky a zúčastněnými a tak mu vyšlo svědectví notně pokřivené. 



V inkriminované petici nebylo potrestání odstupňováno podle zásady, kdo odvolal byl 
pokárán, nepoučitelní byli potrestáni. Zdá se dost nepochybné, že odvolání se nekonala –  tak 
to také odpovídá dobové náladě a letoře mládí, ale potrestáni bylo rozvrstveno tak, aby se vlk 
nažral a koza zůstala celá, podle odhadu „komu není rady“ a s ohledem na rodinné a církevní 
konexe. Je zřejmé, že právě jistá morální zatuchlost a polovičatost, právě v kontextu života 
náboženské instituce nese hořké ovoce ještě po desetiletích. Je nepochybně autorčinou 
zásluhou, že se v tomto spletitém terénu dobře orientovala a pohybovala. Že získala souhlas 
ke zveřejnění, dokonce s velmi zajímavým komentářem Pavla Dvořáčka, že práci 
neanonymizovala a tím znehodnotila její vypovídací schopnost, je, obávám se, vykoupeno 
tím, že v práci chybí důkladnější rozbor situace v českobratrské církvi evangelické v krizové 
době a malé dějiny tohoto problému zaznívají jenom vzdáleným ozvukem v dějinách Beranů. 
Práce má 7 kapitol, 58 stránek, 8 příloh tištěných a přílohu s nahranými rozhovory na CD. 
Po technické stránce je práce napsána pěkným jazykem, s menším počtem překlepů a 
gramatických chyb, než bývá obvyklé. Nejsem odborníkem na soudobé dějiny, takže 
odbornou literaturu speciálně nesleduji, ale v tomto případě se mi zdá provedená rešerše 
náležitá, dobře využívaná a pečlivě citovaná. Líbilo se mi i to, jak autorka pracuje 
s materiálem mluveného slova ze získaných rozhovorů. Chápu, že metodika orální historie 
požaduje opak, ve většině případů však pak vzniká obtížně čitelný text a to je podle mého 
pevného přesvědčení příliš velká daň. Rozhovory musí být k dispozici na příslušném médiu, 
ale doslovný přepis mluvené řeči dělá z respondentů blekotající idioty, mj. zřejmě i proto 
musí být sdělení anonymizováno. V materiálu, kde je anonymizace nesmyslná, by autorizace 
textu nešlo dosáhnout bez násilí. 
V práci jsem neshledal zásadních chyb proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 
„velmi dobře“, při čemž je zřejmé z výše napsaného, že bych v případě kvalitní obhajoby 
nenamítal ani proti známce lepší. 


