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SILVER B neodpovídá

Publikace vznikla jako katalog k výstavě 
Průzkum života politickým bojem. Jaroslav Šabata (1927–2012) / Charta 77 (45 let).

Výstava a kritický katalog vznikly na základě institucionální podpory 
dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace 
poskytované Ministerstvem kultury České republiky (DKRVO, MK000094862).

CZ: Tato publikace používá také data, která poskytuje výzkumná infrastruktura 
LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

ENG: The publication has also been using data provided by the LINDAT/CLARIAH-CZ 
Research Infrastructure (https://lindat.cz), supported by the Ministry of Education, Youth 
and Sports of the Czech Republic (Project No. LM2018101).

Vznik výstavy a katalogu podpořila pražská kancelář Friedrich-Ebert-Stiftung. 
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SILVER B neodpovídá

Pozoruje z Brna, čo sa to v blízkom a vzdialenom okolí deje,
a možno si pre sebe hovorí: Nakoniec sa to predsa všetko na
dobre obráti.
ČARNOGURSKÝ, Ján: Sympatický ľavičiak, In: ŠABATA,
Jan (ed.): Když se řekne Šabata. Opožděný sborník k 70. na-
rozeninám Jaroslava Šabaty, Brno: Doplněk, 1998, s. 9

Posledního rozloučení s Jaroslavem Šabatou se v Městském divadle v Brně účastnily v sobotu
23. června 2012 stovky lidí. Známý brněnský politik, politický filozof, vysokoškolský peda-
gog, disident i mentor řady o generace mladších lidí nejen z prostředí politické a občanské
levice, ale i brněnského ekologického hnutí zemřel po delší nemoci krátce po půlnoci ve
čtvrtek 14. června 2012. 

Výstava a kritický katalog Průzkum života politickým bojem. Jaroslav Šabata (1927–2012)
/ Charta 77 (45 let) nabízejí s odstupem deseti let první systematičtější zpracování Šabatova
života. Bereme je zároveň jako příležitost k Šabatovu návratu do Brna, kde vystudoval a vy-
rostl v politickou osobnost. 

Předkládaná publikace přivede čtenáře nejen do Šabatových rodných jihomoravských
Dolenic, ale dá mu nahlédnout i do Šabatovy akademické a politické kariéry 50. a 60. let
20. století a práce v disentu. Připomíná také jeho polistopadové angažmá na poli česko-
-slovenských a česko-německých vztahů. Součástí katalogu je i výklad Šabatových zahra-
ničně-politických tezí a konceptu novodemokracie, předpokládajícího nejen v domácí po-
litice potřebu těsné spolupráce mezi křesťanskou a sociální demokracií coby dvěma
reprezentantkami hnutí společně usilujících o osvobození člověka. 

Jaroslav Šabata představuje politickou osobnost, která je v české historické paměti vní-
mána kontroverzně především kvůli svému aktivnímu stalinskému angažmá v 50. letech,
včetně účasti ve studentských vylučovacích komisích, tzv. akčních trojkách. Politickou
motivaci dle všeho mělo jeho jmenování docentem bez odpovídajících náležitostí k ha-
bilitačnímu řízení. Zároveň však Jaroslav Šabata patří mezi nejvýznamnější disidenty
a bojovníky za lidská práva během normalizace a kvůli této činnosti strávil řadu let ve
vězení.

Úvod: rozcestník jednoho politického boje 
Patrik Eichler – Kristina Andělová
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U nás se o politice mluvilo denně, a když se sešlo víc lidí
třeba o hodech, tak se sedlo a začalo se politizovat. Probraly
se všechny události od politiky velké až po komunální. Já už
jsem o tom přemýšlel, protože jako chlapec jsem měl dojem,
že je to poměrně obecné. Zjistil jsem ovšem, že ta míra byla
výjimečná. I můj otec měl fantastický přehled, pokud šlo
o politické dění, byl velmi sečtělý, četl, řekl bych, na běžícím
pásu romány. Četl, co mohl sehnat, to byla jeho záliba, četl
historické romány, Churchillův životopis a tak dále. Dlouho
jsem si myslel, že takových pánů je hodně, ale zjistil jsem, že
ne. To je bezpochyby ten prvek v naší rodinné tradici, který
mě přivedl na politickou dráhu. O tom není pochyb.
ŠABATA, Jaroslav: Zábor byl pro rodiče katastrofa. Náš český
rod v německých Dolenicích II, In: WAGNEROVÁ, Alena
(ed.): Neodsunuté vzpomínky, Praha: Prostor, 2001, s. 42

Jaroslav Šabata se narodil 2. listopadu 1927 v obci Dolenice (Tulnitz) u Znojma jako nejstarší
ze sedmi dětí do česko-německého manželství Rudolfa a Rosy Šabatových. Ti zde hospodařili
na rozsáhlém statku, který získali v rámci pozemkové reformy v roce 1921. Podle údajů sčítání
lidu z roku 1930 žilo v Dolenicích 383 občanů, z nichž 285 bylo německé a 98 české národnosti.
Rodina Šabatova tvořila zhruba čtvrtinu všech českých obyvatel. Dolenice byly původně čistě
německá vesnice (prvním Čechem zde byl údajně prastrýc Jaroslava Šabaty).29 V roce 1918 zde
byla rakouskými Němci vyhlášena provincie, která se nazývala Německá jižní Morava (Deutsch -
südmähren) a představovala jeden z územních celků tzv. Německého Rakouska, krátce existu -
jí cího státního útvaru v oblasti jižní Moravy po skončení první světové války. Na konci roku 1918
bylo toto území obsazeno československými vojenskými jednotkami a následující rok připo-
jeno k Československu. Část jižní Moravy s německou většinou obyvatel se po Mnichovské

* Text vznikl v rámci grantového projektu GAČR Dějiny Charty 77 v domácí a transnacionální perspektivě, reg.
č. 22-05450S.

29 ŠABATA, Jaroslav: Zábor byl pro rodiče katastrofa. Náš český rod v německých Dolenicích II. In: WAGNEROVÁ,
Alena (ed.): Neodsunuté vzpomínky. Praha: Prostor, 2001, s. 37.

Rodina v politice. Politika v rodině*

Kristina Andělová
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Rodina Šabatova tvořila zhruba čtvrtinu všech čes-
kých obyvatel obce. Stála za založením české hos-
pody i školy. (Archiv Anny Šabatové, dále AŠ) 

Čtveřice mladších sourozenců s Jaroslavem Šaba-
tou. Shora: Rudolf (1931), Helena (1929), Jaroslav
(1927), Eva (1936) a Hana (1938). Asi 1941. Dva jeho
bratři ještě v dětském věku zemřeli. (Archiv AŠ) 

Rudolf a Růžena Šabatovi v Dolenicích se synem Jaroslavem. Rok 1983. (Archiv AŠ)
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K rodinné historii Jaroslava Šabaty patří také němečtí příbuzní, kteří byli po roce 1945 vysídleni z Čes-
koslovenska. S touto částí rodiny udržoval Jaroslav Šabata občasné kontakty. (Repro Respekt) 
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Za kapitalismu prodával dělník svou pracovní sílu; kupcem
byl kapitalista. Dělník musel bojovat o výši své mzdy s kapi-
talistou, který se snažil zvýšeným vykořisťováním vyzískat
z jeho práce co nejvyšší nadhodnotu. Tenkrát komunisté, kteří
vždy bojovali za zájmy dělnické třídy, hájili do všech důsledků
dělníkovu mzdu. Dnes, kdy jsou kapitalisté vyvlastněni a to-
várny patří pracujícím, hájí komunisté společenské socialis-
tické vlastnictví, usilují o rozvoj výroby a produktivity práce,
na níž závisí snižování cen, a tedy i růst reálné hodnoty mezd.
ŠABATA, Jaroslav: Zájem jednotlivce podřídit zájmu celku,
Rovnost, 26. března 1955, s. 5

Prvních patnáct poválečných let bylo pro Jaroslava Šabatu obdobím, kdy se poprvé naplno
věnoval politice. Raná fáze jeho politické kariéry se nesla ve znamení stalinismu. Tato etapa
je důležitá pro pochopení pozdějšího Šabatova politického a intelektuálního vývoje. Zážitek
50. let a reflexe osobního podílu na excesech komunistické diktatury vedly k jeho posunu
na reformní pozice a později do řad politické opozice.

Politické angažmá se u Šabaty podobně jako u mnoha jeho vrstevníků úzce prolínalo
s osobním životem. Budování nové společnosti vyžadovalo, aby mladí komunisté byli vzo-
rem „socialistického člověka“. V případě Šabaty to znamenalo rozchod s rodinným záze-
mím, které pro něj symbolizovalo starý svět kapitalismu, náboženství a tradicionalismu
„rodiny venkovského statkáře“.36 Šabata ještě v roce 1960 napsal: „Velký význam pro můj
vývoj měla ta okolnost, že jsem byl za svých studií, tedy od svých desíti jedenácti let, značně
izolován od rodiny. […] Ideově jsem se proto vyvíjel velmi samostatně.“37 Později vzpomínal,

35 Text vznikl s podporou projektu Masarykovy univerzity Lidé a země v dějinách střední Evropy, MUNI/A/1459/2021.
Text vznikl s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Ústavu pro soudobé dějiny
AV ČR, v. v. i., RVO: 68378114.

36 Charakteristiku rodiny srv. AMU, f. A1 Rektorát CVIII/3, habilitace J. Šabata, Návrh na ustavení Jaroslava Ša-
baty odborným asistentem katedry marxismu-leninismu Masarykovy university v Brně z 31. července 1952.

37 AMU, f. A2 FF, Osobní spis, č. 4, k. 24, Dr. Jaroslav Šabata: Životopis, 1960. 

Po válce a v 50. letech35

Václav Kaška – Vítězslav Sommer
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Otto Šling se stal obětí stranických
čistek a byl odsouzen k smrti v pro-
cesu s „Rudolfem Slánským a spol.“.
Jeho zařazení mezi organizátory
protistranického a protistátního spik-
nutí vrhalo stín podezření na ostatní
brněnské komunisty.
(Historické oddělení MZM,
Foto: Karel Otto Hrubý) 

„Když byl Otto Šling vykřičen jako
československý Rajk a odporný
škůdce, Brno jako peleš lotrovská,
celonárodně proslulá akce Mládež
vede Brno z jara 1949 jako příkladně
rafinovaný způsob, jak rozvracet
stranu generačními spory, stal jsem
se i poloúředně… živlem pronik-
nuvším do strany,“ vzpomínal Jaro-
slav Šabata v roce 1997. 
(Plakát Občané budují své město,
pomoz i Ty!, GD 19326, Moravská
galerie v Brně) 
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Jsem komunista, nebo chcete-li marxista, od svých jinoš-
ských let a jako takového mě samozřejmě štve byrokratické
doktrinářství – to, co s komunismem slučitelné není. To,
jak se u nás dělala politika po Únoru, mě vedlo – a nejen
mě – k tomu, abychom dokázali, že není jen jedna alterna-
tiva. Komunismu jsme se vzdát nechtěli, na to jsme příliš
tvrdohlaví, tak jsme museli jinou alternativu nějak proká-
zat, něco jiného probojovat. Komunismus je nejobsažnější
demokratismus. Šli jsme po válce do strany z přesvědčení
radikálně demokratického a radikálně demokratický pro-
gram nechceme zradit.
PROUZA, Petr – FELDSTEIN, Petr: Srpen není naší pro-
hrou. Rozhovor s dr. Jaroslavem Šabatou, My 69, č. 4, s. 15

Na počátku 60. let bylo zjevné, že československý státní socialismus nenaplňuje původní
utopické cíle. Spolu s ekonomickou krizí docházelo k opožděnému přehodnocování stali-
nismu. V komunistické straně sílily hlasy volající po strukturálních reformách národního
hospodářství, po narovnání národnostního poměru mezi Čechy a Slováky, ale také po širší
politické participaci československých občanů. Vedle vlastní akademické kariéry budoval
Jaroslav Šabata také svoji kariéru politickou, jež se zakládala jednak na angažmá ve fakultní
stranické organizaci a jednak v zapojení do činnosti vyšších stranických orgánů. V 60. le-
tech tak vystupoval jako politický aktivista KV KSČ v Brně a politicky působil též na poli
publicistiky. 

Zatímco mnozí jiní humanitně vzdělaní intelektuálové se vyjadřovali zejména ke kulturní
politice a plédovali pro uvolnění stranického dohledu nad intelektuálním životem, Šabata
se vyjadřoval především k národohospodářským otázkám. Jestliže ještě na počátku 60. let
hovořil o nutnosti odborné i politické kontroly výrobního procesu,45 v polovině stejné de-
kády již patřil mezi přední zastánce zaváděných ekonomických reforem kladoucích důraz

45 ŠABATA, Jaroslav – ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga: Kontrola hospodářských orgánů ve světle leninského stylu práce.
In: Sborník prací filosofické fakulty Brno, řada G 6, 1962, s. 43–65.

Reformně komunistická éra a přechod do opozice
Jan Mervart
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V brněnském kulturně-politickém časopisu Host
do domu vyšel zkraje roku 1969 obsáhlý rozhovor
s básníkem Ludvíkem Kunderou, Jaroslavem Ša-
batou a dramatikem Milanem Uhdem o možnos-
tech a limitech politiky. Šabata v něm hájil morálku
coby nedílnou součást politické práce. 
(Archiv Libri Prohibiti) 

Srpnová invaze byla pro Šabatu milníkem,
nikoli koncem politického zápasu pražského
jara. V rozhovoru pro časopis MY 69 (č. 4)
popisoval tehdejší politické možnosti. Foto-
grafie byla uvedena příznačným výňatkem:
„Boj o novou koncepci socialismu je bojem
o nové demokratické svobody...“ Rozhovor
se stal záminkou k zastavení časopisu. 
(Archiv Libri Prohibiti) 
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