Pomník Tomáše Garrigua Masaryka v Jedovnicích
Minulý zpravodaj připomněl
pozapomenutý a zmizelý pomník Jan
Žižky z Trocnova, tentokrát kresba
Mgr. Jitky Vávrové představuje
pomník, jenž nebyl zapomenut a
existuje, nicméně jeho osudy Žižkův
pomník v něčem připomínají. Chtělo
by se začít výrokem francouzského
historika a bohemisty Ernesta Denise:
Češi mají dvojí historii – jednu, která
se stala, a druhou, kterou chtějí mít.
Volně to parafrázoval Miloš Zeman v
r. 1989: „…jsme stále ještě zemí s
nepředvídatelnou minulostí.“ V praxi
se ona měnící se chtění (či
nepředvídatelnost) projevovala mj.
opakovaným stavěním a strháváním
pomníků, přejmenováváním ulic,
likvidací nevhodných učebnic… V
reakci na tento fakt vznikla v r. 1990
mj. recesistická politická strana,
jejímž programem bylo prosadit
pojmenovávání ulic a jiných veřejných
prostranství
výhradně
po
pohádkových bytostech, jelikož ty jsou z
pohledu měnících se politických
režimů bezproblémové. Recesisté
ovšem netušili, že se objeví genderové
hnutí, zcela vážně útočící i na tyto
zdánlivě
nezávadné
postavy
kulturního dědictví…
Vlny přejmenovávání a stavění / boření pomníků se nevyhnuly ani Jedovnicím a ani
výše uvedeným dvěma pomníkům. A nejen to – v Jedovnicích po vzniku
Československa vznikla komise, jež navrhla pojmenování ulic a náměstí. První
rozhodnutí, schválené zastupitelstvem, padlo 11. září 1925. Tehdy se oficiálním
názvem stalo i Masarykovo nábřeží (zřejmě totožné s dnešním Barachovem; Olšovec
tehdy zabíral i dnešní asfaltové parkoviště). Název zmizel po nacistické okupaci r.
1939, nevím, zda byl po r. 1945 obnoven. Jisté je, že pomalu upadl v zapomenutí,
obnoven nebyl ani po další společenské změně v listopadu 1989.
Ale zpět k pomníku TGM v Jedovnicích. Začněme citací zápisu z nejstarší
jedovnické obecní kroniky, zápis na str. 170 až 173 pochází z roku 1947:

Pomník T. G. Masarika. Československá
strana národně socialistická v Jedovnicích se
jednomyslně usnesla na své schůzi konané dne …
postaviti pomník T. G. Masarika. Přikročeno k
jednání se sochaři a kameníky. Socha byla zadána
do práce firmy Jakubec, slévárna uměleckých věcí
v Blansku, který se uvolil tuto zhotoviti s výjimkou,
že socha jest určena pro Moravský kras, jelikož
není na tyto velké práce zaveden. Zhotovena jest z
umělecké bronze, na kteroužto sochu bylo mu
sbírkou organisace mezi členstvem dáno asi 300
kg barevných kovů. Návrh a model jest od
akademického sochaře Jana Macha z Brna.
Celkový náklad na pomník činil 98.000 Kč a
veškerý obnos zaplatila organisace z vlastních
prostředků, které získala pořádáním letního
karnevalu a jednak vlastním odhalením pomníku.
Jest zajímavé, že v době odhalení pomníku měla
tato strana 32 členů a 10 žen. Byla totiž nejslabší
politickou stranou v Jedovnicích (viz volby v r.
1946, strana 164). Veškeré práce byly vykonány
vlastními silami členstva. V podstavci, který jest z
křtinského kamenolomu, jest zazděn pamětní list a
věci nynější doby. 18. května se konala slavnost
odhalení pomníku T. G. Masarika, které se
zúčastnil jako slavnostní řečník ministr školství a
osvěty Dr. Jaroslav Stránský. Před 12. hodinou se shromáždilo občanstvo a zástupci
spolků i korporací na náměstí u sochy K. Havlíčka-Borovského, aby uvítali
vzácného hosta. Za MNV přivítal ministra předseda Ant. Kovařík, za obecnou školu
Jaroslav Řezníček, měšťanku řiditel Metoděj
Kovář, místní školní radu předseda Josef Nezval,
osvětovou radu předseda František Burian, velitel
četnické stanice … Jílek ohlásil se služebně, rovněž
major v.v. Richard Bestr. Mládež přivítala
ministra na hranicích katastru u Dolní pily, za
správu státních lesů Ing. Vojtěch Česaný z Brna.
Helena Kotasová, Marie Kupková, Růžena
Martínková a Marie Kubešová v národních krojích
podali mu pak po staročeském způsobu chléb a sůl.
Ministr Dr. Jaroslav Stránský poděkoval pak všem
přítomným za tak milé uvítání, zapsal se do této
pamětní knihy (strana 140) a tím dopolední
program slavnostně byl skončen. Odpoledne v
13.30 hod. vyšel průvod od kamnárny v počtu
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Přivítání ministra Jaroslava Stránského na náměstí u pomníku Karla Havlíčka Borovského.

1050 osob na místo památníku v parčíku před lékárnou,
kde pomník jest postaven. Slavnost zahájil Metoděj
Šebela za přítomnosti přes 2000 lidí. Slavnostní projev
učinil ministr Dr. Jaroslav Stránský, kde stručně vylíčil
život a dílo T. G. Masarika a situaci dneška. Potom
následovalo
odkrytí
sochy a zahrána píseň
„Teče voda, teče“.
Předseda
národně
socialistické strany v
Jedovnicích
Robert
J. Stránský se podepisuje
Tříska předal pak
do obecní kroniky.
pomník
obci
k
opatrování předsedovi MNV Antonínu Kovaříkovi.
S velikým odstupem přinášejí další informace
až zápisy v obecní kronice z let 1990-1992.
Rok 1990, strana 233 až 234:
Podstavec sochy T. G. M. Historie sochy
Tomáše G. Masaryka je v obci známa. V roce 1947
byla odhalena, v roce 1956 z obce zmizela a po ní
byl po čase stržen i podstavec. Po listopadových
událostech (tj. 1989) se začalo po podstavci pátrat
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a počátkem února byl také „ve dvoře“ objeven a postaven na svém původním místě
– v parku za fotbalovým hřištěm. V neděli 4. března se u podstavce pomníku sešli
občané obce, aby si připomněli pohnuté osudy pomníku. Projev pronesl Ing. Felix
Kuba č. 270 a věnec k pomníku položili Ludvík Tioka č. 496 a bývalý učitel Jaroslav
Řezníček č. 306, zástupci Československé strany socialistické. Po skončení slavnosti
se v kulturním domě konala beseda s vychovatelem dětí TGM.
Rok 1991, strana 269 až 270:
Socha TGM. Iniciativní skupina občanů společně se členy obecního
zastupitelstva se v relaci obecního rozhlasu obrátila na občany se žádostí o finanční
příspěvek na znovuobnovení sochy prvního prezidenta T. G. Masaryka, která byla v
minulosti z naší obce odstraněna a později zničena. Z toho důvodu bylo založeno
konto „Masaryk“ u pobočky Československé státní spořitelny v Jedovnicích. Skupina
ve složení ing. Felix Kuba číslo 270, František Zouhar číslo 232, Jiří Pokladník číslo
85 a Jiří Roudný číslo 438 se ještě několikrát v závěru roku sešla a vešla ve styk se
slévačským mistrem Františkem Jakubcem z Blanska, který původní sochu odléval,
a s dcerou akademického sochaře Jana Macha, který navrhl a zhotovil model sochy.
Činnost skupiny bude pokračovat i v roce příštím.
Rok 1992, strana 288 až 292:
Busta T. G. Masaryka. Iniciativní skupina občanů ve složení Felix Kuba
číslo 270, František Zouhar číslo 232, Jiří Pokladník číslo 85 a Jiří Roudný číslo 438
ve spolupráci s obecním zastupitelstvem pokračovala ve své činnosti ze závěru
minulého roku s cílem obnovit sochu T. G. Masaryka v obci k 55. výročí jeho úmrtí,
to je do 14. září. Na konto „Masaryk“ založené u pobočky státní spořitelny začaly
přicházet první finanční příspěvky od našich občanů. Také v samoobsluze
obchodního domu byla nainstalována pokladnička na finanční příspěvky na obnovu
sochy. Po jednání s p. Jakubcem z Blanska, slévačským mistrem, který odlil původní
sochu, a s paní Jelínkovou z Brna, dcerou ak. sochaře Macha, který navrhl a
zhotovil model sochy, bylo zjištěno, že
původní model byl zničen. Zároveň se zjistilo,
že ve vlastnictví paní Jelínkové je model busty
T. G. Masaryka, jehož autorem je rovněž ak.
sochař Mach. Paní Jelínková byla ochotna
model zapůjčit. Byla učiněna objednávka u
podniku
Ústředí
uměleckých
řemesel,
Umělecké kovolitectví v Dolní Lhotě, vedoucí
pan Širůček, na odlití busty. Poté byl model
převezen z Brna do slévárny v Dolní Lhotě.
Do práce na obnově pomníku se začali
zapojovat další občané. Jaroslav Holub číslo
139 vypracoval studii návrhu obnovy parku.
V měsíci březnu byla ve výkladní skříni domu
číslo 123 na náměstí instalována výstava
seznamující občany s historií sochy T. G.
Masaryka a současně s postupem práce na
4

její obnově. Výstavku připravila Anna Jandová číslo 531. Pod dohledem Jaroslava
Holuba se začalo pracovat na úpravě parku. Byly vytrhány některé staré keře a
zasázené nové rostliny a zaset nový trávník. Na úpravě parku pracovali především
nezaměstnaní občané, pracující pod obecním úřadem. Na schůzky začali docházet i
členové kulturní komise pod vedením Jana Jandy číslo 502 - vedoucí kulturního
zařízení Božena Ševčíková číslo 566, učitel Miloš Šebela číslo 531, Iva Králová číslo
330 – kteří připravovali kulturní program odhalení. Byly natištěny pozvánky, pamětní listy a plakáty – ty byly před odhalením vylepeny v obci a okolí. Byl opraven
podstavec sochy a na něj pracovníci umělecké slévárny nainstalovali novou bustu.
U pomníku byla připravena tribuna, kterou postavil Josef Kovařík číslo 543, a vše
bylo připraveno ke slavnostnímu odhalení. Hodnota busty je 66.000 Kčs a je odlita
z bronzu. Na bustu přispěli naši občané částkou 28.406 Kčs. Ke slavnostnímu
odhalení busty došlo v neděli 13. září. Ale již 12. září se v rámci oslav konala v
kulturním domě taneční zábava. 13. září v 9 hodin se pod patronací Sportovního
klubu konal žákovský turnaj v kopané za účasti družstev ČKD Blansko, Rájec, Rudice a Jedovnice. Vítězem turnaje se stalo domácí družstvo. Sponzory turnaje byli
Klíma a Crhák – Pohostinství v Chaloupkách. Vlastní program slavnostního
odhalení začal ve 14 hodin. V budově obecního úřadu přivítal starosta dr. Fránek
vzácné hosty – ministra kultury České republiky Jindřicha Kabáta a ministra –
předsedu výboru pro hospodářskou soutěž Stanislava Bělehrádka. Zde se oba
zapsali do obecní kroniky (strana 284). K slavnostnímu odhalení byl přítomen i
poslanec ČNR J. Drápela. Poté se odebrali k místu konání slavnosti. Po státní
hymně zde z tribuny starosta obce oficiálně přivítal všechny hosty. Se slavnostním
projevem vystoupil ministr kultury, který mimo jiné řekl: „Skutečnost, že se T. G.
Masaryk vrací do našeho života, je tou nejkrásnější vizitkou naší národní tradice a
kultury. T. G. Masaryk byl velký filozof, myslitel, ale především velký člověk.“ Na
závěr ministr zdůraznil, že znovuodhalení pomníku našeho prvního prezidenta v
Jedovnicích je symbolickým a krásným navracením věcí do původního řádu, řádu
spravedlivého tak, že se po létech křivdy napravují a věci se vracejí zpět. Poté

Text na tabulce umístěné na zadní straně soklu. Uvedený letopočet zničení původního pomníku se
rozchází s údaji v obecní kronice.
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požádal starosta obce oba ministry a ti bustu odhalili. Zahrála zde Olšověnka a
zazpíval pěvecký sbor Píseň. Po slavnostním aktu, kterého se zúčastnilo mnoho
občanů z Jedovnic i z okolí, se v sále kina uskutečnil společenský a kulturní
program, který uváděl Miloš Šebela číslo 531. Se svým projevem zde vystoupil
profesor Jaroslav Mezník, předseda Masarykovy společnosti v Brně, a poslanec
České národní rady J. Drápela. Poté byly předány pamětní listy vzácným hostům,
mezi nimiž byli: paní Jelínková, dcera sochaře Macha, pan Jakubec, slévačský
mistr, který odlil původní sochu, pan Širůček ze slévárny v Dolní Lhotě, kde byla
busta odlita, zástupci odboru kultury z Blanska a další hosté. Pamětní listy byly
předány i těm občanům, kteří přispěli největší finanční částkou: Ladislavu Kostkovi
číslo 529, Josefu Pavlékovi číslo 25 a Marii Kupkové číslo 331. Dále těm, kdo se
zasloužili o postavení původní sochy: Jaroslavu Řezníčkovi číslo 306 a Františku
Musilovi číslo 119. V kulturním programu vystoupila Olšověnka, pěvecký sbor Píseň
a děti z tanečního a hudebního oddělení základní umělecké školy. Další pamětní listy
byly předány na veřejném zasedání obecního zastupitelstva 16. listopadu těm
občanům, kteří se na obnově pomníku nejvíc podíleli.
Podle pamětníků zmizela bronzová Masarykova socha přes noc, na podstavci po
odřezání zůstaly jen boty – což evokuje zbytky Masarykových bot, jež zbyly po jeho
obří pískovcové soše v Rudce u Kunštátu. Původci zmizení nejsou – alespoň oficiálně
– známi. Sokl byl údajně nalezen v jámě areálu bývalého panského dvora Na Kopci,
někde v místech dnešních bytovek č. 634, 635.
Pokud jde o onu nevyzpytatelnost historie, je třeba kvůli objektivitě dodat, že
výklad historie nikdy nebude uzavřenou záležitostí, vždy se do něj totiž promítá i
osobnost „pozorovatele“, a tak je logické, že např. Masaryka budou jinak hodnotit
Pražané, jinak Slováci, jinak sudetští Němci, jinak potomci Habsburků…
Kvůli jeho „československému“ hodnocení, poněkud mýtizovanému (tatíček
Masaryk, Prezident Osvoboditel… ale také socialistické „Masaryk nechal střílet do
dělníků“) by neměly být zapomenuty jeho statečné postoje z doby Rakouska-Uherska,
kdy vystoupil proti pravosti slavných Rukopisů – a získal si mj. nálepku vlastizrádce,
popř. když žádal revizi Hilsnerova procesu v případu polenské vraždy veřejnému
mínění navzdory.
A neotřelé bylo tehdy i přijetí druhého příjmení po své americké manželce
Charlottě Garriguové. Čímž lze přejít k didaktickému závěru – protože v češtině nelze
(na rozdíl od křestního jména) příjmení zkracovat, je nesprávné psát – byť se tak
často děje – T. G. Masaryk (a podobně nesprávné je i K. H. Borovský).
JUDr. Jaroslav Stránský (1884 Brno – 1973 Londýn) byl mj. členem vedení
Československé strany národně socialistické, po převratu v únoru 1948 odešel do
emigrace.
Velice děkuji kronikáři p. Jiřímu Roudnému za poskytnuté materiály i další
pomoc.
Josef Plch
In: Jedovnický zpravodaj 11-12 / 2014, listopad-prosinec. Oproti článku, který
vyšel ve zpravodaji, byly doplněny obrázky.
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