
Není únosné zastavovat se u každého kroku argumentace pana Fiedora, věnujme se 
těm, které nekomentoval ani redaktor MfD.  
 
(1) Praví-li se o Krumphanzlových vysvětlivkách k edici Dopisů z Ruzyně v Revolver 
Revui č. 45/2001 (nikoli 2002, jak se opakovaně píše), že „uvedené údaje si kdokoli 
může v současnosti okamžitě vyhledat například na webu Národní knihovny“, pak je 
třeba říci, že ze všech 34 poznámek to není případ ani jedné. Krumphanzl neuvádí 
nikde jen bibliografické údaje, nýbrž dále sleduje život pojednávaného tématu, 
lokalizuje citáty, upozorňuje na souvislosti uvnitř Němcova díla apod. Nic z toho 
„okamžitě vyhledat na webu“ prostě není možné. Buď to pan Fiedor nezkusil a jen tak 
střílel od boku, anebo chtěl výsledek Krumphanzlovy důkladné a nápadité práce 
záměrně ponížit. 
 
(2) Podobně otřesný je způsob, jakým pan Fiedor bagatelizuje Krumphanzlův doslov 
k edici z roku 2001. Je to prý „čistě faktografický popis, který je do značné míry pouze 
převyprávěním několika dobových sdělení VONS a jednoho soudního rozsudku. 
Nevychází z téměř žádných jiných archivních pramenů.“ Nevím, proč se o žánru 
chronologického zaznamenání událostí o přípravě, průběhu a dozvucích procesu 
s VONS píše téměř s odporem jako o „čistě faktografickém popisu“. Krumphanzl byl 
první, kdo tyto události systemizoval, a to s oporou v nejrůznějších pramenech, 
včetně dobového tisku, samizdatových periodik, literatury předmětu i tzv. orální 
historie. Píše-li pan Fiedor, že jde „prostě o doslov nekriticky přebírající pohled 
tehdejší opozice“, je to nízká insinuace nejen vůči Krumphanzlovi, ale nespolehlivost 
se tu podsouvá i sdělením VONS a těm, kdo je vypracovávali. 
 
(3) Doslov Petra Blažka je koncipován jako Němcův životopisný portrét, a 
s Krumphanzlovou studií z roku 2001 o procesu s VONS se v zásadě kryje jen ve dvou 
ze sedmi svých kapitol. Nenapsal jsem, že je bezcenný, naopak, díky zřízení a otevření 
nových archivů přináší řadu nových dílčích poznatků. Je však nesmyslné snižovat ve 
světle Blažkova doslovu význam textu Krumphanzlova, když nálezy v Archivu 
bezpečnostních složek (který v roce 2001 ještě neexistoval) na běhu událostí, jak je 
popisuje Krumphanzl, vůbec nic nemění, jen je umožňují materiálově podrobněji 
dokládat (což je výborné nejen pro poznání minulosti, ale také pro spolehlivost 
Krumphanzlovy studie). Pan Fiedor může opravit text z roku 2001 jen v punktu 
krycího názvu akce StB proti VONS a dělá to triumfálně. Otázka je, zda takové 
vítězství za něco stojí: o krycím názvu „Kmen“ hovořil ještě v roce 2009 i Petr Blažek. 
 
Ve své původní stati jsem napsal, že „poznámky Petra Blažka rozšiřují dosavadní 
poznání o důležitý rozměr aktivity Státní bezpečnosti a dokládají represivní kroky na 
základě materiálů z Archivu bezpečnostních složek (zřízeného v roce 2007). [...] 
Kdyby nakladatel stávajícího vydání knižně zpřístupnil Krumphanzlovu edici a 
komentář z roku 2001 by byl doplněn o odkazy na bezpečnostní archiválie, bylo by to 
řešení nejen korektní, ale hlavně všestranně prospěšné hlavní věci, jíž je v tomto 
případě péče o Němcův text a jeho seriózní adjustace.“ Pan Fiedor to nijak 
nekomentuje, zato nad nezpochybnitelnými Blažkovými karamboly proklamuje, že 
Blažek „je renomovaný historik, který se případem VONS a osobou Jiřího Němce 
dlouhodobě zabývá. Umí pracovat se zdroji, což lze ověřit na mnoha historických 
publikacích, jichž je autorem anebo spoluautorem.“ Nepsal jsem o Blažkově renomé, 
ale o jedné jeho nedostatečné práci. Hájit ji poukazem na historikův věhlas, opírající 
se o „mnoho historických publikací“, není zcela šťastné, neboť to znamená, že ke 
konkrétnímu případu argumenty scházejí. 



 
 
(4) Shledal-li jsem v Blažkově doslovu „neznalost či zamlčování relevantní, často 
jediné literatury předmětu, citace dle nespolehlivých vydání, zatímco k dispozici jsou 
autorizovaná první vydání, vydání tzv. poslední ruky nebo dokonce edice spisů, 
záznam jednoho a téhož bibliografického údaje různou formou“, nemluvila ze mne 
„uražená ješitnost“, jak se snaží odhadnout pan Fiedor na příkladu s textem Zbyňka 
Hejdy (na zacházení s ním mi vadí jiná věc, a tu jsem ve své výchozí stati popsal snad 
srozumitelně), nýbrž poznání elementárních odborných nedostatků. Dle marného 
pokusu smést to se stolu se lze obávat, že pan Fiedor a jeho tým vůbec nevědí, co bych 
tím mohl myslet. 
 
(5) Ve své stati jsem se při popisu, jak Blažek na určitých místech kopíruje 
Krumphanzla, snažil postupovat diskrétně (napsal jsem, že Blažkovy poznámky 
„přejímají ducha či přímo literu poznámek Krumphanzlových, aniž by předchozího 
editora uváděly“), ale pan Fiedor to nějak neocenil a napsal, že pokud Blažek „využil 
Krumphanzlovy poznámky, pak pouze dvě – číslo 24 (na straně 91) a 37 (str. 92), na 
něž ovšem řádně odkázal“. Vtip je v tom, že znění těchto Krumphanzlových poznámek 
Blažek ne „využil“, ale jednoduše je opsal (aniž by uvedl, že jde o citát), a jako 
bibliografickou referenci nepřipojil Krumphanzla, nýbrž – Němce, který z toho, co 
Blažek přejímá, nenapsal ani čárku. 
 
(6) Pan Fiedor píše: „Špiritův výrok, že Blažek opsal svůj vlastní text z jiné publikace a 
nikde to neuvedl, čímž se vlastně stal plagiátorem sebe sama, je v této souvislosti 
vyloženě lživý“, a dokládá to tím, že Blažek na svůj dřívější text ve svém doslovu 
„odkázal několikrát“. Já jsem ve skutečnosti napsal: „Prohřešky proti nepsané etice 
vědecké práce pak přehledový doslov ještě rozmnožuje jednak o to, že jeho gros je 
téměř doslova převzato z úvodního textu P. Blažka a T. Bursíka k edici dokumentů 
Pražský proces 1979 (ÚSD AV ČR 2010) a autor to nikde neuvádí (na příslušný úvod 
jen několikrát ilustrativně odkazuje).“ Řekl bych, že mě pan Fiedor obviňuje z něčeho, 
co neříkám (tedy že třeba Blažek na svůj text neodkazuje), a naopak nekomentuje to, 
co pravím (že Blažek pro jiné účely doslova převzal rozsáhlé pasáže z jiné své práce a 
neuvedl to). Obávám se, že nakladatel Pulchry není schopen rozeznat rozdíl mezi 
bibliografickým odkazem na jiný text a zatajeným přetiskem. – Akademický provoz 
nutí badatele produkovat texty, které pak na konci kalendářního roku nebo lhůty 
víceletého grantu slouží jako výkaz odborné činnosti. Je bohužel častým jevem, že 
pisatelé své práce takzvaně recyklují, tzn. že je publikují vícekrát, a někdy to má i své 
oprávnění. Nepsaným pravidlem solidního vědeckého chování je, že takový text je 
stylisticky nebo situačně pozměněn, tak aby odpovídal novému účelu. Není-li zbytí a 
text je převzat beze změny, je korektní na takovou skutečnost upozornit poznámkou, 
že ty a ty pasáže (v doslovu k Dopisům z Ruzyně na s. 213–217) jsou převzaty z toho či 
onoho předchozího autorova textu (Pražský proces 1979, s. 7–8, 11, 13). Petr Blažek to 
neudělal. Pobouření pana Fiedora nad tím, že to pokládám za neetické, si lze vysvětlit 
buď úslovím o drzém čele a poplužním dvoru, anebo nakladatel Pulchry považuje onu 
„recyklační“ praxi za zcela legitimní, a mé výhradě pak skutečně nerozumí. 
Zarmucující jsou však obě možnosti. 
 
 
 


