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VLASTY
JAVOŘICKÉ
Petr Bartušek

Vlasta Javořická: Mládí a poklidná léta
Bylo to 25. března 1890, kdy
se narodila zdejšímu lékaři Jaroslavu Barešovi a jeho ženě Antonii dcera Marie, budoucí Vlasta
Javořická. Matka byla silnou
katoličkou a vštěpovala dětem
katolickou výchovu. Marie absolvovala tři ročníky měšťanské
a hospodyňské školy v Havlíčkově
Brodě. Příjmením Javořická si nechala říkat už
v devíti letech a již tehdy sepisovala různé povídky,
které podepisovala jménem Mařenka Javořická.
Jméno Vlasta si však dala až v letech pozdějších.
Pseudonym si samozřejmě zvolila podle dominanty
celého našeho regionu, překrásného vrchu zvaného
Javořice. Literárně činná byla tedy již od samého
dětství a rozhodně nešlo o nějaké jednoduché dětské
pokusy o psaní. Už v devíti letech napsala Spisy
Mařenky Javořické, jak je sama pojmenovala. Jedná
se o útlý sešit obsahující vlastní povídky, které mají
velmi vysokou a zajímavou jazykovou úroveň.
Roku 1905 nastoupil do studenské Satrapovy

prosinec 2018

továrny na masné výrobky mladý úředník František
Zezulka, který se o šest let později stal manželem
Vlasty Javořické. Roku 1912 se jim narodila první
dcera Antonie. Zezulka byl tou dobou již vrchním
účetním, nicméně v roce 1913 se se Satrapou nepohodli, rodina se odstěhovala ze Studené a Zezulka se
stal společníkem v továrně Fulgura v Tišnově. Zde se
manželům také narodila druhá dcera jménem Marie. V roce 1914 musel Zezulka narukovat do armády
a za nedlouho se Marii Zezulkové (Vlastě Javořické)
narodilo třetí dítě, syn František.
Svou dospělou literární činnost Javořická započala
roku 1915 v Brněnských ilustrovaných listech a dále
již psala pro celou řadu časopisů a listů. Také
přispívala do krajanských listů v USA, kde byla vždy
značně populární. Velkými vzory pak pro ni byly spisovatelky Karolina Světlá nebo Věnceslava Lužická.
Po válce se rodina vrátila do Studené a Zezulka do
podniku k Satrapovi, kde byl zanedlouho jmenován
ředitelem. Od té doby už tedy Vlasta Javořická žila
trvale ve Studené. V roce 1919 se spisovatelce narodila dcera Jana a v roce 1921 nejmladší dcera Václa9
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va. Později si rodina ještě osvojila chlapce jménem
Ota Hrazdíra narozeného roku 1923, kterému však
zůstalo zachované jeho původní příjmení.
Zezulka se, coby schopný a úspěšný muž, zanedlouho stal po továrníku Satrapovi druhým
nejdůležitějším mužem podniku a sdílel s ním
i kancelář. Továrna zaměstnávala lidi ze Studené
a okolí, vyvážela do zahraničí, zásobovala armádu
a velmi dobře prosperovala. Velký podíl na tom měl
pochopitelně i ředitel Zezulka, jenž se podílel na
vedení výroby, ale také v roce 1930 zařídil značné
snížení vysoké pokuty, kterou továrna dostala za
daňové přestupky.
Vlasta Javořická měla opravdu velmi aktivního
manžela. Zezulka byl také po dvě období starostou Studené a za války působil jako starostův
náměstek. Dále zastával funkci předsedy školní rady,
byl předsedou rolnické komise, pracoval u hasičů,
v záložně, byl místostarostou a po válce dokonce
starostou Sokola. Doma se také staral o rodinné
hospodářství a byl předsedou odboru Národní
jednoty pro jihozápadní Moravu ve Studené, kde
Javořická zastávala funkci vedoucí poradny pro matky a kojence.
10

-2-

Jak vidno, tak až do nechvalně známého mnichovského období roku 1938 mohla být Javořická
skutečně šťastnou ženou. Vždyť co více si přát, nežli
zdraví, úspěšného manžela a velkou spokojenou rodinu. Javořická byla autorkou románů a povídek, často
romanticky popisující místní krajinu a okolí. Jedná
se o nenáročnou četbu psanou vlídným jazykem.
O to náročnějším se však nakonec stal život její a celé
rodiny. Hned v příštím čísle se tak seznámíme s jejími osudy během nejtemnějšího období minulého
století, tedy za 2. světové války.
tep studenska

Vlasta Javořická: Krušné roky v protektorátu
První mračna nad doposud prosluněným až idylickým životem V. Javořické se objevila s příchodem druhé světové války a s okupací našeho území
Německem roku 1938. Po letech, kdy v českém
národu rostla hrdost a vlastenectví, zde byl najednou
nastolen vazalský poměr a větší podřízenost Německu než kdy předtím.
Veliká vlastenka Javořická toto období pochopitelně nesla velmi těžce. Její rodinu válka zasáhla
především v tom ohledu, že snoubencem její nejmladší dcery, Václavy Zezulkové, byl válečný pilot Jan
Klán, který během války bojoval ve Francii a poté i
v Anglii. Václava byla kvůli svému vztahu s Klánem
dokonce vyslýchána na gestapu, ale na to se zaměříme ještě v jednom z příštích dílů tohoto povídání.
Každopádně výslech své dcery nesla starostlivá matka V. Javořická opravdu těžce.
Spisovatelka, jinak píšící především o krásách
přírody v našem okolí, sňatcích a námluvách, najednou začala v obecní kronice, kterou v té době psala,
užívat slova plná zášti a nenávisti vůči německému
národu. Javořická dokonce roku 1938 napsala od-

vážný dopis
samotnému
J. V. Stalinovi,
kde
jej
ostře
pokárala za
to, že dovolil, aby došlo
k obsazení
našeho území. Odpověď byla tehdy vysílána Radiožurnálem z Moskvy před Vánocemi 1938 a Stalin v ní nabádal náš národ k trpělivosti a k odporu
k blížící se okupaci… Co se týče literární činnosti,
psala Javořická během války poměrně hodně. Živila
tehdy naději, že se tyto texty budou tisknout a veřejně
číst po skončení války.
Po roce 1938 byl mezi obyvateli Studené (a celého
našeho území) na prvním místě strach z toho, co přijde. Řada lidí byla tehdy zadržena a vyslýchána na
gestapu. Napjatou atmosféru pak umocňovala i celá
řada udavačů, která v té době ve Studené a okolí
byla. Na udání byl v Satrapově továrně navštíven
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gestapem i manžel Javořické František Zezulka, ale
zatčen naštěstí nebyl. Zezulka rovněž doprovázel
svou dceru Václavu na zmíněný výslech na jihlavské
gestapo. Ani ona však nebyla uvězněna a po výslechu
se s otcem opět vrátila do Studené. My, kdo jsme tuto
dobu nezažili, si můžeme pouze domýšlet, v jakém
strachu a napětí musela Javořická v těchto těžkých
válečných dnech žít.
Na sklonku války dorazilo do Studené a některých okolních vsí německé vojsko. U Javořické
v domě se ubytovali dva poddůstojníci na celých
osm týdnů a rodina jim musela postoupit hned dva
pokoje. Zatímco nejprve jejich přítomnost vzbuzovala v Zezulkově rodině strach, v posledních dnech
války, kdy bylo patrné, že Němci válku prohrávají,
již strach z těchto vojáků téměř zcela vymizel. Byť
se oba poddůstojníci údajně chovali celkem slušně,
zásadová Javořická oba vojáky ignorovala a vůbec se s
nimi nebavila. Nutné je však dodat, že stejně neznala
německý jazyk. Svého manžela a dceru však opakovaně napomínala, když si snad s těmito nezvanými
hosty povídali. Na sklonku války již jeden z poddůstojníků pouze chodil po Zezulkově domě se sklopenou hlavou a lamentovat slovy „Alles kaput – alles
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kaput!“. Javořické dcera Václava mu prý dokonce
beze strachu vyčítala nacistické zločiny.
Největší strach studenských obyvatel však měl
teprve přijít. Bylo to tehdy, když němečtí vojáci
opouštěli Studenou a i další německé jednotky prchaly přes naši obec před Rudou armádou. Nikdo
z občanů samozřejmě nevěděl, co zde němečtí vojáci
udělají. Pro případ, že by došlo ke střelbě, prchaly
matky s dětmi do okolních vsí. Mnoho lidí rovněž
vyhledalo úkryty v lesích. Celou noc z 8. na 9. května jezdili vojáci přes obec. Javořická zůstala se svou
rodinou doma a skrze škvíry ve vratech pozorovali,
jak po silnici jezdí německá auta, dokud vše neutichlo a z celé rodiny Zezulkovy i ostatních studenských
obyvatel spadla ta hrozná tíž.
Po osvobození naší obce se u Javořické doma
ubytovali rovněž sovětští vojáci, ale ani ti zde naštěstí
nezpůsobili žádnou škodu, ani nikomu neublížili.
Vše tedy nasvědčovalo tomu, že si Vlasta Javořická
prožila své nejtěžší životní chvíle a vše se bude ubírat
již lepším směrem. Že však zdání může leckdy klamat, se přesvědčíme již v dalším pokračování.

Vlasta Javořická: Od války po „Vítězný únor“
Dne 8. května 1945 skončila na území Evropy
druhá světová válka. Naše země před sebou měla
nový začátek a českoslovenští obyvatelé se mohli
znovu nadechnout k lepším zítřkům. Takto idylické
však bohužel poválečné období nakonec nebylo
– tedy alespoň pro celou řadu občanů naší země.
Zatímco velkou částí národa proudila od jara roku
1945 radost a euforie z konce kruté a nešťastné války,
Vlasta Javořická patřila mezi ty lidi, kteří si od strastí
měli odpočinout skutečně pouze na krátký čas, aby
jim již po několika měsících začaly zcela nové obtíže
a problémy.
Javořická psala do té doby literaturu, která ani
náznakem nepůsobila nějakým pobuřujícím dojmem, přesto ji však již za třetí republiky (tedy
v období mezi lety 1945–1948) odmítali tisknout.
Již v této době byl totiž v Československu zastáván
názor, že umění a umělec jsou povinni především
sloužit národním zájmům, což především romanticky, „zpátečnicky“ a v katolickém duchu píšící Vlasta Javořická nesplňovala. Ministerstvo tehdy vydalo
doslova prohlášení, že její psaní „se nehodí pro dnešní

dobu“ a „že je to brak“.
Když spisovatelka hodlala roku 1946 vydat jeden
ze svých románů, byl její
rukopis nakladatelstvím
odmítnut a zaslán jí nazpět. Text byl navíc červeně a modře seškrtán
se spoustou připomínek
a vpisků na okrajích.
V pasáži, kde líčila pocity beznaděje československých obyvatel po obsazení našeho území roku
1938, byla kromě ostatních komentářů připsána
k jejímu textu slova jako „Nesmysl!“ a „Vylháno!“
Když popisovala přírodu v okolí Studené, bylo tam
dokonce připsáno velmi ostré provolání: „Škoda
papíru“.
Javořická sice nepsala nikterak kontroverzní
literaturu a politiky se její knihy ani básně rovněž
nedotýkaly, nicméně již v té době požadovaná
angažovanost v její tvorbě zkrátka scházela, což se
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ukázalo jako podstatný problém již krátce po druhé
světové válce. Dalším pomyslným hřebem do rakve,
kterou pomalu nastupující nové poměry Zezulkovým
připravovaly, se pak stal v roce 1945 sňatek nejmladší
dcery Václavy, se „západním“ leteckým důstojníkem
Janem Klánem.
Dne 25. února 1948 došlo ke známému
„Vítěznému únoru“, tedy k uchopení politické moci
v naší zemi komunistickou stranou. Od té doby již
samozřejmě nesměla Javořická vydávat knihy s definitivní platností. Mimo jiné důvody k tomu, aby byla
její tvorba zcela zakázána, přispěl i dopis Josifu Vissarionoviči Stalinovi, o kterém byla řeč již v minulé
kapitole.
Javořická se v té době dostala do postavení „nepracující“ osoby – katoličky, manželky ředitele kapitalistické továrny a spolumajitelky soukromého
hospodářství, což samozřejmě znamenalo totální
konec její oficiální spisovatelské činnosti a od té doby
mohla psát již pouze „do šuplíku“. Spisovatelka byla
také od válečných let autorkou obecní kroniky a
i tato činnost jí byla pochopitelně po „Vítězném únoru“ odebrána. Zajímavé je, že ještě celý rok psala kroniku neoficiálně doma v soukromí, ale v roce 1949
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již na tuto činnost rezignovala. „…ne – není možno
pokračovat, vzdávám se dalšího psaní kroni-ky“ –
těmito emotivními slovy uzavřela svou obecní kroniku v květnu 1949.
Rok 1948 byl pochopitelně milníkem i pro působení jejího manžela Františka Zezulky v továrně na
masné produkty ve Studené. Rodina Satrapova byla
z vedení podniku odstavena již 26. února 1948 a
továrník Satrapa spáchal 17. dubna téhož roku sebevraždu. František Zezulka v továrně pracoval sice až
do 26. února 1949, ale již v nižší funkci. Byl však
pro továrnu příliš důležitým mužem, než aby si nové
vedení mohlo dovolit odstavit jej ze dne na den,
jako tomu učinili v případě majitele Jana Satrapy.
Dokonce se jej pokoušeli získat na svou stranu, s tím,
že by v továrně zůstal ve vedení výroby, ale Zezulka
tuto nabídku odmítl, jelikož nechtěl jít s dělníky proti
svému dlouholetému kolegovi a zaměstnavateli.
Ani těmito patáliemi však krušné časy rodiny
Zezulkovy neskončily. Na další postihy, komplikace
a problémy, které tato rodina zažívala po roce 1948,
se však zaměříme až v dalším pokračování našeho
povídání o Vlastě Javořické.

Vlasta Javořická: Těžká léta padesátá
S postupujícím upevňováním moci komunistic-kou stranou na přelomu 40. a 50. let, začali
manželé Zezulkovi již zcela ztrácet půdu pod nohama. Vlasta Javořická si stále více musela zvykat na
pozici nepohodlné osoby, jejíž tvorba už s definitivní
platností nemohla vycházet. Později v padesátých letech jí mnoho lidí doporučovalo, aby napsala něco,
čím by se režimu zavděčila, ale ona nic takového
nevytvořila.
Její manžel pak byl přímým účastníkem hektic-kého dění v Satrapově továrně, které vygradovalo
17. dubna 1948, kdy továrník Satrapa, poté, co mu
byla přímo před očima znárodňována jeho vlastní
továrna, spáchal sebevraždu. František Zezulka musel z továrny odejít počátkem roku 1949. Vyhozen
byl tím způsobem, že dostal lístek na pracovní stůl,
ve kterém stálo, že jeho přítomnost lidi v továrně
i vládnoucí stranu pohoršuje, a tedy že má podnik
opustit. Zezulka v továrně pracoval dlouhých 42 let.
V roce 1949 začalo také rázné tažení proti takzvaným vesnickým boháčům a kulakům. Nedlouho
po Zezulkově propuštění se tak rodina musela vzdát

rovněž hospodářství. Javořická s manželem nejprve
dostali zákaz zaměstnávat pro provoz hospodářství
jakékoliv lidi. Zezulka dělal celý život u Satrapy a byl
již nemocný. Javořická rovněž nebyla schopna práce
na hospodářství a ani další ženy z rodiny by to samy
nezvládly. Zezulkovi synové pracovali jako učitel
a lékař, oba bez ambicí se o hospodářství postarat.
Když Javořická i její manžel tedy pochopili, že hospodaření sami nezvládnou, rozhodli se jej odevzdat
státnímu statku, který byl ve Studené zřízen namís
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to JZD. Hospodářství tedy nakonec sami odevzdali,
a to včetně vozů, strojů, koní i hovězího skotu. Ještě
předtím František Zezulka vše poškozené opravil, jelikož prohlásil (věren své sokolské povaze), že „státu
vše předá vzorně“.

nepromluvil nikdo z bývalého Sokola, z řad hasičů,
ze školy ani z Masny. Mnozí ani nepřišli kondolovat.
Na radnici byl poté krátce vyvěšen černý prapor, ale
hned bylo nařízeno jeho stažení. Velmi smutný byl
konec tohoto výjimečného a čestného muže.

Celou rodinnou situaci zhoršil i fakt, že v roce
1950 emigrovaly hned tři z jejich dcer s rodinami,
což bude blíže popsáno v kapitole příští. Už tak
nepohodlná spisovatelka byla po jejich emigraci pochopitelně opakovaně vyslýchána. Vyšetřovatelé byli
přesvědčeni, že o emigraci dcer věděla. Faktem však
je, že jí dcery tento svůj záměr raději utajily a za hranice uprchly bez jejího vědomí. Šest nekonečných
týdnů neměla Javořická o dcerách vůbec žádné
informace. Vyšetřující jí dokonce tvrdili, že byly i
s rodinami zadržené, uvězněné a že přiznaly, že jim
při útěku napomáhala. Po šesti týdnech hrůzy a strachu konečně došel do Studené tajný dopis, v němž
dcery sdělily, že jsou všichni v pořádku a nachází se
v uprchlickém táboře v rakouském Villachu.

Po smrti manžela se objevily pokusy spisovatelku
vystěhovat ze Studené jako „vesnickou bohačku“.
Nakonec jí byl zabaven dům a rovněž rodinná vila
v Poděbradech. Ještě před tím však musela zaplatit
hypotéku na ní váznoucí. Vlasta Javořická nakonec
zůstala na delší čas bydlet u své dcery. O poslední
fázi jejího nesmírně zajímavého života si povíme
v dalších číslech.

Den před Štědrým dnem, 23. prosince 1952,
zemřel František Zezulka. Tento, pro Studenou tolik významný muž, odešel na věčnost v ústraní a bez
poct, které by si zajisté zasloužil. Nad jeho hrobem
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Vlasta Javořická: Václava Zezulková a Jan Klán
„Kam se poděla sláva vojáků, kteří šli klást životy
za obranu vlasti a stáli tam denně smrti tváří v tvář?“
Vlasta Javořická, 1949

Toto pokračování Životních cest Vlasty Javořické
bude jakousi drobnou odbočkou. Naše hlavní hrdinka bude tentokrát poněkud odsunuta na vedlejší
kolej a zaměříme se na příběh její nejmladší dcery
Václavy (narozené roku 1921), jejíž jméno bylo již v
předchozích dílech opakovaně zmíněno. I její životní příběh je totiž nanejvýš zajímavý. Václava Zezulková se krátce před vypuknutím druhé světové války
seznámila s mužem svého života, leteckým důstojníkem Janem Klánem. Již v té době začali vystupovat
na veřejnosti jako pár, ale právě vypuknutí válečného
konfliktu jejich vztah na dlouhou dobu poznamenalo. Avšak nepřerušilo.
Jan Klán v roce 1939 emigroval z obsazeného protektorátního území, aby mohl bojovat za osvobození
své vlasti. Nejprve se vydal na krátký čas na území Belgie, odkud dokonce ještě Václavě stihl napsat dopis.
Odtud se již vydal do Francie a později do Anglie, kde

působil coby válečný pilot. Během jedněch válečných
Vánoc volali tajně rozhlasem tři čeští letci z Anglie
svým milým a jedním z nich byl právě Klán se vzkazem pro Václavu. Ta si pozdrav od svého snoubence
na rádiových vlnách také vyslechla, a alespoň na krátký okamžik tak mohla být svému partnerovi nablíz
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ku. Vzkaz byl odměnou věrné dívce, která na svého
snoubence stále čekala, ačkoliv měla celou řadu
nabídek ke sňatku, které však vytrvale odmítala. Mnoho lidí tehdy pochopitelně Václavu přesvědčovalo, že
se Jan Klán z Anglie již nikdy nevrátí.
Klánův vzkaz z Anglie se však také donesl gestapu, a Václava proto byla několikráte vyslýchána, vydírána a zastrašována. Vyšetřovatelé se jí opakovaně
dotazovali, proč ještě není vdaná, pokud není důvodem právě to, že čeká na Klána, až se z Anglie vrátí.
Tehdy se jejím andělem strážným stal rodinný přítel,
mladý medik Xaver Coufal, který se začal vydávat za
jejího snoubence, aby ji zbavil podezření.
Ihned jak válka skončila, se Klán vrátil zpět do vlasti a během tří měsíců se mohla konat vytoužená svatba
ve Studené. Stalo se tak dne 11. srpna 1945. Na svatbě
konané ve Studené byla hosty i celá řada západních
leteckých důstojníků, po jejichž boku Klán během
války bojoval. Novomanželé dostali byt po Němcích
v Praze na Hanspaulce a krátce na to byl Klán jmenován leteckým atašé v Moskvě (na sklonku války působil rovněž krátce v SSSR), kam se také s manželkou
přestěhovali. V té době byl rovněž povýšen na podplukovníka a v roce 1946 se manželům narodil syn Jiří
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Alexej. Ještě před únorem 1948 byl Klán jmenován
velitelem letiště v Českých Budějovicích.
2. února 1949 byl však již ve světle nových politic-kých poměrů Jan Klán propuštěn z armády. Klánovi a také nejstarší dvě dcery Vlasty Javořické (tedy
sestry Václavy Klánové) s rodinami se proto rozhodli v roce 1950 uprchnout za hranice. Vzhledem k
tomu, že již naplno probíhaly čistky v armádě, bylo
Klánovi jasné, jaký osud by jej i jeho rodinu čekal,
kdyby setrvali v Československu. Emigrace celých tří
rodin i s dětmi se navzdory všem rizikům podařila.
Provizorně se poté usadili v uprchlickém táboře v
rakouském Villachu, což byl emigrantský tábor vydržovaný USA. Odtud také konečně mohli poslat
vysvětlující a zároveň uklidňující dopis svým rodičům
do Studené.
Manželé Klánovi zanedlouho odjeli z Villachu do
Vídně a odtud do Anglie, odkud později přesídlili
již natrvalo do USA, kam se vydala rovněž Václavina
sestra Antonie se svou rodinou. Sestra Marie s rodinou tentýž rok později odplula do Austrálie. Osud
tomu chtěl, aby se dcery a vnoučata se svou matkou
a babičkou Vlastou Javořickou shledaly až za dlouhých 15 let.

Cesta za oceán a zpět
V našem vyprávění o Vlastě Javořické se již
dostáváme k samotnému podzimu jejího života,
který ale ještě této ženě měl přinést jeden velmi
důležitý životní moment. Tentokrát po velmi dlouhé
době pozitivní.
Počátkem 60. let začalo, jak známo, na našem
území docházet k velmi pozvolnému uvolňování
společenské i politické situace. Stárnoucí spisovatelce se od druhé poloviny 50. let již vyhýbaly
větší konfrontace s režimem, byť jí byla stále mimo
jiné silně vytýkána její katolická víra. Oficiálně se
pak navíc po roce 1948 tvorba Javořické objevovala pouze v čechoamerických periodikách vycházejících v USA, zejména v Denním hlasateli. Jednalo
se převážně o publikování starších textů, jelikož nové
pochopitelně nemohla za oceán odesílat. Přesto se
v jejích pamětech objevuje zmínka, že se jí snad nějaké menší množství textů do USA počátkem 50. let
odeslat podařilo, ale zůstává otázkou, bylo-li tomu
tak ve skutečnosti. Tak či onak doma v Československu jí nebylo umožňováno publikovat svou tvorbu,
což pochopitelně nesla velmi těžce.

V roce 1965, kdy jí bylo již 75 let, se Javořické
splnilo její nejtoužebnější přání, naprosto převyšující
nesmírnou touhu psát a publikovat. Poprvé od jejich
emigrace se shledala se svými třemi dcerami a s jejich
rodinami. Spisovatelce bylo umožněno vycestovat za
dcerami do USA, do San Antonia ve státě Texas. Pobyla tam téměř čtyři měsíce a kromě emotivního setkání s dcerami a vnoučaty mohla ve Státech navštívit
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celou řadu zajímavých míst. Absolvovala zde rovněž
několik besed s krajany a setkala se také s českými
kněžími a biskupy žijícími dlouhá léta v emigraci.
Během svého pobytu za oceánem si navíc Javořická
psala velmi podrobný deník, který tak je velice zajímavým svědectvím o jejím tamějším pobytu.
Byť se o tom v jiných pramenech nehovoří, podle zmíněného deníku převezla s sebou do zahraničí
údajně několik svých rukopisů. Každopádně se však
nejednalo o nějaký větší literární kus. Autorka sama
pak bohužel nezmiňuje, o jaké rukopisy se mělo jednat. Podle jiných vlastních vzpomínek během svého
tamějšího pobytu také sama napsala přímo jednu
povídku, ale opět neuvádí přesně, zda tento text také
v USA vyšel, ani jak se jmenoval.
Po více jak čtvrt roce se tedy Javořická nakonec
podle plánu vrátila do rodné Studené, navzdory nesmírně emotivnímu a bolestivému loučení
s dce-rami a vnoučaty. Nutno dodat, že jedním z
důvodů k jejímu návratu byly také zdravotní komplikace a operace, kterou musela po návratu podstoupit.
Loučení bylo zajisté o to těžší, že obě strany musely
tušit, že se již nikdy nespatří. Zároveň je tento její
návrat dalším z důkazů její velké lásky k rodné obci,
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navzdory všemu špatnému, co ji zde během života
potkalo.
Pobyt v USA nakonec nebyl jediným zahraničním
výjezdem Vlasty Javořické. Roku 1968 také navštívila Švýcarsko. V tomtéž roce jí bylo navíc umožněno
setkat se zcela veřejně se svými čtenáři na čtyřech
besedách v Praze, Dačicích, Mrákotíně a Kunovicích.
Po invazi vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968
však bohužel tyto pozitivní impulzy opět ustaly. Tak
těžké časy jako v letech padesátých již Javořickou sice
nepotkaly, ale i tak definitivně zhasla poslední šance
na vydání její tvorby. Dne 3. února 1969 dostala zamítavou odpověď ze Svazu československých spisovatelů, když zažádala o opětovné přijetí. Byť ji ještě
alespoň lehce potěšily reedice jejích dvou starších
románů, je patrné, že ji zákaz publikovat trápil stále
více. Vydání alespoň ještě jedné knihy nazvala svým
„nejtoužebnějším přáním“. Bohužel se jej však již
neměla dožít.

Rozloučení a zamyšlení
Byl první srpnový den roku 1979,
kdy ve Velkém Újezdu u Moravských Budějovic zemřela spisovatelka Vlasta Javořická. Dožila se skutečně požehnaného věku 89 let. Tato
nesmírně zásadová a literárně plodná žena podlehla mozkové mrtvici.
Pohřbena byla ve své rodné Studené,
které zasvětila celý svůj život a velkou
část své tvorby.
Životní příběh, který za sebou
zanechala, je mnohem svízelnější,
komplikovanější a dramatičtější než
většina jejích mnohdy velice idylicky
napsaných románů. Celý život Vlasty
Javořické byl nesmírně turbulentní,
plný vzestupů i pádů. Zanechala za
sebou úctyhodných 112 románů a 63 povídek, nemluvě o velkém množství básní. Nutno zmínit také
paměti, rodinnou kroniku, deník, památník, bohatou korespondenci a rovněž kroniku obecní, jejíž
psaní definitivně ukončila až v květnu roku 1949.

Přesto posledním ve své době vydaným románem
Javořické na našem území byla kniha Petra napsaná
roku 1944. Další vydání jejích textů se datují až do
porevolučních let 1990/1991. Do té doby došlo na
našem území pouze k reedici jejích dvou románů Na
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faře a Dva mlýny v uvolněnější atmosféře roku 1968.
Na světě není člověka, jemuž by neubližovalo zakazování jeho nejmilejší a nejoblíbenější činnosti. A
co horšího může být pro spisovatelku tělem i duší,
než nemožnost svou tvorbu publikovat? V tomto ohledu zajisté nic, avšak Javořická jako matka
a manželka bohužel skutečně zažila celou řadu mnohem horších problémů. Nacisté ji za války umístili na
index zakázaných knih, ovšem to byla skutečně pouhá maličkost v porovnání s faktem, že také gestapo
vyslýchalo její nejmladší dceru. Komunisté pak, jak
již víme, její rodinu během tvrdé a nejisté doby 50.
let terorizovali téměř soustavně. Spisovatelka musela
přetrpět emigraci hned tří svých dcer a s tím spojený
strach o ně. Mohla navíc pouze přihlížet nemoci a
chřadnutí svého manžela, ztrátě majetku i společenského postavení.
Lze si tedy jen domýšlet, jak silnou osobností musela Javořická být, že toto všechno ustála a zvládala
až do velmi vysokého věku. Jako spisovatelka mohla
působit leckdy značně naivně, až útlocitně, ale jako
člověk byla tato jedinečná žena nesmírně velkou bojovnicí. Nenechala se zlomit ani jedním ze dvou totalitních režimů, byť musela obětovat určité pohodlí
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a především bezpečí, na něž byla v období první republiky zvyklá.
Byly to však právě ony složité životní cesty, díky
nimž se Javořická ve stáří nakonec podívala až do
USA. Za oceánem tedy měla možnost ještě jednou spatřit své tři milované dcery a neméně drahá
vnoučata. Část rodiny však na ni rovněž čekala
doma, v milované Studené, která, ač jí připravila tolik životních ran, byla pro ni vždy domovem. Veškerá
příkoří, která se jí i její rodině udála, nesla velmi silně
a emotivně, přesto nakonec vždy dokázala v duchu
křesťanské výchovy odpustit. I díky tomu mohla
prožít alespoň relativně pokojné poslední roky života
ve své domovině a mohla odejít s vědomím, že ještě
jednou měla možnost vidět rodiny svých dcer, které
před tolika lety odešly za oceán.
Na tomto místě se tedy loučíme s naší drahou
rodačkou, paní Vlastou Javořickou. Věnovali jsme
jí celkem sedm krátkých kapitol, abychom alespoň
částečně nastínili i méně známé stránky jejího života
a zároveň jí tak vzdali jménem celé obce poctu, jakou
si zajisté zcela zaslouží.

