
Je 23. března 1995, do odhalení Pekařovy 

busty ve foyeru gymnázia zbývá několik 

minut. 
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Razítko mladoboleslavského gymnázia již s novým čestným názvem. 
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Gymnázium a Josef Pekař (živý, bronzový i opukový) 

Ladislav Futtera 

Na jaře letošního roku si naše gymnázium připomíná dvě významná výročí spojená s Josefem 

Pekařem, jehož jméno škola nese: Dne 12. dubna to bude již 150 let, co se tento student 

mladoboleslavského gymnázia v letech 1880–1888 a mezi květnem a srpnem 1895 i suplující 

učitel dějepisu (a jen tak mimochodem v následujících letech i profesor českých dějin na 

pražské filozofické fakultě, autor významných historických prací, zkrátka „pýcha českých 

historiků“, jak stálo v jeho nekrolozích) narodil. A 

již 23. března uplynulo rovné čtvrtstoletí od chvíle, 

kdy tehdejší předseda Pekařovy společnosti 

Českého ráje Karol Bílek ve foyeru gymnázia 

odhalil historikovu bustu. Její pořízení tehdy 

završilo Pekařův návrat na mladoboleslavské 

gymnázium, kdy již roku 1994 škola od 

ministerstva školství přijala čestný název po svém 

slavném absolventovi. 

Vztah mladoboleslavského gymnázia 

k Josefu Pekařovi totiž nebyl vždy zcela 

jednoznačný. Na jedné straně se mladý Pekař právě 

v Mladé Boleslavi „celou duší oddal studiu 

historickému“ a také zde díky svému dějepisáři 

Františku Barešovi začal bádat v archivu. Na druhé 

straně však tentýž Bareš, který si práci svých 

studentů neeticky přivlastňoval, vždy Pekaře 

klasifikoval jen chvalitebně. A protože ani maturitní zkouška nedopadla pro budoucího 

historika nejlépe, opouštěl Mladou Boleslav značně roztrpčen a s výjimkou krátkého 

suplentského intermezza necítil potřebu se do města vracet. Mlčením však odplácela i 

Boleslav. Pekařovy šedesátiny připomněl v místním tisku jeho žák z univerzity a Barešův 

nástupce na zdejším gymnáziu Zdeněk Kamper div ne s omluvami, „ježto není jisto, zda-li 



I neuskutečněné události mají dějiny – třeba 

oslavy 250. výročí gymnázia, kdy se počítalo 

i s důstojnou připomínkou Josefa Pekaře. 
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Josef Pekař se po dlouhých letech vrací do 

názvu školy – slavnostní akademií 24. března 

1994. 
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[...] při zmatku v hodnocení osobností by někdo 

jiný u nás v Boleslavi chtěl po zásluze oceniti 

životní dílo Pekařovo“. 

A tak se příhodná chvíle pro Pekařův 

návrat otevřela paradoxně až v souvislosti 

s historikovým skonem v lednu 1937. V situaci 

sílícího ohrožení státu společnost hledala oporu 

mimo jiné v národní minulosti, jíž bylo zasvěceno 

dílo tohoto „českého národa strážce jeho práv a 

vyznavače jeho pravdy a slávy“. V této atmosféře 

stačilo, aby se týden po Pekařově smrti 

pedagogický sbor školy usnesl požádat 

ministerstvo školství o udělení čestného jména a 

již v červnu téhož roku byla škola přejmenována 

na „Státní československé gymnasium Dr. Josefa 

Pekaře v Mladé Boleslavi“. 

Že ani tentokrát nenabraly události přímý 

běh, dokládají právě osudy Pekařovy busty. Ta 

měla být odlita z bronzu podle návrhu sochaře 

Josefa Drahoňovského a umístěna před školní 

budovou (nyní 1. základní školou v zadním traktu 

magistrátu) u příležitosti 250. výročí gymnázia 9. 

října 1938. Nejprve všeobecná mobilizace 

znemožnila její zhotovení a po mnichovské 

dohodě se řešilo všechno možné, jen ne oslavy… 

Busta sice byla odlita na jaře následujícího roku, 

to už však ve městě zatýkalo gestapo. V dubnu 

1940 tak byla alespoň vystavena na chodbě školy 

na připomínku Pekařových nedožitých 

sedmdesátin. To však již byla pouze labutí píseň 

Josefa Pekaře na zdejším gymnáziu: V říjnu 1941 

jeho jméno z názvu školy zmizelo. Busta putovala 

do skladiště, kde se po ní slehla zem. 



Návrh akademického sochaře Petra Dufka na Pekařovu opukovou bustu. 
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Odmlka to byla dlouhá. K Pekařovi se nikdo nehlásil ani po osvobození, neboť na jeho 

díle, jehož se dovolávali i kolaboranti, ulpěl stín, tím méně po roce 1948, kdy se Pekařovo 

hodnocení zlomových událostí českých dějin, jako bylo husitství nebo doba pobělohorská, 

zcela rozcházelo s vládnoucí ideologií. Staronový název tak gymnázium přijalo až za 

změněných politických poměrů v březnu 1994. Hned poté došlo i na bustu – novou, 

opukovou, vysochanou Petrem Dufkem. 

Tehdy se zde Josef Pekař konečně usadil skutečně pevně a snad především trvale. 

Přesně tak, jak veršoval Jaroslav Seifert v básni Návrat, která onoho 23. března 1995 rovněž 

zazněla: „Pan profesor […] právě slíbil lidem rukoudáním / svému kraji, lesům, hradům, 

stráním, / že tentokrát zůstane navždycky.“ 

 


