
„Životní příběh Zdeňka Nejedlého má rysy tragédie vskutku antické,“
píše v úvodu své monografi e Jiří Křesťan. Člověk, který chtěl být
velikánem českých dějin, byl dějinami zavržen a zůstal v paměti národa 
jen jako směšný obtížný stařec a symbol komunistického režimu. Odkud 
vzešlo toto zavržení, kde je jeho počátek? Složitá doba jistě prověřuje 
charakter, zároveň ale zvýrazňuje jeho kontury až ke karikatuře. Uchopit 
mytizovanou osobnost znovu v jemném rozlišení a objektivně, to je 
nelehký záměr této knihy.

Více než dvacet let autorovy badatelské práce stojí za touto komplexní
analýzou jedné z nejkontroverznějších postav moderní české historie. 
Zabývá se Nejedlého vědeckým i politickým působením, příčinami jeho 
příklonu ke stalinismu, jeho poměrem k politickým idolům (Masaryk, 
Stalin, Gottwald), ke spolupracovníkům i konkurentům (Beneš, Kopecký), 
k velkým uměleckým zjevům jeho doby (Dvořák, Janáček, Jirásek, 
Šalda), ale i jeho soukromým životem, vztahem k ženám a k rodině. 
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A v neposlední řadě je též obrazem téměř sta let politických a kulturních
dějin, které – jak si neradi připouštíme – směřují k nám samotným a naší 
době.

Historik a archivář Jiří Křesťan (1957) působí v Národním archivu.
Zabývá se českými dějinami po roce 1918, zvláště dějinami komunismu
a socialismu a národnostní problematikou v ČSR. Řadu prací věnoval 
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především osobnosti Zdeňka Nejedlého.

„Křesťanova práce je nejpodrobnější, nejobsáhlejší, faktogra cky 
nejspolehlivější a nepochybně nejlepší biogra í Zdeňka Nejedlého. 
Neváhám říci, že v rámci české historiogra e bude kniha bez nadsázky
událostí.“ Petr Čornej

„Text Jiřího Křesťana je zásadní, vynikající dílo a splňuje i nejnáročnější 
kritéria na vědeckou biogra i. Máloco se mu v soudobé knižní produkci
může rovnat.“ Martin Kučera
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