
Jakub Schwarz Trojan 

 

Prof. ThDr. Ing. Jakub (původně Jacques) S. Trojan se narodil 13. května 1927 v Paříži. Je to 

evangelický farář a dnes už bývalý ekonom, vysokoškolský profesor a děkan Evangelické 

teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  

 

Pan Trojan se narodil českým rodičům ve Francii. Odešli z Československa a ve Francii byli 

na zkušené. Jeho otec se jmenoval Rudolf (1908-1981) a jeho matka Celestýna, rozená 

Vokáčová (1908-1988). V Paříži pracovala pro módní návrhářku Coco Chanel (1883-1971). 

Roku 1929 se ale rodina přestěhovala zpátky do Československa, kde pan Trojan trávil i 

hodně času s prarodiči, v létě například v Sezemicích u Pardubic. 

 

Na základní školu chodil v pražských Vinohradech. Ve stejné čtvrti potom navštěvoval i 

gymnázium ve Slovenské ulici, které úspěšně zakončil maturitou roku 1946. Mezi jeho 

gymnaziální spolužáky a kamarády patří filozof Ladislav Hejdánek (1927) a lékař Pavel Jerie 

(1927), který s rodinou prožil život ve Švýcarsku. 

 

Během 2. světové války byl roku 1945 nasazen v Technische Nothilfe (Technická záchranná 

služba, budovala objekty za bojovou linií).  

 

Mezi lety 1946 až 1948 studoval na Vysoké škole obchodní. Vzhledem k tomu, že se 

zúčastnil protikomunistické demonstrace, byl roku 1948 vyloučen ze všech vysokých škol 

v Československu.  Po půl roce byl však na vysoké školy opět přijat.  

 

V roce 1949 přešel na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu, ale během studií 

byl povolán na vojnu. Tři roky byl u Pomocných technických praporů (měly převychovat 

nespolehlivé osoby). Po ukončení vojenské služby dokončil v roce 1955 své studia bohosloví.  

 

V letech 1956 až 1974 byl farářem Českobratrské církve evangelické. Jedním z jeho farníků 

byl také Jan Palach, kterého po jeho sebeupálení pochoval v lednu 1969 na Olšanských 

hřbitovech. Následovalo mnoho výslechů, jelikož si komunisté mysleli a obviňovali ho, že 

Jana Palacha k tomuto činu navedl. 

 

Od roku 1964 studoval dálkově na Vysoké škole ekonomické. V roce 1970 získává titul 

ThDr. Roku 1974 je mu však odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Živil se 

jako dělník a účetní. Během normalizace pořádal bytové semináře pro zájemce o teologii. 

Roku 1977 byl jedním z prvních, co podepsal Chartu 77, poté se roku 1978 stal členem 

Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. 

 

Po Sametové revoluci byl roku 1990 zvolen děkanem Evangelické teologické fakulty, kde 

působil jako učitel etiky. 

 

V červenci roku 1950 se oženil s teoložkou Karlou Schwarzovou a její rodné příjmení podle 

staré evangelické tradice přidal do svého jména (jako Tomáš Garrigue Masaryk). Roku 1954 

se jim narodila dcera Blanka a roku 1956 syn Pavle, který byl ředitelem pražské konzervatoře. 

 

O svém životě napsal dvě knihy pamětí s názvem ROZHOVORY S PAMĚTÍ (Nakladatelství 

Zdeněk Susa, 2010 a 2011). 
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