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Ve jménu těch, co z šibenic volali prokletí,
ve jménu dětí, matek, žen – nevinných obětí,

ve jménu těch, co u hranic zastřeleni byli, 
ve jménu těch, co z vězení se zpátky nevrátili,
ve jménu těch, co otroky bratrů svých se stali
a přesto za jidášský groš svou čest neprodali.

Ve jménu lásky, života, pravdy a lidských práv,
ve jménu psanců – tuláků bloudících v cizinách,

ve jménu těch, co žili věk za branami pekel,
ve jménu všech já biblické píši: MENE TEKEL!

Jiří Herzinger, básník a politický vězeň

ziinnáárrooddnnííhoo pprojjeekkttuupp j
Pod záštitou Inter-ASSO

Sedm dní pro paměť národa na

Staroměstské náměstí. Křížová chodba Karolina UK. Porotní síň Vrchního soudu na Pankráci. 
Městská knihovna Praha. Kongresové centrum Univerzity Karlovy. Polský institut.
Maďarské kulturní středisko. Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hudební klub Vagon.
Kino Ponrepo. Divadlo U hasičů.

Děkujeme za pomoc a spolupráci:
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Revue pro studium totalitních režimů
2010/04, ročník IV, doporučená cena 75 Kč

04
Stopy paměti

Historie zachycená 
v portrétech obětí 
totalitních režimů 20. století

Katyň 1943

Protektorátní propaganda, 
zákulisí a osudy 
českých svědků

Kolyma, kraj, kde je dvanáct měsíců 
v roce zima a zbytek je léto
Se Semjonem Vilenským o Gulagu, jeho věznění 
na Kolymě, síle přežít a udržování historické paměti04
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SBORNÍK K MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

ODBOJ A ODPOR 
PROTI KOMUNISTICKÉMU REŽIMU 

V ČESKOSLOVENSKU 
A VE STŘEDNÍ EVROPĚ
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ODBOJ A ODPOR 
PROTI KOMUNISTICKÉMU REŽIMU 
V ČESKOSLOVENSKU A VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Sborník obsahuje studie devětadvaceti účastníků stejnojmenné 
mezinárodní konference pořádané ve dnech 15.–16. dubna 2009 
v Praze. 

Příspěvky pronesené v češtině, angličtině, němčině a slovenštině 
mapují situaci v Československu a v dalších zemích ovládaných 
komunisty, hnutí odporu, které se v nich zformovalo, či osudy 
odbojových skupin a jednotlivců z jejich řad. 

Na druhé straně popisují mechanismy, jimiž komunistický režim 
upevňoval svoji moc: ať už ovlivňováním veřejného mínění pomocí 
tištěných médií doma i v emigrantských komunitách, potlačováním 
spontánních protestů nebo budováním táborů nucených prací. 

Studie doplňuje přepis diskuse s přímými účastníky třetího odboje.

ÚSTR, Praha 2010, 1. vydání, brož., 168 str. 
ISBN 978-80-87211-42-7

výukové prezentace, 
pracovní listy, 
historické studie, 
prameny 
a filmové dokumenty

Metodické sady pro 
výuku 50. let v ČSR

Novinka o.s. PANT:

Dokumenty občanského sdružení PANT: 

Abeceda komunistických zločinů - První Gottwaldův mrtvý  - 

Jáchymov   - Kulak  - Mučení

Dokumenty České televize: 

Tajné akce StB - Akce Kláštery - Příběhy železné opony - Dráty, které 

zabíjely  - V zajetí železné opony – Ostře sledovaná sestra 

BONUS: dokument Dopisy z cely smrti

Filmové 
dokumenty

I. Pretotalitní Československo 1945-1948, II. Únor 1948, budování 

komunistického režimu a jeho krize, III. Perzekuce odpůrců režimu 

a její následky, politické procesy, IV. Věznice a tábory 50. let, V. Odboj 

proti komunistickému režimu, VI.  Perzekuce církve, VII. Kolektivizace 

venkova, VIII. Umění, literatura, propaganda, IX. Železná opona, 

X. Mezinárodní kontext, XI. Pracovní listy k televizním dokumentům 

DVD I. DVD II.
Výukové prezentace, pracovní listy, 
historické studie, prameny

DVD objednávejte na www.moderni-dejiny.cz 
Výtěžek z prodeje bude použit na provoz portálu.  
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Vážení čtenáři,

poprvé se mi dostalo příležitosti oslovit Vás touto formou. 
Shodou okolností se tak děje v posledním čísle ročníku 
2010. Dovolte mi proto, abych poděkoval za Váš zájem 
a potvrdil odhodlání připravovat pro Vás i nadále studie 
a články, které budou představovat jednotlivé aspekty 
totalitních režimů tak, jak Ústavu pro studium totalitních 
režimů ukládá zákon č. 181/2007 Sb. 

V dosavadních číslech revue Paměť a dějiny, a toto roz-
hodně netvoří výjimku, jsme Vám nabízeli původní stu-
die k tématu fungování nacistického a komunistického 
režimu, představovali výrazné a někdy i méně známé 
osobnosti, hovořili s pamětníky významných dějinných 
událostí a upozorňovali na některé z momentů stále 
probíhající diskuse o nutnosti vyrovnání se s totalitní 
minulostí. 

Ve čtvrtém čísle ročníku 2010, které právě začínáte číst, 
najdete dvě studie – autorů Michala Stehlíka a Witolda 
Wasilewského – věnované letošnímu výročí katyňského 
masakru. Lukáš Babka a Radka Bzonková v rozhovoru 
nabízejí působivé svědectví vězně Gulagu Semjona Vilen-
ského. V rubrice Třetí odboj se Petr Mallota věnuje tra-
gickému konci kurýrů Rudolfa Fuksy a Jiřího Hejny. V ob-
sahu čísla nechybí ani aktuální informace o předávání 
Ceny Václava Bendy osobnostem, které sehrály význam-
nou roli v boji za obnovu demokratických principů Česko-
slovenské republiky v letech nesvobody a komunistické 
totalitní moci, a dále zpráva o mezinárodní vědecké kon-
ferenci Středoevropská šlechta v konfrontaci s totalitními 
režimy 20. století. Vzdáváme také hold Janu Wienerovi, 
který v nedávných dnech zemřel a kterého jsem měl mož-
nost poznat během jeho nezapomenutelných přednášek 
v devadesátých letech na Filozofi cké fakultě UK. 

Na konci roku se tradičně bilancuje a plánuje do budouc-
na. Rok 2010 nebyl v životě Ústavu pro studium totalitních 
režimů jednoduchý. Plán činnosti na příští rok, který jsme 
v uplynulých dnech připravovali, zdůrazňuje nezbytnost 
plnit zákonné zadání jak ve smyslu zkoumání doby nesvo-
body a doby komunistické totalitní moci, tak ve smyslu 
badatelského zaměření na perzekuci, represivní aparát 
a odboj a odpor proti totalitním režimům. Chceme se tedy 
i nadále systematicky věnovat problematice protikomu-
nistického odboje, stejně jako personální a systémové 
rekonstrukce represivního aparátu, aparátu Komunistic-
ké strany Československa. Chceme také pokračovat v do-
kumentaci osudů osob popravených z politických důvodů 
v letech 1948–1989 nebo usmrcených na státní hranici ve 
stejném období. Neopomenutelnou součástí plánu na rok 
2011 je také pokračování orálněhistorického projektu (sběr, 
zpracování a archivace výpovědí pamětníků) a také vzdě-
lávací aktivity Ústavu. 

Možná jste v posledních týdnech zaznamenali debatu 
o vzdělávacím DVD k roku 1989. Byly v ní vznášeny růz-
né argumenty a výhrady. Chtěl bych ty z vás, kteří DVD 

vlastní, ubezpečit, že jsme tyto připomínky analyzovali. 
V reakci na kritiku faktografi ckých chyb jsme vytvořili 
opravný list (errata), který je umístěn na webových strán-
kách Ústavu. Posílili jsme také vnitřní i vnější oponent-
ská řízení, aby se podobně závažná faktografi cká pochy-
bení v budoucnu eliminovala. 

Dále zamýšlíme vytvořit s kolegy historiky i archiváři 
pomůcky pro badatele (manuály), které by upozorňovaly 
na rizika spojená s prací s dokumenty represivních složek 
a současně přinášely jistá metodologická východiska 
a doporučení. Debata o relevantnosti materiálů Státní 
bezpečnosti pokračuje. Sám jsem se o tom přesvědčil na 
mezinárodní konferenci konané v polovině listopadu 
v Bratislavě. Z přednesených referátů kolegů z obdobných 
institucí působících v dalších postkomunistických státech 
(SRN, Polsku, Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku) bylo 
zjevné, že problémy interpretace jsou velmi podobné, 
reakce veřejnosti srovnatelné a přístupy odborníků v zá-
sadě identické. 

Na tomto místě již mohu deklarovat společný zájem 
Ústavu pro studium totalitních režimů a Ústavu pro sou-
dobé dějiny AV ČR na konání mezinárodní vědecké kon-
ference k 90. výročí vzniku KSČ v listopadu příštího roku. 
Ústav se bude rovněž podílet na oslavách 60. výročí vzni-
ku Rádia Svobodná Evropa, na projektu Mene Tekel, 
s Národním muzeem jednáme o formě a podobě spolu-
pořadatelství výstavy Volby v českých zemích. 

Českým i zahraničním partnerům děkujeme za dosa-
vadní spolupráci, které si velmi vážíme a kterou chceme 
i nadále konstruktivně rozvíjet. V mezinárodní oblasti 
se pokusíme oživit projekt Platforma evropské paměti 
a svědomí. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem svým i svých 
kolegyň a kolegů popřál klidné prožití vánočních svátků 
a vše dobré v roce 2011. 

Jan Kalous, 1. náměstek ředitele ÚSTR
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