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Biograf s  agitkou
Komunistická propaganda ve filmu, Praha 5.–9. prosince 2011

Webový portál o  Janu Palachovi

Začátkem prosince loňského roku 
hostila Praha f ilmovou přehlídku 
Biograf s agitkou – Kolektivizace v ob-
razech, na jejímž konání se spolu 
s Ústavem pro studium totalitních 
režimů podílely Rumunský kulturní 
institut, Maďarské kulturní středis-
ko v Praze, Národní filmový archiv, 
Národní zemědělské muzeum a Slo-
venský f ilmový ústav. Přehlídka, 
tematicky zaměřená na kolektiviza-
ci zemědělství ve státech sovětské 
sféry vlivu, měla připomenout úlohu 
hraného i dokumentárního f ilmu 
v komunistické propagandě. Během 
pěti dnů bylo promítnuto sedm sním-
ků z maďarské, rumunské a česko-
slovenské produkce 50. let, které 
propagovaly probíhající kolektivizač-
ní proces. Zařazen však byl i maďar-
ský snímek Deset tisíc sluncí (1967,  
r. Ferenc Kósa), který díky mírné li-
beralizaci 60. let mohl s určitým 
časovým odstupem reflektovat nási-
lím budovaný socialismus na vesnici. 

Československou produkci naopak 
zastupovaly ryze agitační snímky, 
v nichž byly obsaženy jak pozitivní, 
tak negativní propagandistické prv-
ky – budovatelský elán i boj proti 
„třídním nepřátelům“, tzv. kulakům. 
Film Žízeň (1949, r. Václav Kubásek) 
stejně jako snímek Kozie mlieko (1952, 
r. Ondrej Jariabek) pojednávají o vy-
rovnávání se se snahou „vesnických 
boháčů“ sabotovat vznik družstev 
a zabránit tak kolektivizaci. Také 

zbylé snímky tematizují třídní boj na 
vesnici, čímž dokazují, jak velkou roli 
hrál v koncepci komunistické propa-
gandy.

V rámci přehlídky Biograf s agitkou 
proběhlo 6. prosince na půdě ÚSTR 
sympozium Film a stalinismus, na němž 
vystoupilo patnáct odborníků věnu-
jících se fungování filmové tvorby za 
stalinské éry, jejím úkolům a proble-
matice jejího vnímání.

Téma využití obrazu k ovlivňování 
širokých mas v politickém a stranic-
kém zájmu doplnila výstava Kolekti-
vizace v obrazech v prostorách Rumun-
ského kulturního institutu, jež na bídla 
množství fotografií kolektivizujícího 
se venkova, karikatur z dobového 
tisku a úderných plakátů. Během jed-
noho prosincového týdne tak mohli 
návštěvníci akce Biograf s agitkou 
získat ucelenou představu o formách 
propagandistických a agitačních kam-
paní na vesnici 50. let.

Anna Macourková

Dne 16. ledna 2012 byly spuštěny internetové stránky 
janpalach.cz / janpalach.eu, které jsou výsledkem mul-
timediálního projektu Univerzity Karlovy. Partnery 
tohoto projektu jsou Ústav pro studium totalitních re-
žimů, Archiv bezpečnostních složek a další instituce.

Internetové stránky představují životní příběh stu-
denta Filozofické fakulty UK v Praze Jana Palacha, 
který se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměs-
tí. Svým radikálním činem chtěl vyburcovat domácí 
veřejnost z rezignace, do které se začala propadat pět 
měsíců po srpnové okupaci Československa. Palachův 
protest měl mimořádný ohlas nejen v domácím pro-
středí, ale i v zahraničí. Na těchto stránkách jsou 
zmíněné události představeny různým způsobem. 
Vedle historických textů, dobových fotografií a archiv-
ních dokumentů (z nichž některé jsou publikovány 
poprvé) je možné přemýšlet nad jejich odkazem také 
prostřednictvím řady filmových, televizních a rozhla-
sových dokumentů.

Petr Blažek

Zdroj: NZM

aktuality-vyst.indd   131 3/26/12   8:57 AM



132 2012/01 paměť a dějiny  

aktuality

Ústav a Archiv z  nadhledu
Bilancování čtyř zakladatelských let

Čtvrté výročí vzniku Ústavu pro stu-
dium totalitních režimů a Archivu 
bezpečnostních složek je příležitostí 
k bilancování, případně vyzvednutí 
některých souvislostí spojených s tím-
to závažným aktem zrodu dvou mo-
derních informačních institucí nad-
národní povahy, které nejsou na 
první pohled patrné. 

Ústav i Archiv byly po předchozí 
krátké, nicméně intenzivní přípravě 
zřízeny k 1. únoru 2008 zákonem  
č. 181/2007 Sb., a to dokonce v posta-
vení kapitoly státního rozpočtu. Opro-
ti některým představám nebyly fi-  
nan ční prostředky na zřízení těchto 
or ganizačních složek státu (v případě 
Archivu navíc správního úřadu) odčer-
pány z financí určených pro akademic-
ká či univerzitní pracoviště. Vpředve-
čer finanční krize se tak podařilo 
využít prostředky, až dosud velmi 
neefektivně vynakládané v různých 
organizačních celcích tří ústředních 
resortů (ministerstev vnitra, obrany 
a spravedlnosti) a tří zpravodajských 
služeb, k výstavbě dvou nových insti-
tucí. Centralizací řady činností, efek-
tivním využitím moderních technolo-
gií, promyšlenými investicemi do 
infrastruktury a v neposlední řadě 
i plánovitou personální politikou se 
tak dokonce podařilo vytvořit nová 
specializovaná pracoviště, která u na-
šich předchůdců neexistovala (oddě-
lení zkoumání doby nesvobody, rozvoj 
evidencí, centrální evidenční pracovi-
ště, ochrana archiválií aj.).

Vytvoření Ústavu v právním posta-
vení organizační složky státu, jehož 
ředitel je navíc správce kapitoly stát-
ního rozpočtu, zároveň přineslo vše-
obecnou transparentnost v rámci ve-
řejné správy. Finanční prostředky 
kapitoly č. 355 vyčleněné pro příslušný 

fiskální rok jsou projednávány jak na 
úrovni managementu a nejvyššího 
orgánu Ústavu – Rady Ústavu, tak 
v rámci Ministerstva financí, vlády 
České republiky a příslušných výborů 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
a schvalovány zákonem o státním 
rozpočtu. Pod obdobnou veřejnou kon-
trolou se nachází i závěrečný účet celé 
kapitoly. 

Plány činnosti Ústavu jsou po schvá-
lení členy Rady Ústavu coby zástupci 
veřejnosti volenými Senátem Parlamen-
tu ČR pravidelně zveřejňovány na 
webové stránce www.ustrcr.cz. Iden-
ticky se publikují – po projednání v Se-
nátu Parlamentu ČR – také výroční 
zprávy Ústavu za uplynulý kalendářní 
rok (obé dokonce v anglické verzi). Dá 
se říci, že v transparentnosti a zejména 
ve veřejné kontrole účelnosti vynaklá-
daných finančních prostředků nemáme 
v České republice v oblasti našeho 
působení konkurenci. Daní za to ovšem 
je nezbytná míra byrokracie, vyplýva-
jící z našeho právního postavení, a také 
periodicky se opakující vnější i vnitřní 
kontrolní procedury. 

Zákon navíc v obecné rovině stanovil 
úkoly, které Ústav (i Archiv) musí plnit 
a jejichž naplňování může být (a také 
je) kontrolováno. Jak ve svém nálezu 
v březnu 2008 konstatoval Ústavní soud 
České republiky,1 jde o legitimní roz-
hodnutí státu, jak zajistit zejména 
zkoumání a nestranné hodnocení doby 
nesvobody (1938–1945) a období komu-
nistické totalitní moci (1948–1989), resp. 
období přípravného,2 aniž by byla do-
tčena nezávislost Ústavu.3

Tímto aktem se stát zásadně vyrov-
nal s faktem, že před rokem 2008 se 
akademické instituce, vysokoškolská, 
archivní, ba dokonce ani policejní 
pracoviště vůbec anebo jen ve velmi 

omezené míře věnovala tak společen-
sky závažným tématům, jakými jsou 
zkoumání antidemokratické a zločin-
né činnosti orgánů státu, zejména jeho 
bezpečnostních složek, zločinné čin-
nosti Komunistické strany Českoslo-
venska, analýze příčin a způsobu li-
kvidace demokratického režimu, 
dokumentaci komunistických i naci-
stických zločinů atp.

Ústav od počátku kladl velký důraz 
na zpracování koncepčních dokumen-
tů své badatelské oblasti. Při vědomí 
rozsahu zákonných úkolů a naopak 
relativně omezených finančních pro-
středků jsou na úrovni oddělení i od-
borů zkoumání činnosti totalitních 
režimů zpracovávány návrhy priorit-
ních krátkodobých, střednědobých 
i dlouhodobých výhledů. Jednotlivé 
projekty jsou oponovány ve vedení 
Ústavu, projednávány ve Vědecké radě 
Ústavu a posléze předkládány ke 
schválení ve formalizované podobě 
plánu činnosti Radě Ústavu. Obdobně 
je postupováno i v oblasti digitalizace, 
případně součinnosti s domácími 
partnerskými institucemi či v rámci 
zahraniční spolupráce. 

Významné postavení uvnitř Ústavu 
mají kolektivní odborné orgány, redakč-
ní rady, Ediční rada a zejména pak Vě-
decká rada. Průběžně Ústav řešil i otáz-
ku evaluace své odborné činnosti, a to 
jak v rovině individuálního hodnocení 
svých zaměstnanců, tak i komplexního 
posouzení činnosti celého úseku zkou-
mání totalitních režimů a ediční činnos-
ti. I přes své rozdílné postavení se Ústav 
snažil a snaží maximálně standardizo-
vat své vnitřní mechanismy a přiblížit 
se tak svým partnerům zejména z aka-
demické sféry.

Archiv po svém vzniku centralizo-
val a podřídil dikci archivního záko-

1  Srov. ŽÁČEK, Pavel: Ústavní soud & Ústav pro studium totalitních režimů. Paměť a dějiny, 2009, č. 1, s. 142.
2  Srov. § 4 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, ve znění pozdějších předpisů.
3 Srov. § 3 zákona.
4 Srov. § 14, odst. 2 zákona.
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na veškeré tehdy roztříštěné (a zčás-
t i  nepř ís tupné) arch iv n í fondy 
a sbírky předlistopadových bezpeč-
nostních složek, a to i přes zásadní 
nedostatek, že předchozí správci 
s mnohem většími rozpočty nebyli 
schopni zajistit archivní prostory 
odpovídající dnešním standardům. 
S maximální otevřeností zveřejnil na 
své webové stránce www.abscr.cz 
přehled archivních fondů (byť mnoh-
dy v podobě neúplných soupisů), kte-
rý byl až dosud nepřístupný, včetně 
registračních a archivních pomůcek, 
umožňující individuální vyhledávání 
svazkové a spisové agendy bývalých 
státobezpečnostních a zpravodajských 
složek komunistického totalitního 
režimu, a to od roku 1951 do konce 
roku 1989. Tento zásadní akt v pod-

statě jednou provždy vyřešil velmi 
senzitivní a kontroverzní otázku „se-
znamů“, jitřící společnost od zrušení 
Státní bezpečnosti, a zabránil jejich 
dalšímu utilitárnímu mocenskému 
zneužívání.

V zásadě ke dni vzniku Archivu do-
šlo také ke konečnému odtajnění vý-
znamné množiny svazkové i nesvaz-
kové agendy operativních součástí 
bezpečnostních složek (rozvědky, 
kontrarozvědky, ale i Veřejné bezpeč-
nosti a odboru vnitřní ochrany), což 
spolu s jednotnou metodikou a aplika-
cí archivního zákona (zpravodajská 
správa Generálního štábu ČSLA) ko-
nečně umožnilo zajistit plný badatelský 
servis domácím i zahraničním zájem-
cům o tyto důležité a nenahraditelné 
materiály a dokumenty. 

V držení předchozích správců zůsta-
lo na základě zákona4 odhadem méně 
než 1 % archiválií a dokumentů z pro-
venience bývalých bezpečnostních 
složek komunistického totalitního 
režimu. Vznik Archivu je zárukou, že 
proces deklasifikace bude kontinuál-
ně pokračovat a postupně se do jeho 
správy dostanou i zbylé dokumenty. 

Po mnoha letech diskusí se definitiv-
ně podařilo zvrátit argumentaci, proč 
mají třinácté komnaty totalitního re-
žimu zůstat také třináctými komnata-
mi režimu demokratického. Archiv se 
tak důslednou aplikací archivního 
zákona a rozsahem zpřístupňovaných 
fondů a sbírek zařadil do čela archivní 
sítě partnerských institucí střední 
a východní Evropy.

Pavel Žáček

Mene Tekel propojuje minulost  
se současností
Praha, 20.–26. února 2012

Projekt, k němuž dal podnět nezájem 
společnosti o osud politických vězňů 
padesátých let, se v průběhu doby 
vyprofiloval v širší platformu stále 
aktuálního tématu lidských práv. Le-
tošní festival nechal například ve 
scénické kompozici z díla básnířky 
a politické vězeňkyně Iriny Ratušinské 
a spisovatele Raúla Rivera nahlédnout 
do systému totalitárních struktur 
v bývalém Sovětském svazu či na Kubě. 
Z jejich autobiografické tvorby až mra-
zí při pomyšlení, jak totožné jsou me-
chanismy diktatur fungujících na dvou 
různých kontinentech.

Mimořádný zájem vzbuzovala ná-
vštěva čínské disidentky Lu Š-pching, 
pronásledované kvůli praktikování 
spirituální metody Falun Gong, která 
podala osobní svědectví o metodách 
mučení, jež začal používat čínský ko-
munistický režim v roce 1999, kdy byla 
tato meditační praxe prohlášena za 
nezákonnou. Součástí programu Pro 
svobodnou Čínu byly projekce doku-
mentů i výstava Neochvějná statečnost 
– umělecky přetavené výpovědi a vlast-

ní zkušenosti výtvarníků s čínskými 
vězni cemi a pracovními tábory.

O důsledcích totality se mohli ná-
vštěvníci přesvědčit také na Dni Ru-
munska či Dni Rakouska. Diváci měli 
jedinečnou příležitost setkat se s his-
toričkou a filmařkou Anitou Lacken-
berger, zabývající se především politic-

kými perzekucemi. Režisérka před-  
stavila v rámci dlouhodobého projektu 
své dva poslední dokumenty. Zatímco 
Vládkyně pouště zaznamenávají dvace-
tiletý útlak malé africké země, Ztracený 
život – Rakušanky v sovětském gulagu 
se vrací do 1. poloviny 20. století. Jeho 
natáčení probíhalo v Muzeu Perm 36, 

Prestižním hostem festivalu byla čínská disidentka Lu Š-pching  Foto: Jiří Nedvěd
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