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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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jediném dochovaném lágru na území 
bývalého SSSR. 

Součástí vzdělávacího projektu se 
stala i stejnojmenná výstava v pražském 
Karolinu. Na akademické půdě se tu 
opět setkaly zajímavé výstavní celky 
participujících institucí. K tématu fes-
tivalu Armáda a totalita se výstavou 
Perzekuce příslušníků československé 

armády po únoru 1948 přihlásil Vojenský 
historický ústav a výstavou Žatec ve  
III. odboji. Odbojová skupina Praha-Žatec 
ÚSTR, který zde navíc prezentoval pu-
blikaci Martina Tichého Říkali mu Dě-
dek. S odbojovou činností souvisely 
i další výstavní bloky Stopy paměti, 
Stopy totality, Svědectví i soutěžní práce 
žáků základních uměleckých škol.

Otevřenost Mene Tekel vůči různým 
sdružením a iniciativám se zúročuje 
v jeho širokém žánrovém a generačním 
rozpětí. V evropském měřítku je dle 
vyjádření prezidenta Mezinárodní 
asociace bývalých politických vězňů 
a obětí komunismu Inter-Asso Jure 
Knezoviće zcela mimořádný formát 
vědeckého semináře Rekonstrukce 
politického procesu padesátých let, kte-
rý byl již čtvrtým rokem realizován ve 
spolupráci se studenty Právnické fa-
kulty UK. Porotní síň Vrchního soudu 
v Praze se letos stala dějištěm rekon-
strukce procesu s mjr. Josefem Bryk-
sem, jehož statečný občanský postoj 
byl oceněn 49 let po jeho smrti Řádem 
Bílého lva vojenské skupiny II. třídy.

Díky spolupráci s Národním archi-
vem, Národním filmovým archivem 
a dalšími odbornými partnery mohl 
festival vnímavým návštěvníkům 
zprostředkovat kolem třiceti progra-
mů reflektujících osudy lidí a zemí 
poznamenaných totalitou. V sedmém 
ročníku zazní nadčasové téma Umě-
ní v nesvobodě a organizátoři se již 
těší na inspirativní a konstruktivní 
dialog.

Daniela Řeřichová

Výstava Glasovi svobode
Kranj, 10. ledna 2012

Dne 10. ledna 2012 byla v prostorách 
Gorenjski Muzej ve slovinském Kran-
ji slavnostně zahájena výstava Hlasy 
svobody – Rádio Svobodná Evropa v ob-
dobí studené války, kterou připravil 
Ústav pro studium totalitních režimů 
společně s Českým centrem v Mnicho-
vě, Vojenským historickým ústavem, 
Ludwig-Maximilians-Universität v Mni-
chově a Study Centre for National 
Reconciliation. 

Výstavu zahájila ředitelka Gorenjski 
muzej Marija Ogrin, ředitelka Study 
Centre for National Reconciliation 
Andrea Valič, ředitel Odboru edičního 
ÚSTR Michal Hroza a zástupce staros-
ty města Kranj Bojan Homan. Záštitu 
nad výstavou převzal starosta města 
Kranj Mohor Bogataj a velvyslanec 

České republiky ve Slovinsku Petr 
Voznica. 

Šestnáct panelů nabízí průřez šede-
sátiletou historií této rozhlasové sta-
nice a zároveň profily šesti klíčových 
osobností z národních sekcí – Ferdi-
nanda Peroutky, Pavla Pecháčka, Lász- 
ló Lászlóa, Mircei Carpa, Ljubena Mu-
tafoffa a Wiesława Wywrzyniaka. 
Výstava představuje důležité události 
spojené s fungováním československé-
ho, polského, rumunského, bulharské-
ho a maďarského vysílání, jako např. 
maďarské povstání, výbuch v rumun-
ské sekci, sametovou revoluci atp. 
Zaměřuje se i na historii vysílání Radia 
Liberty či samotný vliv vysílání na 
země střední a východní Evropy.

Michal Hroza Foto z panelu k výstavě      Foto: archiv ÚSTR

Výstava Žatec ve III. odboji v Křížové chodbě Karolina Foto: Jiří Nedvěd
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Sovětský komunistický režim výrazně 
zasáhl do společenského a ekonomic-
kého vývoje evropských zemí, které 
Sovětský svaz v letech 1940–1991 oku-
poval nebo zahrnul do své mocenské 
sféry. Rozsáhlé výzkumné projekty 
i individuální studie v jednotlivých 
státech v posledních letech celkem 
úspěšně usilují o objasnění procesu 
sovětizace střední a východní Evro-
py. Jednou z dlouhodobějších platforem 
spolupráce, na které se s finanční 
podporou programu Evropské komise 
Evropa pro občany podílí i Ústav pro 
studium totalitních režimů, je mezi-
národní projekt History and Memory 
– The Soviet Case. V jeho rámci se sešli 
badatelé různých partnerských insti-
tucí z Litvy, Lotyšska, České republiky, 
Rumunska, Slovinska a Ukrajiny na 
dvoudenní konferenci pořádané 29.–30. 
listopadu v litevském hlavním městě 
Vilniusu. Setkání se konalo v budově 
litevského parlamentu (Seimas).

Hlavním cílem konference bylo ana-
lyzovat, jak sovětský režim zasáhl státy 
a společnosti okupované Sovětským sva-
zem nebo patřící do jeho sféry vlivu, uvedl 
organizátor a předseda litevské Mezi-
národní komise pro zhodnocení zločinů 
nacistického a sovětského okupačního 
režimu v Litvě Ronaldas Racinskas.

Tematický záběr jednotlivých pa-
nelů byl široký – zahrnovaly hospo-
dářské a sociální dopady, demogra-
fické změny, činnost bezpečnostních 
složek, perzekuci, paměť a hodnocení 
totalitního režimu nebo současné 
problémy učitelů při výkladu o komu-
nistické minulosti. I navzdory relativ-
ně velké nesourodosti příspěvků 
poskytla konference dobrou příleži-
tost pro srovnání zkušeností jednot-
livých států se sovětskou mocí. 

Specifická historická zkušenost po-
baltských zemí včetně pořadatelské 
Litvy se promítla do programu a étosu 
konference, ze kterého byla patrná 

politická aktualizace tématu a snaha 
o zvýšení veřejného povědomí o evrop-
ském dědictví sovětské totality. Záměr 
konference byl zřejmý už z úvodních 
vystoupení poslanců Evropského par-
lamentu Inesy Vaidere a Vytautase 
Landsbergise, kteří se zamýšleli nad 
úspěšností procesu kritického hodno-
cení zločinů sovětského totalitního 
režimu v Evropě.

Českou republiku na konferenci re-
prezentovali Jiří Urban s příspěvkem 
věnovaným československé cestě ko-
lektivizace, Pavel Kugler s tématem 
perzekuce katolické církve a Jaroslav 
Najbert, zabývající se výukou etapy 
komunistické diktatury.

Příspěvky z obou dní konference by 
měly být v dohledné době publikovány 
na stránkách Mezinárodní komise pro 
zhodnocení zločinů nacistického a so-
větského okupačního režimu v Litvě, 
http://www.komisija.lt/en/.

Jaroslav Najbert

Film a stalinismus
Praha, prosinec 2011

Sympozium věnované reflexi komuni-
stické propagandy ve filmové a tele-
vizní tvorbě padesátých až pozdně 
normalizačních let bylo součástí tý-
denní přehlídky filmů Biograf s agitkou. 

Program byl rozdělen do tří bloků. 
Tomu dopolednímu dominovaly pří-
spěvky zabývající se ztvárněním „iko-
ny“ stalinského panteonu Klementa 
Gottwalda v československém filmu 
a televizi. K tomuto tématu vystoupil 
Petr Bednařík z Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR s příspěvkem Klement 
Gottwald v československé normalizač-
ní kinematografii. Představil charakte-
ristické rysy většiny filmů zobrazují-
cích „prvního dělnického prezidenta“ 
včetně charakteristik gottwaldovských 
herců. Pro tyto filmy bylo např. obli-

gátní, že končily rokem 1948, aby se 
tak elegantně pominula řada ožeha-
vých témat ze závěru Gottwaldova 
života (jeho postupující alkoholismus, 
atmosféra honu na „vnitřní i vnější 
nepřátele“ a Gottwaldova role v tomto 
období ). Uznávaným „specialistou“ na 
tvorbu scénářů s gottwaldovským 
tématem byl Jaroslav Matějka. Způsob, 
jakým dělnického prezidenta zobrazo-
val, se stal na dlouhou dobu normo-
tvorný. Z diváckého hlediska byly 
gottwaldovské filmy dosti neatraktiv-
ní, působily dojmem schůzí na pokra-
čování, chyběl jim skutečný děj, divák 
se neměl šanci dozvědět prakticky nic 
z Gottwaldova osobního života. Vý-
hradní „herecká práva“ na jeho ztvár-
nění měl po řadu let herec Bohumil 

Pastorek. Podstatným bodem propa-
gandisticko-ideologické linie filmů bylo 
kontrastní zobrazení Klementa Gott-
walda a prezidenta Edvarda Beneše: 
Gottwald měl vyznívat jako mladý, 
energický člověk okamžitě připravený 
předkládat jednoznačná, jasná řešení 
každé politické situace, Beneš napro-
ti tomu působil jako osoba slabá, vá-
havá, nerozhodná, netransparentní. 

Slovenská kinematografie zobrazo-
vala Klementa Gottwalda ve filmech 
odkazujících k předválečné etapě jeho 
působení jako začínajícího komunistic-
kého novináře na Slovensku a k váleč-
né historii, s epizodami spojujícími jeho 
působení se Slovenským národním 
povstáním. Jedná se především o Zrelou 
mladosť z roku 1983 (r. Martin Ťapák)

Dějiny a  paměť: Sovětský případ
Mezinárodní konference historiků, Vilnius 29.–30. listopadu 2011
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a seriálové filmy z poloviny 80. let Po-
vstalecká história a Roky prelomu. Zají-
mavým klišé v těchto seriálech bylo 
zdůrazňování Gottwalda jako člověka, 
který rozumí slovenským národným 
túžbam a slovenskému ludu. Absurdní 
důkladnost získala tato idea ve scénách 
s Edvardem Benešem, který jako čecho-
slovakista slovenskému lidu nerozuměl, 
zatímco Gottwald ano. Ať se to hodilo 
či ne, při rozhovorech se slovenskými 
představiteli přecházel filmový Gott-
wald zásadně do slovenštiny. Mladého 
Gustáva Husáka v těchto filmech vždy 
hrál Michal Dočolomanský.

Na přiblížení televizní podoby Kle-
menta Gottwalda z let 80. se ve svém 
vystoupení zaměřil Daniel Růžička, 
zástupce šéfproducenta Centra publi-
cistické a dokumentární tvorby a vzdě-
lávacích pořadů České televize. Me zeru 
v seriálové tvorbě čerpající z historie 
komunistické strany a jejích vůdců měl 
zaplnit seriál Gottwald režiséra Evže-
na Sokolovského. Titulní role byla 
překvapivě svěřena „negottwaldovské-
mu“ herci Jiřímu Štěpničkovi (seriál se 
odvíjel od mládí komunistického vůd-
ce a jeho filmoví představitelé již svým 
věkem neodpovídali). Pro Štěpničku 
to měla být příležitost k jakési profes-
ní a společenské rehabilitaci. Natáče-
lo se v letech 1985–1986, v druhém roce 
natáčení se seriál poprvé a naposledy 
dostal na obrazovky. Repríza se neko-
nala. 

Jedním z nejvýraznějších vystoupe-
ní po polední pauze byl příspěvek 
Luďka H. Havla Film, umění nejmaso-
vější, který se zabýval původní, značně 
idealistickou myšlenkou učinit z pra-
cujících filmové kritiky a teoretiky 
prostřednictvím poněkud megaloman-
sky pojatých filmových festivalů pra-
cujících. Jde o tematiku doposud ba-
datelsky víceméně opomíjenou. První 
ročník festivalu se konal v roce 1948 
ve Zlíně/Gottwaldově, který se stal 
ústředním, avšak nikoli jediným fes-
tivalovým městem. Na organizaci 
festivalu se široce podílely komunis-
tické odbory. První porotu tvořilo na 
260 kulturních referentů ROH. Na 
festivalu tak bodovaly hlavně filmy 
z lidovědemokratického tábora: prven-
ství získal polský snímek Osvětim, 

britskou Zrádnou neděli porotci naopak 
odmítli. Dělnické poroty měly svéráz-
ný přístup k hodnocení uměleckých 
kvalit snímků. Zatímco Bílou tmu re-
žiséra Františka Čápa ocenila odborná 
porota na festivalu v Karlových Varech, 
ve Zlíně film propadl se zdůvodněním, 
že jde o velmi pesimistické dílo. Reži-
sér si veřejně stěžoval na nekompe-
tentnost dělnických porotců, což mu 
bylo připsáno k zlému. Později raději 
emigroval a vrchol jeho tvorby je spjat 
s rozvojem slovinské národní kinema-
tografie.

V roce 1949 se festival rozšířil do 
dalších pěti měst a zároveň nabyl na 
masovosti. Do diskuse se mělo zapo-
jit na 240 000 diváků. V roce 1950 
v podstatě zanikly dělnické poroty, 
místo toho se před festivalem orga-
nizovalo klubové promítání přímo na 
závodech, spojené s diskusí s dělnic-
kými diváky. Cílem mělo být vycho-
vání dělnických filmových kritiků. Na 
festivalu se začaly uplatňovat přede-
vším sovětské filmy.  

Kolem roku 1954 nastal citelný od-
liv diváků a zároveň vyvrcholila kri-
tika nedostatečné organizace festiva-
lu. Také tisk se postupně stále více 
věnoval vlastním kvalitám f ilmů 
a hereckým hvězdám. Přestával si 
všímat ideologické a výchovné funk-
ce těchto akcí. Na síle začaly nabývat 
snahy uspokojit diváky, vyhovět jejich 
vkusu. V 60. letech se festival defini-
tivně zaměřil na získání co největšího  
pozitivního diváckého ohlasu, proto 
stoupl počet filmů z provenience zá-
padoevropských kinematograf ií.  
70. léta přinesla spolupráci s výcho-
doněmeckým festivalem Letní filmo-
vé dny. 

Ten se pořádal pouze do roku 1983. 
V 80. letech docházelo ke zjevnému 
úpadku, návštěvnost českého festiva-
lu neustále klesala, takže ten pro 
nezájem divácké veřejnosti prakticky 
skončil přelomovým rokem 1989.

Závěrečný podvečerní blok konfe-
rence zahájilo vystoupení filmového 
historika Petra Slintáka. Přednesl pří-
spěvek Agitátoři a ti druzí ve filmu Ces-
ta hlubokým lesem, který se věnoval 
zobrazení kolektivizace zemědělství 
v československém filmu přelomu  

50. a 60. let. Tato problematika byla 
užším tématem celé filmové přehlídky 
(Biograf s agitkou – Kolektivizace v ob-
razech). 

V 50. letech se natáčela převážně 
ideologicky podmíněná díla, podpo-
rující kolektivizační politiku na ves-
nici se všemi negativními průvodními 
jevy a dopadem na život vesnických 
komunit. Negativa se pochopitelně 
zastírala a pozitiva nadsazovala, tvr-
dá realita represí proti sedlákům se 
bagatelizovala nebo přímo obhajova-
la jako žádoucí pro nastolení potřeb-
ných změn. Tak tomu bylo ve snímcích 
Cesta ke štěstí (r. Jiří Sequens, 1951), 
Ne obyčejná léta (r. Vojtěch Jasný a Ka-
rel Kachyňa, 1952) nebo Usměvavá zem 
(r. Václav Gajer, 1952). 

Konflikt mezi nespokojenými země-
dělci a státní mocí reprezentovanou 
zastánci a bojovníky za kolektivizaci 
byl kritičtěji zobrazován až ve druhé 
půli 60. let, například v Kachyňově Noci 
nevěsty z roku 1967 či ve filmech Všich-
ni dobří rodáci Vojtěcha Jasného z roku 
1968 a Smuteční slavnost Zdeňka Siro-
vého z roku 1969. K dnes pozapome-
nutým snímkům s kritičtějším pohle-
dem na etapu kolektivizace patří 
snímek Štěpána Skalského z roku 1963 
Cesta hlubokým lesem.

Celodenní sympozium vyvrcholilo 
příspěvkem Dana Mircea Duty, ru-
munského filmologa, který nyní pra-
covně působí v České republice. Jeho 
referát Místní (rumunský) stalinismus 
a (sovětský) komunismus z dovozu v ru-
munské kinematografii 50. let poutavým 
způsobem prezentoval tvář tehdejší 
rumunské filmové tvorby. Vzhledem 
k tomu, že většina přednášejících se 
zaměřila na československou kine-
matografii, příspěvek rumunského 
badatele poskytl žádoucí zahraniční 
srovnání a tím také základní předsta-
vu o odlišnostech vývoje dvou různých 
socialistických kinematografií.

Sympozium nepochybně přispělo 
k obohacení diskuse nejen o zobraze-
ní problematiky kolektivizace vesni-
ce, ale i o dalších mnohdy nedostateč-
ně zpracovaných tématech ze sta-  
linského a poststalinského období 
československé kinematografie.

                    Markéta Doležalová
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