
výstavy a konference

paměť a dějiny 2012/03 131

Obrazy kolektivizace v Bratislavě 

Prof. Josef Kalvoda – historik,  
křesťanský politik a exulant

Ve dnech 9. a 10. května 2012 hostila 
Bratislava vědecké sympozium nazva-
né Obrazy kolektivizácie, spojené se 
stejnojmennou filmovou přehlídkou. 
Akce, kterou pořádal slovenský Ústav 
pamäti národa ve spolupráci s Poľs-
kým inštitútom v Bratislave, Sloven-
ským filmovým ústavem, Rumunským 
kulturním institutem v Praze a Ústa-
vem pro studium totalitních režimů, 
začala ve středu 9. května odpoledne 
přehlídkou filmů s tematikou kolek-
tivizace. V příjemných prostorách 
bratislavského kina Lumiére, dvorní-
ho biografu Slovenského filmového 
ústavu, se promítal rumunský snímek 
Splněný sen, který v roce 1952 natoči-
la režisérská dvojice Victor Iliu a Ma-
rietta Sadova podle románu Mihaila 
Sadoveanua Mitrea Cocor (Mezinárod-
ní cena míru 1950). V podvečer násle-
dovala projekce tří krátkých filmových 
dokumentů o kolektivizaci v jihoslo-
venské obci Pribeta. Trilogie Príbeh 
Jána Kováča (1950, rež. Ján Lacko), 
Pribetská jar (1956, rež. Ján Lacko) 
a Vietor do tváre (1961, rež. Vlado Čech) 
je vzácným příkladem kritické reflexe 
dramatické společenské transforma-
ce, kterou kolektivizace na českoslo-
venském venkově v padesátých letech 
představovala. Promítání doprovázel 

odborný výklad historika Petra Slin-
táka.  

Ve čtvrtek 10. května se pak konalo 
vlastní sympozium, kterého se zúčast-
nili badatelé z Česka, Polska, Rumun-
ska a hostitelského Slovenska. Zahá-
jení byla přítomna Slovenská televize 
– ostatně, jak podotkla hlavní organi-
zátorka Martina Fiamová, jednalo se 
o první vědeckou akci věnovanou té-
matu kolektivizace, která se na Slo-
vensku uskutečnila po roce 1989. 

První blok, v němž vystoupili Mar-
tina Fiamová z ÚPN, Viera Hlavová ze 
SAV a Jiří Urban z ÚSTR, se zabýval 
kolektivizací v Československu. Jed-
notliví řečníci se soustředili na obdo-
bí předcházející odstartování kolek-
tivizace na jaře 1949, na vyhrocené 
období let 1951–1953, charakterizova-
né překotným zakládáním JZD/JRD 
a  masovou perzekucí hospodářů 
ocejchovaných jako „kulaci“, a na 
směřování kolektivizačních snah po 
Stalinově a Gottwaldově smrti, kdy 
si s rozpadem mnoha násilně založe-
ných JZD/JRD rolníci nejprve vydech-
li, aby pak ve druhé polovině padesá-
tých let byli pod rouškou „dobro- 
 volnosti“ přinuceni podvolit se pro-
sazování již jednou zkrachovalého 
projektu. 

Druhý blok byl věnován kolektivi-
zaci polského a rumunského venkova. 
Mateusz Szpytma z krakovské sekce 
Instytutu Pamięci Narodowej přiblížil 
pokus o kolektivizaci v Polsku v letech 
1948–1956, přičemž se zaměřil zvláště 
na roli Polské lidové strany (rolnické) 
v tomto procesu. Dan Mircea Duţă 
z Rumunského kulturního institutu se 
zabýval fenoménem (nejen) filmové 
propagandy a metody manipulace při 
prosazování kolektivizace v Rumun-
sku, kde byla kolektivizace nazývána 
kooperací. 

V posledním bloku zástupci ÚSTR 
Petr Slinták a Jiří Urban prezentovali 
nové multimediální výukové DVD Ob-
razy (z) kolektivizace. Metodika výuky 
tohoto fenoménu přitom vzbudila sku-
tečný zájem a rozproudila živou dis-
kusi s přítomnými pamětníky. 

Program uzavřela vernisáž výstavy 
Vynútené úsmevy, umelé grimasy, po-
tlačené protesty – Propagácia kolekti-
vizácie v Československu a v Rumunsku 
v prostorách bratislavského Poľského 
inštitútu. Dvoudenní program zavr-
šilo večerní komentované promítání 
snímků Kozie mlieko (1950, rež. Ondrej 
Jariabek) a Zítra se bude tančit všude 
(1952, rež. Vladimír Vlček).

Jiří Urban

Knihovna kardinála Berana a Sdruže-
ní občanů EXODUS pořádaly 18. čer-
vence 2012 v Třemošné u Plzně setká-
ní, jehož tématem byl Jan Kalvoda.

Konferenci zahájil Mgr. et Mgr. Mi-
roslav Svoboda představením stejno-
jmenného občanského sdružení. Na 
úvodní příspěvek navázal Josef Štogr 
(Revue Trivium) a seznámil přítomné 
s motivy založení teologické, filozofic-
ké a společensko-politické knihovny 
kardinála Josefa Berana. Právě zde se 
konala konference připomínající odkaz 

historické, publicistické a politické 
činnosti prof. dr. Josefa Kalvody, histo-
rika, politologa a křesťanského politika 
stojícího poněkud mimo centrální zájem 
české historiografie a politologie. 

Další referáty „uvedl“ v ukázce z do-
kumentu natočeného Českou televizí 
v roce 1997 ve Spojených státech prof. 
Kalvoda osobně. Ze zvukového zázna-
mu zaznělo jeho líčení vlastních pová-
lečných aktivit v lidové straně a jejím 
odboru mládeže, kdy v rámci předvo-
lebního boje nejen na rodném Chotě-

bořsku (narozen 15. ledna 1923 v Mal-
či u Chotěboře) odhodlaně vystupoval 
proti komunistické demagogii. Násle-
dovalo zatčení po únorovém puči v roce 
1948. Po pěti měsících věznění byl 
Kalvoda propuštěn, ovšem s vyhlídkou 
na nespravedlivý, zmanipulovaný 
soudní proces, což řešil útěkem za 
hranice. Konečnou zastávkou jeho 
exilové anabáze byly Spojené státy. Zde 
po roce 1956 pochopil, že protikomu-
nistické politické usilování má v rám-
ci znesvářených exilových skupin 
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mizivý efekt a rozhodl se působit na 
americkou veřejnost a odpovědná po-
litická místa z akademické půdy. Vy-
studoval prestižní Kolumbijskou uni-
verzitu v New Yorku, vyučoval historii 
a politologii na univerzitách v San 
Diegu a Saint Louis. Koncem šedesá-
tých let již působil na St. Joseph’s Co-
llege v Hartfordu (Connecticut) jako 
vedoucí katedry politologie a historie, 
zde též získal nejvyšší kvalifikační 
akademický stupeň profesor. Po celou 
dobu pedagogického působení publi-
koval v odborných i krajanských ča-
sopisech řadu článků a studií na téma 
mezinárodních vztahů, studené války, 
omylů a mýtů v moderních českoslo-
venských dějinách. V roce 1986 vydal 
své stěžejní dílo The Genesis of Czecho-
slovakia (česky Genese Československa, 
Panevropa, Praha 1998) o vzniku sa-
mostatného československého státu 
v roce 1918 a některých neblahých 
souvislostech předznamenávajících 
budoucí ztrátu samostatnosti za pro-
tektorátu i směřování do područí SSSR 
v letech poválečných. 

Na úvodní představení prof. Josefa 
Kalvody navázal Mgr. Jan Cholínský, 
pracovník Ústavu pro studium totalit-
ních režimů, vystoupením na téma 
Josef Kalvoda a historiografie českých 
soudobých dějin. Odpolední blok kon-

ferenčního programu zahájil J. Cholín-
ský druhou částí svého příspěvku 
nazvanou Jak zpracovala problematiku 
zbolševizování Československa a jak 
pohlíží na prof. Kalvodu současná, „po-
listopadová“ česká historiografie? O své 
osobní vzpomínky na profesora Kalvo-
du se s přítomnými podělil prof. PhDr. 
Miroslav Novák ze soukromé vysoké 
školy Institut Cevro, o.p.s. Oproti osob-
nímu vzpomínkovému příspěvku prof. 

Nováka bylo vystoupení prof. Ivo Bu-
dila ze Západočeské univerzity v Plzni, 
nazvané Josef Kalvoda a současné křes-
ťanství, zaměřeno konkrétněji na Kal-
vodovu křesťanskou římskokatolickou 
identitu, vzory působící zejména v mlá-
dí na Kalvodovy názory a postoje a na 
jeho politické myšlení.

Závěrečné vystoupení J. Cholínského 
se soustředilo na osud listinné pozůs-
talosti prof. Kalvody a možnosti jejího 
využití k bádání a studiu. Díky laska-
vosti manželky Anastázie Kalvodové 
se tento archiv dostal ze Spojených 
států do České republiky. Paní Kalvo-
dová též finančně podpořila vydávání 
spisů svého manžela. Zásluhy o ucho-
vání a zpřístupnění profesorova odka-
zu má i Jiří Gruntorád, který uspořádal 
v roce 2009 v prostorách knihovny 
Libiri prohibiti výstavu k osobnosti 
a dílu Josefa Kalvody a přijal za svou 
péči o zmíněný osobní archivní fond. 
Podrobné informace k osobnosti a dílu 
prof. Kalvody lze čerpat na webové 
stránce www.josefkalvoda.ic.cz. 

Na závěr lze konstatovat, že konfe-
rence splnila svůj cíl pokračovat ve 
zviditelňování etických hodnot obsa-
žených v díle prof. Josefa Kalvody, 
hodnot potřebných a prospěšných 
v každé době a pro každou společnost.
 Markéta Doležalová

Praha objektivem tajné policie v  Avignonu
V rámci českých dnů na mezinárodním festivalu 
Villeneueve en Scene v Avignonu byla zahájena 
výstava Praha objektivem tajné policie. Rozdělena 
byla do dvou bloků propojených s výstavou foto-
grafií Bohdana Holomíčka. Zahájení proběhlo ve 
Villeneueve les Avignon v neděli 15. 7. 2012 za 
účasti velvyslankyně ČR ve Francii Marie Cha-
tardové a ředitele Českého centra v Paříži Marti-
na Bonharda. Výstavu zahájil ředitel festivalu 
Fréderic Poty a za Ústav pro studium totalitních 
režimů Štěpán Černoušek. V pondělí 16. 7. pro-
běhla vernisáž druhé části výstavy v Domě Jeana 
Vilara v Avignonu. Výstavu opět zahajovali páno-
vé Poty a Černoušek, za Dům Jeana Vilara pro-
mluvila Lenka Boková. Obě výstavy se uskuteč-
nily ve spolupráci s Českým centrem v Paříži.

Štěpán Černoušek

Jan Cholínský Foto: Přemysl Fialka 

Zahájení výstavy  Foto: Jan Horák
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Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století

Československý seminář v  Liberci

V rámci Mezinárodního vzdělávacího 
programu Institutu USC Shoah Foun-
dation se 13. až 17. července 2012 
uskutečnil v Centru vizuální historie 
Malach na MFF UK vzdělávací seminář 
pro učitele Svědectví pamětníků ve 
výuce pro 21. století. Program byl za-
měřen na využití téměř 52 000 svě-
dectví pamětníků holocaustu, ucho-
vávaných v archivu Institutu, ve 
vzdělávání.

Intenzivní pětidenní seminář při-
pravil pedagogy na využívání svě-
dectv í pro rozvoj studentských 
gramotností, posílení schopností 
kritického myšlení a podporu zod-
povědného občanství. Diskutována 
byla především praktická metodika 
užití vzpomínek pamětníků, včetně 
konkrétních úskalí, která jsou s ní 
spojena. Své pamětnické projekty 
prezentovaly také české partnerské 
instituce USC Shoah Foundation, 
především Židovské muzeum, Mu-
zeum romské kultury v Brně a Ústav 
pro studium totalitních režimů. 
Potěšitelná byla shoda na nutnosti 
propojovat historické skutečnosti 
s dneškem a vztahovat je k dnešku. 
Práce s pamětí tak není pro většinu 
vzdělávacích institucí pouhou kata-
logizací minulosti, ale její tvořivou 
interpretací.   

Účastníci prezentovali v rámci pro-
gramu vlastní vzdělávací projekty 
a aktivity založené na svědectvích 
pamětníků, které v budoucím školním 
roce použijí při práci se studenty. 

Ambicí organizátorů semináře je 
vytvořit globální síť pedagogů vy-
užívajících digitální a vizuální média 
ke zlepšení antidiskriminačního 
vzdělávání. Tomu odpovídalo nejen 
mezinárodní složení lektorů, ale 

i skutečnost, že kromě českých uči-
telů seminář absolvovali i pedagogo-
vé z Ukrajiny. Snad jedinou výhradu, 
kterou bych k semináři měl, je ome-
zená kapacita přednáškového sálu. 
Vzhledem ke kvalitě programu je 
škoda, že počet účastníků byl proto 
omezen. Myslím, že o projekty toho-
to typu by mezi českými kantory byl 
mnohem větší zájem.

Jaroslav Pinkas

Ve dnech 23. – 24. srpna letošního roku 
proběhl v Liberci již XXII. ročník Čes-
koslovenského semináře pro učitele 
dějepisu a občanské výchovy, historiky 
a archiváře – tentokrát pod názvem 
Komunističtí intelektuálové a proměna 
jejich vztahu ke KSČ (1945 – 1989). Vedle 
tradičního organizátora akce, kterým 
je Katedra historie Technické univer-
zity v Liberci, se na tomto ročníku po-
dílel i Ústav pro studium totalitních 
režimů. Skupina vzdělávání ÚSTR za-
jišťovala program druhého dne, zamě-
řený  především na možné způsoby 

prezentace tématu „intelektuálové 
a moc“ v rámci školního dějepisu.

Během prvního dne vystoupili 
s úvodními přednáškami profesoři 
Robert Kvaček a Jan Rychlík. Násle-
dovala pódiová diskuse, v níž své 
postoje k tématu promýšleli a konfron-
tovali čeští a slovenští historici a po-
litologové Norbert Kmeť, Juraj Maru-
šiak, Jan Mervart a Vítězslav Sommer. 
V metodologické debatě, do níž zasa-
hovalo i auditorium, se střetávaly 
nejen různé koncepty moci, ale též 
odlišná vymezení pojmu „intelektuál“ 

a často protichůdná hodnocení toho, 
proč intelektuálové „podléhali ideo-
logické iluzi“ a jak prožívali „katarzi“ 
na sklonku 60. let. Následoval blok 
biografických medailonků, v nichž 
čeští a slovenští historici (Jiří Křesťan, 
David Kovařík, Ján Gavura, Zdeněk 
Doskočil a Adam Húdek) představili 
několik výrazných osobností, na nichž 
demonstrovali peripetie vztahu moci 
a intelektuálů. Příspěvky se konkrét-
ně týkaly Zdeňka Nejedlého, Pavla 
Reimanna, Ladislava Novomeského, 
Milana Hübla a Ľubomíra Liptáka.  

Účastníci semináře  Foto: Ibra Ibrahimovič
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V rámci didakticky zaměřeného 
bloku v průběhu druhého dne vystou-
pili pracovníci Skupiny vzdělávání 
ÚSTR (Kamil Činátl a Jaroslav Pinkas) 
nejprve s úvodními přednáškami. 
První se zaměřil na roli Národního 
divadla jako symbolického mediáto-
ra paměti (místa, z něhož promlou-
vají držitelé moci i intelektuálové), 
druhý pak na filmové obrazy doby tzv. 
normalizace. Účastníci semináře se 
pak mohli zapojit do dvou paralelních 
workshopů, v nichž byla výše zmíně-
ná témata blíže vztažena ke školní 
praxi (konkrétní metodická cvičení, 
promýšlení možných cílů vzdělávání 
atp.). Jako host vystoupil slovenský 
politolog Andrej Findor, který v ná-
vaznosti na svou nedávno vyšlou 
monografii o proměnách vyprávění 
o začátcích národních dějin v učeb-
nicích dějepisu (Začiatky národných 
dejín, Kalligram, Bratislava 2011) vedl 
workshop, v němž účastníci seminá-
ře analyzovali a interpretovali kom-
pozice ukázek ze starších i součas-
ných učebnic. Související diskuse 
směřovala k promýšlení toho, jak by 
mohly či měly vypadat moderní učeb-
nice dějepisu. Program druhého dne 
ukončil filmový seminář historika 

Petra Kopala, který se zaměřil na 
reflexi filmových obrazů intelektuá-
la ve snímcích z doby tzv. normaliza-
ce. Účastníci z řad učitelů a studentů 
učitelství dějepisu si odnesli vzdělá-
vací DVD Obrazy (z) kolektivizace. 

Československý seminář představu-
je jedinečné fórum, na němž se střetá-
vají názory historiků, archivářů a di-

dakti ků dějepisu se zkušenostmi 
a postoji učitelů dějepisu a též studen-
tů učitelství. Obdobné multiperspektiv-
ní diskuse jsou pro školní dějepis a pro 
kultivaci vztahu mezi historiky a uči-
teli velmi prospěšné. V tomto smyslu 
je potěšitelné, že se semináře zúčast-
nilo kolem šedesáti lidí.

Kamil Činátl

Rodinná paměť ve výuce
Na konci srpna proběhl pátý ročník 
Letní školy pro učitele dějepisu a pří-
buzných společenskovědních před-
mětů 

Pedagogové se zejména při výuce 
soudobých dějin opakovaně setkáva-
jí se situací, kdy se vzpomínky pamět-
níků a jejich hodnocení minulosti liší 
od informací, které žáci čerpají v ho-
dinách dějepisu od učitelů, z učebnic 
nebo v průběhu vzdělávacích projek-
tů. Proto se lektoři dvoudenního 
vzdělávacího semináře letos věnova-
li specifikům rodinné paměti a jejímu 
vztahu k dějepisnému vzdělávání. 
Tradiční Letní školy Ústavu pro stu-
dium totalitních režimů se ve dnech 
30. a 31. srpna zúčastnily čtyři desít-
ky učitelů z různých krajů České re-
publiky. 

Přednášky a workshopy se zamě-
řily na proměny české vzpomínkové 
kultury a na možnosti, jak odborné 
koncepty paměti využít v pedagogic-
ké praxi. Lektoři Jaroslav Pinkas 
a Kamil Činátl se zamýšleli nad mož-
ností využití obrazu rodiny a filmo-
vých obrazů tzv. normalizace ve 
výuce, Jaroslav Najbert a Hana Hav-
lůjová společně s některými učiteli 
prezentovali výsledky projektů, kte-
ré s rodinnou pamětí pracují na zá-
kladních a středních školách. Další 
bloky se věnovaly například práci 
s rodinným albem nebo prezentaci 
výsledků dotazníkového šetření 
agentury Faktum, jehož se na jaře 
účastnilo téměř 1600 učitelů. 

V rámci workshopu kritického 
čtení se učitelé seznámili se soudo-

bými odbornými texty k problemati-
ce paměti. 

Účastníci semináře se shodli, že 
rodinnou paměť je třeba respektovat 
a že s využitím moderních didaktic-
kých postupů mohou učitelé těžit 
z jejích pozitiv (emociální zprostřed-
kování minulosti, přiblížení dějin 
každodennosti), ale současně kompen-
zovat její nedostatky (idealizace mi-
nulosti a výběrovost paměti). Otázkou 
zůstává, do jaké míry lze rodinnou 
paměť kultivovat v případech, kdy se 
její projevy dostávají do rozporu s de-
klarovanými cíly vzdělání.

Zkušenosti z Letní školy chce Sku-
pina vzdělávání v budoucnu využívat 
při přípravě vzdělávacích seminářů 
a výukových materiálů.

                           Jaroslav Najbert

U řečnického pultu hovoří profesor Jan Rychlík Foto: archiv TUL

VYSTAVY_AKTUALITY.indd   134 10/2/12   10:55 AM


