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Konference Rok 1953 v Československu

Mezinárodní konference

Výstava Diktatura versus naděje na Velehradě

Ve dnech 17. a 18. dubna 2013 se v Čes-
kých Budějovicích uskutečnila vědec-
ká konference, jejíž účastníci se za-
měřili na historické události spojené 
s rokem 1953 v Československu. Or-
ganizujícími institucemi byly Ústav 
pro studium totalitních režimů, Jiho-
české muzeum v Českých Budějovicích 
a Státní okresní archiv České Budě-
jovice, který pro konferenci nezištně 
poskytl svou budovu. Ve dvou před-
náškových sálech zaznělo celkem 
dvaačtyřicet příspěvků, které byly 

věnovány nejrůznějším aspektům 
zmíněného přelomového roku.  

Vystupující z mnoha českých a slo-
venských historických institucí napří-
klad mapovali situaci v silových resor-
tech a v komunistické straně, ana-  
lyzovali krizi kolektivizace venkova, 
zabývali se podmínkami vězňů v pra-
covních táborech, popisovali činnost 
odborového hnutí a přiblížili přípravu 
peněžní reformy a její bouřlivé ohlasy 
ve společnosti, včetně živelných demon-
strací a stávek, které v červnu 1953 

vypukly v Plzni a dalších českosloven-
ských městech. Na konferenci ovšem 
dostala prostor i obvykle méně frekven-
tovaná témata z kulturních, sociálních 
či hospodářských dějin. Někteří před-
nášející pak popisovali historické udá-
losti z regionální perspektivy.

Z příspěvků konference bude orga-
nizátory sestaven rozsáhlý sborník, 
který si jistě najde – a to nejen z důvo-
du výše naznačené pestrosti témat – 
řadu čtenářů.

Petr Blažek

Ve dnech 29.–30. května 2013 se v Pra-
ze uskutečnila mezinárodní konferen-
ce Gustáv Husák. Moc politiky – politik 
moci. Akci společně uspořádaly Histo-
rický ústav Slovenské akademie věd 
a Ústav pro studium totalitních režimů. 
Jejím partnerem bylo Národní muzeum 
v Praze, v jehož prostorách se konfe-
rence uskutečnila. Záštitu nad ní 
převzali ministr školství, vědy, výzku-
mu a sportu SR Dušan Čaplovič a mi-
nistr školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR Petr Fiala. 

Pracovní zasedání se konala v hlav-
ním sále bývalého Federálního shro-
máždění, v místě bezprostředně spja-
tém se vzestupem Gustáva Husáka. 
V rámci sedmi bloků vystoupilo více 
než třicet odborníků, kteří z různých 
úhlů, při aplikaci různých metod a za 
využití  nejnovějších poznatků reflek-
tovali nejdůležitější aspekty jeho po-
litického života. Nešlo však pouze  
o bilanci jedné éry, ale rovněž (a pře-
devším) o zamyšlení nad stupněm 
poznání totalitních režimů, které 

v uplynulém století vstupovaly a zasa-
hovaly do dění uvnitř české a slovenské 
společnosti. 

Sto let od narození Gustáva Husáka 
tak nabídlo možnost navázat na kon-
ferenci k 90 letům existence Komunis-
tické strany Československa, konanou 
ve spolupráci ÚSTR a ÚSD AV ČR v lis-
topadu 2011. Husákovy vzestupy a pády 
budou představeny i v chystané kolek-
tivní monografii, která vyjde v Brati-
slavě na podzim letošního roku. 

Jan Kalous

Do naší doby se vrátili mučedníci, často 
neznámí, jako „neznámí vojíni“ velké věci 
Boží! Pokud je to možné, neměla by se 
v církvi jejich svědectví ztrácet. Tato 
výzva Jana Pavla II. byla jednou z mo-
tivací českých archivářů a historiků, 
kteří připravili výstavu přinášející to 
nejzajímavější z českých archivů i sou-
kromých sbírek. 

Jejím námětem se stala perzekuce 
katolické církve v Československu 
v letech komunistické vlády a násled-
ná obrana svobody vyznání českoslo-
venskými katolíky, a to od nástupu 
komunistů k moci v únoru 1948 až do 
pádu režimu v roce 1989. Podařilo se 
v ní zachytit mechanismy moci, kon-

krétní metody a mocenské nástroje, 
které komunistický režim používal 
v boji proti katolické církvi. Prostřed-
ky útlaku se sice s proměnou režimu 
měnily, přesto stále směřovaly ke ko-
nečné likvidaci duchovního života u nás 
a k nastolení ateistické společnosti. Na 
výstavních panelech jsou textem i ob-
razem představeny oběti prvních  
monstrprocesů z řad katolické elity, 
každodenní život ve věznicích a pra-
covních táborech, internace biskupů 
a nepohodlných duchovních, likvidace 
klášterů i vzácných klášterních kniho-
ven, kolaborace s režimem apod. 

Výstava nabízí i opačný pohled: po-
pisuje způsoby rezistence, jimiž kato-

lická církev těmto tlakům čelila. Za-
znamenává příběhy výjimečných 
osobností z řad biskupů, opatů, kněží, 
řeholníků i řeholnic, kteří obstáli v době 
komunistického pronásledování, pokus 
o obnovu církevního života v době Praž-
ského jara, činnost exilové i „podzem-
ní“ církve za tzv. normalizace, vatikán-
skou diplomacii vůči komunistickému 
Československu, ohlas na jmenování 
papeže Jana Pavla II. atd. Velký prostor 
je věnováván také katolickým laikům. 
Expozice připomíná dramatický osud 
rodin Václava Vaška, Františka Valeny, 
Jana Zahradníčka aj.

Kurátorka Vladimíra Vaníčková 
k jejímu obsahu dodává: Jsou zde zmí-
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něny i spirituální tradice spojené s úctou 
k našim národním světcům. A zdůrazně-
ní duchovního dědictví, které vzešlo 
z odkazu sv. Cyrila a Metoděje, je pak 
jedním z příspěvků k letošnímu cyrilo-
metodějskému jubileu.

Výstava, kterou připravily Archiv 
Kanceláře prezidenta republiky, ÚSTR 
a farnost Velehrad a nad níž převzali 
záštitu kardinál Miloslav Vlk, olomouc-
ký arcibiskup Jan Graubner a předseda 
AV ČR profesor Jiří Drahoš, byla zaháje-
na 1. července 2013 v kostele Zjevení 
Páně na Velehradě a pro velký zájem 
prodloužena až do konce září. Další 
možnost zhlédnout expozici se nabídne 
od 11. října do 28. listopadu 2013 v Mla-
dotově domě na Pražském hradě. 

Stanislava Vodičková
Foto: Přemysl Fialka

Aldis Cilinskis, protestující proti okupaci  
v roce 1968, na návštěvě v Praze

Na pozvání Ústavu pro studium tota-
litních režimů přijel do Prahy Aldis 
Cilinskis z Lotyšska, který za protes-
ty proti okupaci Československa 
v roce 1968 strávil čtyři roky v sovět-
ských psychiatrických zařízeních. 
Návštěva se uskutečnila pod záštitou 
lotyšské ambasády v Praze.

Ve středu 21. srpna, u příležitosti 
45. výročí okupace, se v Knihovně 
Václava Havla konala beseda s lotyš-
ským hostem. 

Aldis Cilinskis se narodil v roce 1947 
v Rize. Od srpna 1968 do května 1969 
napsal na různých místech Rigy  
a Siguldy přes dvacet ruských i lotyš-
ských nápisů proti okupaci Českoslo-

venska (Sláva Dubčekovi! Pryč se sovět-
skými okupanty z Československa! aj.). 
Kromě toho v březnu 1969 zalil barvou 
volební plakáty před volebními okrsky 
a v dubnu 1969 polil sochu sovětského 
vojáka v parku červenou barvou. 

Po zadržení v červnu 1969 strávil 
dva měsíce ve vyšetřovací vazbě KGB. 
Poté byl, v nepřítomnosti a bez mož-
nosti se hájit odsouzen, k časově 
neomezené psychiatrické „léčbě“. Rok 
pobýval v rižské centrální vězeňské 
nemocnici, poté byl převezen na le-
ningradskou Zvláštní psychiatrickou 
kliniku spadající pod správu minis-
terstva vnitra. Tam se setkal s Vik-
torem Fajnbergem, jedním z účast-

níků demonstrace proti okupaci ČSSR 
na Rudém náměstí. 

V září 1971 jej převezli zpět do cen-
trální vězeňské nemocnice v Rize, 
odkud jej na podzim 1972 soud nechal 
přeložit do běžné psychiatrické léčeb-
ny. V květnu 1973 ho propustili. Do 
dalších protestů ani do disidentského 
hnutí se nezapojil, byl zaměstnán jako 
dělník v továrně na koženou galante-
rii a v tiskárně. Po roce 1991 pracoval 
jako hlídač, dnes je v důchodu. Jeho 
příběh vypátrali až lotyšští historici 
před pěti lety a české veřejnosti byl 
představen až nyní.

Štěpán Černoušek
Foto: autor, Lotyšský státní archiv
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Zajímavý příběh stál u zrodu konfe-
rence Volary a pochod smrti – Multikul-
turní výchova v praxi, která se v šumav-
ských Volarech uskutečnila ve dnech 
2.–3. května 2013 již pošesté v řadě. 
Na počátku byla kniha volarské pat-
riotky Jaroslavy Krejsové Přes Volary 
přešla smrt. Pochod smrti očima 
pamětníků (nákladem vlastním, 
Volary 2006). Ta popisuje okol-
nosti smrti a poválečného ulože-
ní ostatků 95 židovských žen 
a dívek z transportu, který byl 
vypraven na konci ledna 1945 
z koncentračního tábora Grün-
berg a ukončil svou děsivou pouť 
4. května 1945 ve Volarech. Prá-
vě snaha získat prostředky pro 
vydání této cenné publikace 
vedla v roce 2007 k založení ob-
čanského sdružení KreBul. Již 
v květnu roku 2008 pak proběh-
la ve společenském sále volarské 
radnice první konference nesou-
cí název Volary a pochod smrti, 
v jejímž rámci došlo na křest 
druhého vydání zmíněné knihy. 
Od té doby občanské sdružení 
KreBul, jehož předsedou je vnuk 
autorky Zdeněk Krejsa, podstat-
ně rozšířilo okruh svých aktivit 
– provozuje Občanskou poradnu Pra-
chatice, Informační centrum pro mlá-
dež Prachatice a Dobrovolnické cent-
rum Prachatice. Tradice každoročního 
setkávání jak odborné, tak laické ve-
řejnosti ve Volarech, kterou vlastně 
založila výše zmíněná kniha, zůstala 
naštěstí zachována, byť i zde došlo 
k tematickému rozšíření, jak se ostat-
ně odráží v novém názvu Volary a po-
chod smrti – Multikulturní výchova 
v praxi. 

O čem tedy byla letošní volarská 
konference? Jako obvykle nabídla ši-
rokou paletu témat. Odstartovali ji 
předseda občanského sdružení KreBul 
Zdeněk Krejsa a starostka města Vo-
lary Martina Pospíšilová. Samotný 
program zahájil novinář a publicista 

Stanislav Motl, který uvedl svůj doku-
ment Česká stopa Josefa Mengeleho. 
Mezi vystupujícími se poté objevili 
učitelka jedné z pražských základních 
škol Petra Levá a Štěpán Pudlák ze 
společnosti Scio – oba seznámili pří-
tomné s multikulturními projekty, 

kterými se ve své činnosti zaobírají. 
Po nich přišel na řadu zahraniční host, 
člen Klubu přátel historie Prievidza 
Erik Kližan, jenž pohovořil o životě 
židovského obyvatelstva v regionu 
Horní Nitra. První den konference 
zazněly ještě příspěvky učitele Gym-
názia Kaplice Jaroslava Krále Vzdělá-
vání pedagogů v tématu Šoa a Karla 
Hájka a Kristiny Wernerové z organi-
zace Čojč. Jedná se o specifický způsob 
setkávání mladých lidí z česko-bavor-
ského pohraničí formou česko-němec-
kých divadelních projektů. Nejnovějším 
počinem je projekt Na útěku, zaměřu-
jící se mimo jiné na útěky přes tzv. 
železnou oponu v dobách studené 
války. Úvodní den konference zakon-
čila slavnostní předpremiéra prvních 

dvou částí trojdílného dokumentu 
Osudy židovského obyvatelstva na Šu-
mavě a v Bavorském lese režiséra a sce-
náristy Zdeňka Flídra.

Druhý den otevřela konferenci zá-
stupkyně Krajského úřadu Jihočeské-
ho kraje Jitka Šálená. Po ní si stoupla 

za řečnický pult vedoucí Infor-
mačního centra pro mládež Čes-
ký Krumlov Iva Sonnbergerová 
s prezentací tématu Multikultura 
a my. K pravidelným účastníkům 
květnové akce ve Volarech patří 
vysokoškolský pedagog a histo-
rik Jiří Dvořák z Jihočeské uni-
verzity, jenž vystoupil s příspěv-
kem Problematika holocaustu 
a multikulturní výchovy. Mezi 
přednášejícími nechyběla ani 
pamětnice nacistické perzekuce 
Hana Jančíková. Ta svým poslu-
chačům, mezi nimiž figurovali 
i žáci volarské základní školy, 
poutavě přiblížila perzekuci ži-
dovského obyvatelstva v Táboře 
v době německého protektorátu. 
Následoval Projekt Lidice – cesta 
s fotoaparátem, v němž volarský 
fotograf Lukáš Smola seznámil 
obecenstvo se svou prací. 

Konference, která se konala 
pod záštitou hejtmana Jihočeského 
kraje Jiřího Zimoly, skončila tradičním 
pietním položením květin a uctěním 
památky všech 95 obětí pochodu smr-
ti na tamějším hřbitově. Zásluhou paní 
Jaroslavy Krejsové, která stále neúnav-
ně pokračuje ve svém pátrání a shro-
mažďování nových pramenů k těm-
to tragickým událostem, známe od 
minulého roku jméno jedné z devíti 
doposud neznámých obětí „volarského“ 
pochodu smrti: na jeden z pomníčků 
přibylo jméno Judita Hochbergerová.

Petr Mallota

Na pohřebišti židovských žen, obětí pochodu 
smrti ve Volarech, stojí 95 jednoduchých stél  
a památník                   Foto: Marie Bočková

Volary a pochod smrti –  
Multikulturní výchova v  praxi 
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