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Škola představuje svébytný společenský organismus, 
který působí na žáky různými formami a  prostředky. 
Často ovšem tuto komplexnost nevnímáme a soustře-
díme se pouze na otázky oborového vzdělávání. Cílem 
letní školy je reflexe historické perspektivy tohoto roz-
měru školy a hledání možností, jak toto uvažování zúročit 
v pedagogické praxi. Letní škola je otevřena učitelům 
všech aprobací, především však učitelům dějepisu a spo-
lečenských věd. Součástí kurzu je i tematický večer v kině 
Světozor.

Přednášky, diskuse, workshopy 
o dějinách ve škole a dějinách školy
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editorial

paměť a dějiny 2015/02 1

držíte v rukou nové číslo revue Paměť 
a dějiny a již podle jeho obálky je jasně 
patrno, že je věnováno převážně ne-
dávnému výročí konce druhé světové 
války v Evropě a událostem na území 
dnešní České republiky s tímto datem 
spojeným. Možná vás napadne, že při-
pomínek 70. výročí osvobození Česko-
slovenska bylo za uplynulé tři měsíce 
tolik, že nelze dodat nic dalšího. Pevně 
věřím, že vás všechny materiály v tomto 
čísle Paměti a dějin přesvědčí o opaku. 
K událostem konce války bude co dodá-
vat ještě dlouhé roky, neboť i na zdánlivě 
detailně popsané mapě je dosud velká 
řada bílých nebo šedých míst, tedy míst, 
která nebyla zkoumána vůbec nebo kte-
rá byla zkoumána nedokonale či zkres-
lenou optikou politické objednávky. 

Věřím, že vás zaujme hned první studie docenta Václava 
Vebera Konec druhé světové války a sovětizace střední Evropy, 
která je mimo jiné zajímavým a důležitým příspěvkem 
k diskusi, zda Rudá armáda byla osvoboditelkou, obsa-
zovatelkou, či rovnou uchvatitelkou. 

Tématem mimo odborné kruhy poměrně málo známým 
jsou neradostné osudy ruské emigrace na jaře 1945, kdy 
tajné služby SSSR zatýkaly a deportovaly velké množství 
lidí, kteří opustili sovětské Rusko nebo Sovětský svaz prá-
vě kvůli komunistickému režimu. Řada zatčených, kteří 
se do Československa nevrátili nebo se vrátili po mnoha 
letech s podlomeným zdravím, byla občany Československé 
republiky, což jim bohužel nebylo nic platné. Anastasie 
Kopřivová, která se tímto tématem zabývá dlouhodobě, 
dává situaci emigrantské komunity na jaře 1945 do sou-
vislosti s její strukturou před rokem 1939. 

Všechny zájemce o atentát na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha a o osudy parašutistů 
a jejich podporovatelů jistě potěší studie badatele Jaroslava 
Čvančary věnovaná Josefu Gabčíkovi. Jaroslav Čvančara 
shrnuje dosud známé skutečnosti a líčí Gabčíkovy osudy 
nikoliv jenom těsně před a během operačního nasazení, 
ale i během první Československé republiky. Zrůdnost 
nacistického režimu byla prokázána mnohokrát a ti, kdo 
ji pochopili, se zřejmě nesmíří s faktem, že se dosud najdou 
lidé popírající existenci plynových komor a masového vraž-
dění Židů, Romů, Slovanů, politických odpůrců a dalších 
„nepřátel Říše“. 

Pavel Zeman ve studii Kancelář vůdce NSDAP a akce 
„T4“ přináší další svědectví o schopnosti státu vytvořit si 
zákonný rámec, ve kterém je možné podle platných záko-
nů vraždit, aby po porážce nacismu a dalších podobných 
státních zřízení mohli pachatelé říci, že jednali ve shodě 
s tehdejšími zákony. Tato studie je důležitá ještě v jednom 
ohledu: obecně lidském. Ukazuje totiž na konkrétním pří-

padu, čeho je jedinec lidského druhu 
schopen, pokud ho autorita přesvědčí, 
že jedná v zájmu civilizace správně. 

Stejný autor má v tomto čísle další 
příspěvek, nazvaný Pražský hrad v květ-
nu 1945, ve kterém přibližuje atmosféru 
nejen lokality Hradčan, ale i celé Prahy 
ve zlomovém okamžiku dějin. 

Osobně mne velmi zaujala stať Lenky 
Geidt o příslušnici ostravského Gestapa 
Magdaleně Siwy, která je důležitým pří-
spěvkem jak k dějinám nacistického re-
presivního aparátu na území Protektorá-
tu, tak k moderním dějinám ostravského 
regionu a v neposlední řadě k historii 
retribučního soudnictví a odplaty za 
zločiny nacismu obecně. Je rovněž zají-
mavou psychologickou sondou do života 
ženy, která spojila s nacistickou tajnou 

státní policií nejen život profesní, ale i život soukromý, 
neboť jejím partnerem byl jeden z příslušníků ostravské 
úřadovny Gestapa. 

Příspěvek Ivo Pejčocha a Prokopa Tomka, nazvaný Rudolf 
Gazda – životní souboj s totalitou, líčí osudy muže, který se 
narodil v roce 1919 nedaleko Českého Těšína, v roce 1943 
musel narukovat do Wehrmachtu, v roce 1944 dezertoval 
a nechal se zajmout britskými jednotkami, v listopadu té-
hož roku se stal příslušníkem Československé samostatné 
obrněné brigády, se kterou se vrátil v roce 1945 do vlasti. 
V roce 1950 se rozhodl ilegálně opustit komunistické Čes-
koslovensko, ale byl zatčen, odsouzen a uvězněn. Z vězení  
se pokusil uprchnout, ale útěk se nezdařil. Vyšel z něj až 
v roce 1960. O deset let později, v roce 1970, zahynul při 
dopravní nehodě zaviněné vojákem Rudé armády z posádky 
v Mladé Boleslavi. Muž, který bojoval proti dvěma totalitám, 
se tak stal obětí jedné z nich, nikoliv ve vykonstruovaném 
politickém procesu, nikoliv v jáchymovském lágru, ale na 
silnici v obci Krchleby, kde do jeho osobního vozu čelně 
narazil nákladní automobil Rudé armády, jedoucí nepři-
měřenou rychlostí. Obávám se, že podobných příběhů, 
jako je tento, je celá dlouhá řada a velmi přesně vystihují 
absurditu života v totalitních režimech. 

Po podle mého názoru zbytečné a široce medializované 
diskusi o tom, zda jsme byli v roce 1945 osvobozeni, či 
obsazeni, bude jistě příjemným osvěžením anketa na téma 
Co znamenal příchod Rudé armády do Československa, do 
které přispěla řada respondentů. Věřím, že na jejím konci 
zjistíte to podstatné: že jsme na konci druhé světové války 
především zvítězili. Berme tedy toto číslo Paměti a dějin 
také jako poctu všem, kdo k tomuto vítězství jakkoliv 
přispěli.

Vážení čtenáři, přeji vám příjemné léto, třeba i s revue 
Paměť a dějiny.

Jiří Padevět

Vážení čtenáři,
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