MÍSTA PAMĚTI

vznikl na konci osmdesátých let
v kanadském Masaryktownu. Již
desítky let je významným centrem
českého a slovenského exilového
a krajanského života.

Fotograﬁe z odhalení pomníku 2. července 1989. Zleva Mirko Janeček, Ota Hora,
autor pomníku Josef Randa, Mojmír Povolný a Jan Mara.
Zdroj: Archiv Bořivoje Čelovského

PŘÍPRAVA A ODHALENÍ PAMÁTNÍKU
O vybudování památníku obětem komunismu rozhodli v květnu
1987 členové exilového sdružení
bývalých politických vězňů K-231.
Ustavený šestičlenný Výbor pro vybudování monumentu rozeslal redakcím exilových časopisů výzvu
k veřejné sbírce mezi krajany, jejíž
velký ohlas umožnil realizovat nákladný projekt. Ředitelská rada Masaryk Memorial Institutu na okraji
Toronta převzala nad vybudováním
pomníku záštitu a poskytla pozemek v Masaryktownu, který je od
roku 1945 centrem krajanského života v Kanadě. Přípravy však byly
o několik měsíců zbrzděny, neboť
se neočekávaně vyskytly problémy
se stavebním povolením.
V létě 1988 byl jako vítězný návrh vybrán projekt sochaře Josefa Randy z Winnipegu. Základem
byla socha Znovuukřižovaného
– postava muže ukřižovaného na
srpu a kladivu. Autor využil nejznámějšího symbolu komunistického
hnutí (motiv zkříženého srpu a kladiva byl v roce 1918 navržen pro
výzdobu prvomájové Moskvy). Socha Znovuukřižovaného je v tomto
kontextu svérázným protikladem
monumentálního sousoší ruské sochařky Věry Ignaťjevny Muchinojové Dělník a kolchoznice, které vzniklo v roce 1937 jako stalinistické dílo
pro Světovou výstavu v Paříži.

Z proslovu předsedkyně K-231 Edy Ottové při odhalení památníku 2. července 1989
Socha i zahradní úprava jsou silně symbolické. Socha vyjadřuje úsilí člověka vymanit se z područí soudobého smrtícího nástroje
– srpu a kladiva – na němž, ztvárněn do mužské postavy, je křižován celý náš národ. Schůdky vedoucí k soše symbolizují poslední kroky
tolika Čechů a Slováků, kteří je vystoupili, aby po nich už nikdy nesešli dolů. Lípa, strom milovaný námi všemi, nás spojuje s naším domovem. Borovice představuje odolnost národa žít a růst i v nepříznivých podmínkách na kousku živné půdy. Pro náš národ ten kousek
živné půdy byla vždy naděje, že jednou v budoucnosti se svoboda a demokracie vrátí do malého státu v srdci Evropy.
K-231. Časopis Klubu bývalých politických vězňů v exilu, 1989, roč. 5, č. 1 (25), s. 2.

168

2007/01 paměť a dějiny

