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Sestra Magdalena

ADAM DRDA, ADAM HRADILEK

Řeholnice řádu bosých karmelitánek 
Anna Magdalena Schwarzová, které 
přátelé přezdívají Nina, se narodila 
14. břez  na 1921 v Praze ve středosta-
vovské rodině. Otec Gustav Schwarz 
byl ředitel koncernu Juta. Pod vlivem 
vzdálené příbuzné konvertovala jako 
dospívající dívka ke katolicismu, ab-
solvovala gymnázium a už v roce 1939 
se přihlásila do kláštera. Nepřijali ji, 
prošla pak všemi útrapami, které 
čekaly Židy v Protektorátu Čechy 
a Morava, a 7. prosince 1941 ji spolu 
s rodiči deportovali do Terezína. Její 
mladší bratr Jiří byl v té době v Anglii 
a stal se příslušníkem RAF. Anna 
s maminkou v ghettu přežily, navzdo-
ry nemocem, hladu a dalšímu strádá-
ní. Otce nacisté zaraždili v Osvětimi, 
stejně jako další příbuzné.

Po válce se Anna Schwarzová stala 
postulantkou karmelitánského kláš-
tera a studovala jazyky na FF UK v Pra-
ze. V roce 1948 byla do kláštera přijata, 

po únorovém převratu ji na příkaz 
komunistického aparátu jako novicku 
poslali „do civilu“ a též vyhodili ze stu-
dií. Patřila tehdy ke křesťanskému 
společenství Rodina, duchovní i sou-
kromý život trávila s přáteli, stýkala 
se s Oto Mádrem, Josefem Zvěřinou, 
Václavem Vaškem, Zdeňkem Bonaven-
turou Boušem…

Dne 12. února 1953 ji StB zatkla 
a obvinila z páchání protistátní čin-
nosti ve spojení s již odsouzeným špio-
nem Vatikánu Mádrem. V březnu 1954 
stanula před soudem (skupina Hošek 
a spol.), verdikt zněl: jedenáct let 
zbavení svobody za velezradu (plus 
ztráta občanských práv a majetku). 
Byla vězněna v Ruzyni a v Pardubicích 
až do amnestie v roce 1960.

Šedesátá léta vnímala s jistou skep-
sí vůči reformnímu procesu, žila v Čes-
kém Krumlově, pracovala v papírně, 
nejdřív jako dělnice, pak (neofi ciálně) 
i jako tlumočnice. Po 21. srpnu 1968 se 

vrátila do Prahy, roku 1976 šla do dů-
chodu a o rok později, když se šťastnou 
shodou okolností dostala na Západ, 
složila v Římě řádné řeholní sliby, ač-
koli i nadále zůstávala mimo klášter.

Chartu 77 Anna Magdalena nepo-
depsala, s chartisty se ovšem stýka-
la, úzce se spojila s disentem, spolu-
pracovala i s Výborem na obranu 
nespravedlivě stíhaných (StB ji ve 
svých materiálech nesmysl ně ozna-
čuje za členku katolické sekce VONS). 
Patřila k nemnoha politickým vězňům 
z 50. let, kteří se i za normalizace 
účastnili protirežimních aktivit. Byla 
opakovaně zatýkána a sledována, 
policie u ní prováděla domovní pro-

Dne 14. března oslavila devadesáté narozeniny Anna Magdalena Schwarzová, 

jedna z těch, kteří byli koncem minulého roku vyznamenáni medailí Ústavu pro 

studium totalitních režimů Za svobodu a demokracii. Zde je její příběh.

Anna Magdalena Schwarzová Foto: Adam Hradilek

O ženě, jejímž hlavním zájmem v Polsku byl 
život v klášteře, psala StB 24. září 1982: 

Jmenovaná byla v letech 1980–1981 opakovaně 
vyslána jako spojka do PLR, kde projednávala 
otázky dalšího postupu a spojení polského kléru 
s činiteli nelegální církve v ČSSR včetně předávek 
písemných materiálů souvisejících s touto činností. 
Prostřednictvím řeholnic z PLR je vybudován kanál 
spojení na organisaci AMNESTY INTERNATIONAL 
Ceston College Vatikán a další ideodiverzní centra 
v zahraničí, které rozpoutaly v roce 1981 proti- 
československou kampaň v oblasti nedodržování 
tzv. „náboženských svobod“. Jmenovaná je 
židovského původu a mimo uvedené aktivní činnosti 
spojky v katolické sekci CHARTY a VONSu udržuje 
konspirativní kontakty do sionistických kruhů 
v Praze, kde vytváří podmínky pro koordinaci 
jednotného postupu nepřátelských elementů v řím. 
kat. církvi a sionistů.

● Rozhovor pořízený letos v únoru během návštěvy 
u paní Schwarzové v Krakově najdete na: http://
www.ustrcr.cz/cs/anna-magdalena-schwarzova
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hlídky, sebrala jí pas, odposlouchá-
vala telefon.

Na přelomu 70. a 80. let začala Anna 
Magdalena Schwarzová jezdit do Polska 
(mj. proto, že StB oznámila do českého 
kláštera v Jiřetíně, pod který sestra 
Magdalena patřila, že její návštěvy jsou 
nadále nežádoucí, což klášter akcep-

toval). Protože se přátelila s chartistou 
a politickým vězněm, jezuitou Františ-
kem Líznou, tajní ji podezírali, že chys-
tá jeho útěk za hranice. Jakkoli se po-
dílela na opozičních aktivitách, její 
ústřední zájem v Polsku představoval 
Karmel –  tajná policie ji však měla za 
špionku (viz citace ze spisu).

Roku 1985, po dlouhém vyjednává-
ní, vyhověly čs. orgány její žádosti 
a povolily jí vystěhování do Polska. 
Zemi opustila 19. ledna 1985, na index 
nežádoucích osob ji čs. úřady zařadi-
ly o osm dní později. V Krakově, v klau-
zurním řádu bosých karmelitánek, žije 
dosud.

Rozhodně není naším úkolem reago-
vat na kdejaký pomýlený argument 
pronesený v průběhu českého veřej-
ného diskursu, tím spíše dávat prostor 
názorům tak extremistického a an-
tisystémového politického subjektu, 
jakým je Komunistická strana Čech 
a Moravy (KSČM). Nicméně pokud její 
bývalý předseda, poslanec Miroslav 
Grebeníček, formovaný navíc v myš-
lenkovém světě rodiny vyšetřovatele 
z raných padesátých let minulého 
století (faktického protivníka třetího 
odboje), vysloví v souvislosti s projed-
náváním návrhu zákona o protiko-
munistickém odboji tak nehorázná 
nařčení, není možné nereagovat.

Není divu, že se Grebeníčkovi nelí-
bí činnost Ústavu pro studium tota-

litních režimů ani policejního Úřadu 
dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu či samotné Konfederace 
politických vězňů. Je pochopitelné, že 
mu vadí jakákoliv systematická snaha 
o důsledné odhalování a veřejnou 
prezentaci veškerých totalitních me-
chanismů komunistického režimu 
i jeho konkrétních pomocníků. Jejich 
konání nazývá soustavným podsouvá-
ním předem určené pravdy. Jinými jeho 
slovy: pravdy na objednávku. Po tolika 
letech lží na objednávku, produkova-
ných komunistickým režimem, si 
komunistický poslanec dovolí hledá-
ní pravdy o našich nedávných dějinách 
označit za momentální libovůli svéráz-
ných zaměstnanců Ústavu pro studium 
totalitních režimů.

Grebeníček ve svém projevu, kvů-
li jehož nehoráznosti 11. února 2011 
opustili představitelé demokratických 
stran Poslaneckou sněmovnu, účelo-
vě využil mediální, a tudíž logicky 
nepříliš objektivní kritiku bývalého 
zaměstnance Ústavu, vztahující se 
k výukovým DVD určeným mj. čes-
kým školám. Jeho hlavním cílem však 
byla kritika protikomunistické čin-
nosti skupiny bratří Mašínových. Bez 
ohledu na aktuální stav výzkumu 
třetího odboje, snahu o návrat mno-
ha jeho příslušníků do našich moder-
ních dějin i následné společenské 
ocenění,1 bez ohledu na osobní vyjá-
dření zúčastněných (http://www.
ustrcr.cz/cs/otevreny-dopis-josefa-
masina-radka-masina-milana-pau-

Grebeníček jr. a III. odboj

V pátek 25. února 2011 se v Nerudo-
vě ulici v Praze za účasti 1. místo-
předsedy Senátu PČR Přemysla So-
botky konal pietní akt na paměť 
vysokoškolských studentů, kteří byli 
napadeni komunistickou policií při 
pochodu na Hrad na podporu prezi-
denta Beneše v úsilí zachovat svobo-
du a demokracii. Připomínku pořádal 
Pražský akademický klub 48.

red.

Výročí rozehnaného pochodu

Zdeněk Boháč, předseda Pražského akademického 
klubu 48, během vzpomínkového aktu

Foto: Kancelář Senátu PČR

1  Zde je nutné připomenout příslušné paragrafy zákona č. 189/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu.
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mera) si dovolil uvést: Pavel Žáček, 
jeden z úředníků protiústavně placených 
za tzv. boj proti komunismu, přispěchal, 
jak jistě mnozí víte, svéráznému Topo-
lánkovi narychlo na pomoc v domnění, 
že by celkový dojem vylepšilo, kdyby 
snad teroristé vedle loupeže zbraní 
a peněz připravovali také vraždy pre-
zidenta nebo nějakého ministra. Dnes 
již pouze parlamentní půda, zajišťu-
jící poslancům beztrestnost, unese 
tvrzení o dezintepretaci výpovědí 
zatčeného (a posléze popraveného) 
Ctirada Nováka o atentátu na Klemen-
ta Gottwalda. Známý obchodník s an-
tikomunismem, tedy Pavel Žáček, po-
kračoval dezinformátor, z toho pak 
udělal plánovanou akci. Zřejmě si mys-
lel, že lidé uvěří tomu, čemu ani StB 
v roce 1953 neuvěřila, a sice, že Maší-
novic kluci se neomezovali na podřezá-
vání pokladníků či loupení peněz a za-
palování družstevních stohů, ale že 
připravovali i skutečnou či výraznější 
odbojovou činnost. 

Těžko někoho překvapí, že si Gre-
beníček pro svůj argumentační sle-
penec vypůjčil ideologismy od někte-

rých bývalých komunistů z řad tzv. 
osmašedesátníků. Předlistopadový 
ideolog Komunistické strany Česko-
slovenska a polistopadový funkcionář 
KSČM ve svém tažení proti Ústavu 
pro studium totalitních režimů s od-
kazem na zesnulého senátora Jiřího 
Dienstbiera zopakoval zkreslující 
politickou zkratku: Představa, že by 
o charakteru těch, kdo usilovali o svo-
bodu, měl rozhodovat ústav paměti StB 
a jeho šéf, je urážlivá. Ano, měl na mys-
li Ústav pro studium totalitních režimů 
či Orwellovo ministerstvo pravdy a jeho 
tehdejšího ředitele Pavla Žáčka, který 
se u všech slušných lidí i u opravdových 
historiků až neuvěřitelně zdiskreditoval. 
A s hloupoučkou prostořekostí na padl 
i současného ředitele: Nijak za ním 
ovšem nezaostává ani jeho nástupce 
ve funkci ředitele tohoto účelového 
zařízení Občanské demokratické stra-
ny Daniel Herman. I on totiž považuje 
uvedené zařízení za kongregaci pro 
nauku víry a sám sebe za kardinála, 
hlavního římského inkvizitora. A tak 
znovu a znovu předkládá veřejnosti 
snůšku bludů, obrací skutečnosti naru-

by a asi nechápe či nechce pochopit, že 
politika by měla být podřízena právu 
a nikoli právo politice. 

Grebeníček se snažil odsoudit i sna-
hy o překonávání komunistické mi-
nulosti na evropské úrovni, vytvoře-
ní platformy pro výzkum totalitních 
režimů. Složitý proces sjednocování 
evropské paměti a refl exe veškerých 
totalitních i autoritativních virů vul-
garizoval slovy: Na rozdíl od východo-
evropských politických puberťáků, 
kteří se domnívají, že jsou pupkem svě-
ta, západoevropští politici to chápou 
přece jenom jinak. 

Komunistický muž minulosti tak 
zneužívá parlamentní demokracii 
k ventilaci svých paranoidních obav 
z hledání pravdy o minulosti (a tím 
pádem i o současnosti). Prostřednic-
tvím dehonestace ředitelů napadá 
instituci, k jejíž existenci vydal svůj 
pozitivní nález dokonce Ústavní soud 
ČR (http://www.ustrcr.cz/data/pdf/
normy/nalez-us25-07.pdf), a ventiluje 
tak svůj patologický odpor vůči Ústa-
vu pro studium totalitních režimů.

Pavel Žáček

Případ, který novináři označují jako 
„kauza Snášel“ či „omluva za Listo-
pad“, už vešel ve všeobecnou známost, 
přesto (nebo právě proto) není zby-
tečné připomenout jeho průběh. Kdy-
by se vyhlašoval nejdelší a nejabsurd-
nější soudní proces od roku 1989, pak 
by právě tahle justiční trapnost mož-
ná vyhrála. Současně se dá těžko 
přehlédnout, že je pro vývoj posled-
ních dvaceti let do jisté míry symbo-
lická. Existuje-li vítěz „sametu“, kdo 
to je? Disident a protikomunistický 
odbojář? Nebo spíš estébák s vysokým 
důchodem, případně bývalý svazácký 
či komunistický funkcionář, jemuž 
nestačí, že mu jeho předlistopadovou 
kariéru nikdo nepředhazuje, ale rov-
nou žádá, aby se k ní „z úředního 
rozhodnutí“ přistupovalo uctivě a s re-
spektem? Jistě, je to nadsázka – ale 
ne tak docela.

Tedy: o co v kauze jde? Dne 19. lis-
topadu 1989 se studenti brněnské 

Se Snášelem na věčné časy a nikdy jinak?

Jan Snášel přichází k Městskému soudu v Brně, který 26. února projednával žalobu na ochranu 
osobnosti Foto: ČTK
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architektury dozvěděli podrobnosti 
o policejním zásahu na pražské Ná-
rodní třídě a začali na protest stávko-
vat. Děkan se je od protestů snažil 
odradit, podle pamětníků označil 
stávku za „protistátní akci“ a varoval 
před nedozírnými důsledky. Přidal se 
k němu i předseda fakultní Základní 
organizace KSČ Jan Snášel. Funkcio-
náři měli špatný odhad, režim se 
zhroutil. Koncem roku 1989 se pak 
vysokoškoláci vůči několika pedago-
gům vymezili a přijali prohlášení 
nazvané Vyjádření nedůvěry studentů 
za dosavadní činnost na půdě fakulty 
architektury. Týkalo se i Jana Snášela, 
kterého studenti označili za arogant-
ního a demagogického kariéristu, 
přičemž tři z nich – Zdeněk Hirnšal, 
Martin Laštovička a Jiří Slezák – do-
kument podepsali a pověsili na ná-
stěnku. Za čas se změnilo vedení 
školy a byl vyhlášen konkurz na mís-
ta pedagogů. Snášel v něm neuspěl 
a z fakulty odešel. Roku 1991 nicméně 
podal na tři podepsané žalobu pro 
urážku na cti.

Na počátku věc nevyvolávala větší 
ohlas, byla považována spíš za kurio-
zitu, což se v průběhu let měnilo. 
Martin Laštovička to v jednom inter-
view shrnul následovně: Když jsme 
poprvé zjistili, že jsme zažalovaní, a prv-
ně jsme v roce 1991 museli k soudu, 
brali jsme to jako vtip, jako recesi. Do-
mníval jsem se, že to nejdéle za rok 
skončí… Potom nám ztuhl úsměv na 
tváři. Ten soud to začal brát vážně. My 
jsme […] do roku 1997 třikrát vyhráli, 
předsedkyni městského soudu to bylo 
jasné, ona tu žalobu zamítala. Kraj to na 
odvolání vrátil a ona to znovu zamítla 
s tím, že šlo o vůli celé studentské aka-
demické obce, kterou my jsme jen zastu-
povali. Takže nemáme právo se omlouvat 
Snášelovi za všechno studentstvo. On 
se znovu odvolával na kraj, kraj to zno-
vu vracel, a pak si to po dalším odvolání 
krajský soud už vzal za své. To byl konec 
roku 1999. Tam bylo od počátku ze způ-
sobu jednání soudu jasné, že soudkyně 
Antlová nás chce odsoudit […]. Od té 
doby je to mediálně zajímavé.

Případ se vleče dosud, projednávaly 
ho všechny soudní instance (kvůli 
průtahům se o něm rozhodovalo i na 
mezinárodní úrovni), padlo několik 
protikladných verdiktů. Někdejší stu-

denti a dnešní architekti naštěstí ne-
hodlají ustoupit, berou spor jako prin-
cipiální, investují do něj čas i peníze. 
Věc je – z hlediska veřejné reflexe – 
komplikovaná tím, že Jan Snášel i soud-
ci se odmítají bavit s novináři. Napo-
sledy v prosinci 2010 určil Městský 
soud v Brně, že se Hirnšal, Laštovička 
a Slezák mají Snášelovi omluvit, neboť 
– jak tlumočila mluvčí MS v Brně Gab-
riela Štočková – jejich výroky o Snáše-
lovi byly dehonestující, přičemž trojici se 
nepodařilo prokázat jejich pravdivost. 
Nejde o ojedinělou argumentaci. Kraj-
ský soudce Marek Cigánek odůvodňo-
val jeden z předchozích verdiktů ve 
Snášelův prospěch tím, že pan Snášel 
byl sice předsedou základní organizace 
KSČ, z toho se ale nedá obecně dovozovat, 
že vystupoval arogantně, demagogicky 
či kariéristicky. Podrobné důkazy Sná-
šelova kariérismu žádal i soudce Dušan 
Schinzel: I když se stal člověk funkcio-
nářem KSČ, nemusí být kariérista. Mohl 
se jím stát z idealismu.

Tato argumentace odhaluje jádro 
věci – je z ní patrné, kam se od roku 
1989 část české společnosti posunula, 
respektive jaká propast dělí dva zá-
kladní současné přístupy k minulosti. 
Koncem roku 1989 měl skoro každý 
člověk vystupující proti vládě KSČ (šlo 
řádově o statisíce, spíš miliony lidí) za 
to, že ve straně se angažují převážně 
kariéristé a blbové (což se nevylučuje), 
případně zbabělci. Výjimky, těch pár 
desítek či stovek slušných nešťastní-
ků, kteří se třeba jako straníci snaži-
li krýt nějaké pracoviště před příliš-
ným zájmem shora, se daly snadno 
poznat. Snášel navíc nebyl řadový člen, 
ale šéf stranické organizace. Studium 
na fakultě zahájil roku 1972, v roce 
1974 už předsedal fakultnímu výboru 
SSM, záhy vstoupil do KSČ a v roce 
1989 se stal šéfem buňky, což v jednom 
z ojedinělých vyjádření pro média 
nevysvětloval žádným idealismem, 
nýbrž tím, že angažmá v KSČ předsta-
vovalo jediný a přirozený způsob, jak 
postupovat v životě dopředu.

V čase převratu se tohle všechno 
nemuselo nikomu moc vysvětlovat, 
všichni ti demonstranti na náměstích, 
dělníci z fabrik, studenti etc. věděli, 
že už nechtějí pokračování normali-
začního humusu, reprezentovaného 
hromadou podobných typů s rozhodo-

vacími pravomocemi, nota bene v zemi 
okupované cizí armádou (tento fakt 
se už dnes téměř nezmiňuje). Že k tomu 
možná dlouho mlčeli, ale nechtějí 
v tom mlčení pokračovat. Dnes se to 
ovšem zřejmě jeví jinak: vzpomínky 
se po dvaceti letech přefi ltrovaly, na-
jednou se předlistopadové časy podle 
mnoha lidí nemají až tak kriticky hod-
notit, respektive nemá se to přehánět, 
je to čím dál víc shledáváno jako ne-
vhodné. Nic se „nesmí“ vidět černobí-
le, husákovský režim měl taky své 
výhody, třeba byly levnější kroužky 
ve škole, a vůbec, socialistický člověk 
nemusel řešit spoustu obtíží, které mu 
přináší život ve svobodě. „Prosnáše-
lovská“ argumentace soudu zkrátka 
souzní s tím, co hlásá spousta lidí: 
Píšete nebo mluvíte o režimu před 
rokem 1989 stejně, jako jste o něm 
smýšleli, když jste v něm žili? Pak se 
ocitáte na tenkém ledě a stáváte se 
ideologem. Vyzdvihujete aktivity teh-
dejší opozice? Pak je váš pohled příliš 
úzký, vidíte věci nesprávně, totiž pou-
ze očima odpůrců a obětí. Nic nehod-
noťte, jen suše popisujte, nemějte na 
tu dobu názor, přípustné je nejvýš 
„laskavé retro“. 

Teď se tedy (v logice věci?) po ně-
kdejších studentech žádají podrobné 
důkazy Snášelova kariéristického 
chování. Nejde jen o to, že ve vypja-
tých chvílích převratu si nepořizova-
li detailní dokumentaci (proboha, 
nebyli to estébáci!), ale taky – a mož-
ná v první řadě – o celkový pohled: 
jako by přestalo být zřejmé, že Jan 
Snášel byl demagog a kariérista „z de-
fi nice“, už jenom vzhledem k tomu, 
co se rozhodl na fakultě reprezento-
vat, a kvůli výhodnému obchodu, 
který s partají uzavřel: my ti, soudru-
hu, garantujeme kariérní vzestup a ty 
nám zase ohlídáš, aby na škole a vů-
bec kolem tebe všechno probíhalo 
podle našich pravidel. Že Snášel nebyl 
kariérista příliš prozíravý, když se 
šéfem ZO KSČ stal tři měsíce před 
Listopadem, to už je jiná věc…

Jak případ dopadne, nemá autor 
tohoto textu pochopitelně tušení. Ale 
mohl by za pár let vyústit v docela 
pěknou souhru okolností: bývalí stu-
denti z Brna se definitivně budou 
muset kát za křivdu na s. Snášelovi, 
protože už se nebude kam odvolat; 
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1  Citace v textu jsou z různých médií, případ je obsáhle a asi nejlépe popsán v Respektu ze 14. 11. 2005, v článku Neuzavřená revoluce. 

od soudu v Liberci odejde ve stejnou 
dobu exbachař Vondruška, osvobo-
zený jako anděl mezi minkovickými 
dozorci; a v Praze se odborní pracov-
níci konečně vzchopí k vydání první 
velké souborné práce o normalizaci, 
sympaticky nezaujatě popisující teh-
dejší výdobytky. Vzhledem k české 
zvyklosti přijímat zákony vykládající 
historii by to celé mohlo být koruno-
váno zvláštní normou, konstatující, 
že třeba členství v KSČ, v Lidových 
milicích či funkce v Národní frontě 
nebo v SSM napříště nesmí býti ni-
komu vytýkáno…

P. S. Co Jan Snášel na fakultě zastu-
poval, vystihl nedávno (14. 2. 2011) 
v Respektu současný děkan Fakulty 
architektury VUT v Brně Josef Chybík: 
Působení KSČ, která v roce 1948 pro-
nikla na akademickou půdu, mělo dě-
sivé důsledky. V únoru 1948 museli 
školu opustit její prvorepublikoví děka-
ni profesoři B. Babánek a A. Liebscher 
a s nimi v masových čistkách mnozí 
studenti a zaměstnanci. V roce 1959 
represe pokračovaly vyhozením profe-
sorů B. Fuchse, B. Rozehnala a M. Kop-
řivy, včetně jejich asistentů. Útlak přišel 
i v tzv. procesu normalizace, který na-

stal po vstupu spojeneckých armád. 
A poté, co vyjmenoval pár lidí, kteří 
se ve sporu se Snášelem postavili za 
bývalé studenty, položil docela důle-
žitou otázku: Byla podpora dostatečná? 
Nemohlo se udělat více? […] Při soud-
ních stáních se očekávala širší podpora 
osobností, poslanců a politiků. Chybělo 
svědomí národa – disidenti. Neobjevo-
vali se ani studentští vůdci. Absento-
vala pomoc inteligence. Až po zatím 
posledním stání se vzedmula vlna pro-
testů brněnských intelektuálů, která 
vyústila v petici…1

Adam Drda

Předání pamětní medaile Václava Bendy 
prof. Paulu Lendvaiovi

Dne 12. ledna 2011 se na Velvyslanec-
tví České republiky ve Vídni konalo 
slavnostní předání pamětní medaile 
Václava Bendy přednímu rakouskému 
novináři maďarského původu prof. 
Paulu Lendvaiovi. Ten převzal oceně-
ní, které uděluje Ústav pro studium 
totalitních režimů, z rukou českého 
velvyslance Jana Koukala za přítom-
nosti členů diplomatického sboru 
a významných osobností rakouské 
politiky, kultury a ekonomie. Již po-
druhé ocenil Ústav pro studium tota-
litních režimů ty, kteří se nemalou 
měrou zasloužili o obnovu svobody 
a demokracie v Československu v le-
tech 1938–1945 a v období komunis-
tické vlády. 

Při výběru laureátů ceny, která nese 
jméno význačného českého polisto-
padového politika a mluvčího Charty 
77 Václava Bendy, se odborná komise 
zaměřuje především na osobnosti, 
které i přes svůj nebývalý přínos k boji 
za svobodnou a demokratickou vlast 
zůstávají v českých médiích poněkud 
opomenuty. 

K nejvýznamnějším nositelům to-
hoto ocenění za letošní rok bezespo-
ru patří novinář Paul Lendvai (*1929). 
Již v raném mládí byl nucen čelit ne-
svobodnému politickému režimu – ať 
už v době druhé světové války, kdy 

byl kvůli židovskému původu odvlečen 
do koncentračního tábora, či pozdě-
ji v komunistic kém Maďarsku pro své 
sociálnědemokratické názory. Během 
maďarského povstání v roce 1956 se 
mu podařilo uprchnout do sousední-
ho Rakouska, kde se jako novinář 
a publicista usadil natrvalo. V letech 
1967–1980 pracoval jako korespon-
dent londýnských Financial Times ve 
Vídni, později také jako šéfredaktor 

východoevropské redakce Rakous-
kého rozhlasu. Je autorem několika 
knih zabývajících se politickou a spo-
lečenskou situací v zemích střední 
a východní Evropy. A právě odborné 
analýzy na toto téma mu zajistily 
uznání na celém kontinentu. Dnes je 
prof. Lendvai poradcem Rakouské 
zahraniční služby (Österreichischer 
Auslandsdienst) a autorem četných 
sloupků v rakouském deníku Der 

Profesor Paul Lendvai děkuje za medaili Václava Bendy Foto: Velvyslanectví ČR, Vídeň
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Standard. Jak bylo během slavnostní-
ho aktu několikrát zdůrazněno, prof. 
Lendvai vždy udržoval velmi blízké 
vztahy s předními osobnosti českého 
disentu. On sám ve svém děkovném 
projevu vzpomněl na setkání s nedáv-
no zesnulým Jiřím Dienstbierem, dále 
pak s Václavem Klausem či Karlem 
Schwarzenbergem. Ve stejném duchu 
hovořil také Bruno Aigner, mluvčí 

rakouského spolkového prezidenta 
Heinze Fischera, který ve svém lau-
datiu mimo jiné označil prof. Paula 
Lendvaie za člověka tří národností 
– maďarské, rakouské a evropské, což 
plně vystihuje význam a poslání jeho 
celoživotní tvorby. 

Slavnostní ceremoniál, který pro-
běhl ve velmi příjemné atmosféře, 
orámovala svým vystoupením česká 

houslistka Lenka Matějáková. O akci, 
kterou navštívili mimo jiné dva mís-
topředsedové rakouské Národní rady, 
Fritz Neugebauer a Martin Graf, či 
předseda parlamentního klubu ÖVP 
Karlheinz Kopf, referovala rakouská 
tisková agentura APA a hlavní celo-
státní deníky Der Standard, Die Pres-
se, Kurier a Wiener Zeitung. 

Viktoria Harrucksteiner

Památka důstojníků popravených komunisty

V pátek 25. února 2011 se uskutečni-
la před budovou Generálního štábu 
Armády České republiky vzpomínka 
na důstojníky popravené totalitním 
režimem.    

Vlevo: Pamětní deska důstojníků popravených tota-
litním režimem po levé straně vchodu do budovy 
Generálního štábu AČR

Dole vlevo: Předsedkyně Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky Miroslava Němcová, 
po její levici čestný předseda Československé obce 
legionářské armádní generál Tomáš Sedláček

Dole: Předseda Vojenské sekce Konfederace poli-
tických vězňů ČR plukovník Miloslav Smotlacha

Foto: Jan Šulc, GŠ AČR
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Dnes je tomu již více než rok, co bylo 
v knihovně Matematicko-fyzikální 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
(Malostranské náměstí 25) otevřeno 
Centrum vizuální historie Malach. 
Znovu si tedy připomeňme nejen 
okolnosti vzniku tohoto významné-
ho projektu, ale i několik důležitých 
informací o samotných aktivitách 
CVH Malach, tzn. jaké možnosti 
nabízí a komu je výhradně určeno.

CVH Malach představuje jeden ze 
tří evropských přístupových bodů 
(další jsou v Berlíně a Budapešti) 
k digitálnímu archivu USC Shoah 
Foundation Institute. Za tímto vel-
kolepým projektem, jehož cílem je 
zprostředkovat široké veřejnosti 
vzpomínky svědků a pamětníků 
holocaustu, stojí nadace Survivors 
of the Shoah Visual History Founda-
tion, založená známým režisérem 
Stevenem Spielbergem. Její pracov-
níci natočili v průběhu druhé polo-
viny 90. let téměř 52 tisíc rozhovorů 
v 56 zemích světa, a to ve 32 jazycích. 
Archiv USC Shoah Foundation Insti-
tute (k přejmenování nadace došlo 
v roce 2006), v němž je uloženo 
105 000 hodin digitalizovaných au-
diovizuálních svědectví, proto před-
stavuje svého druhu největší soubor 
historického audiovizuálního mate-
riálu na světě. 

V rozsáhlé databázi ovšem najdeme 
kromě vzpomínek 49 tisíc přeživších 
Židů také výpovědi zachránců a po-
mocníků perzekvovaných osob, osvo-
boditelů koncentračních táborů, 
Romů a Sintů, politických vězňů, 
svědků Jehovových, přeživších pro-
gram eugeniky, homosexuálů či 
účastníků soudních procesů s nacis-
tickými zločinci. Nahrávky tak můžou 
sloužit jako zdroj informací nejen 
badatelům a studentům historických 
věd, ale i dalších společenskovědních 
oborů. V digitálním archivu najdeme 
i 4557 svědectví pamětníků pochá-
zejících z Československa, z toho přes 
550 rozhovorů v češtině a dalších víc 
než 600 ve slovenštině.

A jak samotná práce s archivem 
v Centru Malach probíhá? Jedná se 

vlastně o soft warový nástroj, který 
umožňuje uživatelům na připrave-
ných počítačích vyhledávat data 
a sledovat digitální video z archivu 
USC Shoah Foundation Institute. 
K nalezení celých svědectví či spe-
cifi ckých segmentů v rámci jednot-
livých rozhovorů může badatel vy-
užít příslušných nástrojů. Práci 
s celou databází ulehčuje samotný 
systém vyhledávání – kompletní 
archiv je dostupný prostřednictvím 
online rozhraní, většina materiálů 
v něm je plně katalogizována a in-
dexována (obsahuje téměř 55 tisíc 
nejrůznějších klíčových slov). Vyhle-
dávání můžeme specifi kovat podle 
mnoha kritérií: jména, pohlaví, dru-
hu pamětníka, místa, země naroze-
ní a data narození, náboženské 
identity, řeči nahrávky, místních 
názvů, válečných zkušeností vypo-
vídajících osob atd. K lepší orientaci 
pak slouží kompletní hierarchicky 
uspořádaný tezaurus. 

Každý rozhovor má pevnou chro-
nologickou kostru: zachycuje vzpo-
mínky pamětníka na život před 
válkou, během války i po ní, na život 
v rodné zemi i v zemi, kam případně 
emigroval/a atd. Na závěr předklá-
dají respondenti fotografi e, dokumen-
ty a další předměty, které se vzta-
hují k jejich životnímu příběhu, 
a vzpomínají na své rodinné přísluš-
níky či přátelé. Na autentičnosti 
přidává některým svědectvím i fakt, 
že jejich určitá část byla natočena 
přímo na místech někdejších kon-
centračních táborů, ghett, masových 
hrobů, případně na místech, kde 
rodina bydlela před válkou. 

Přibližně 2000 nahrávek (včetně 
všech českých a slovenských), které 
jsou uloženy přímo na fakultním 
serveru, je uživateli k dispozici oka-
mžitě, vše ostatní se stahuje přes 
internet z centrální databáze v Los 
Angeles a po udělení souhlasu jsou 
nahrávky zpřístupněny nejpozději 
do 48 hodin. Jednotlivé rozhovory 
prošly jen zcela minimální dodateč-
nou úpravou, takže uživatelé mají 
možnost s nimi volně nakládat a dále 

je zpracovávat. Výhodné je i to, že si 
výsledky svého hledání mohou oka-
mžitě ukládat a sledovat historii 
vyhledávání. Pro zájemce, kteří by 
si rádi ještě před příchodem do CVH 
Malach udělali lepší přestavu o ma-
teriálu, který se v archivu nachází, 
připravil USC SFI novinku – na svém 
YouTube kanálu nedávno zveřejnil 
kolem stovky rozhovorů.

Projekt digitálního archivu USC 
Shoah Foundation Institute výrazně 
přispívá ke zmapování a interpreta-
ci nejen problematiky holocaustu, 
ale i dalších problému či fenoménů 
spojených s historií 20. století. 

Za velmi pozitivní lze považovat 
zprávu, že aktivity této nadace na 
poli orálněhistorického výzkumu 
neustaly ani po otevření archivu. 
Institut se ho ve spolupráci s part-
nerskými organizacemi snaží rozší-
řit o vzpomínky svědků a pamětníků 
dalších genocid a zločinů proti lid-
skosti, k nimž v minulosti došlo. 
Nedávno se mu například podařilo 
získat práva k archivnímu souboru 
interview s přeživšími a pamětníky 
genocidy v Arménii, včetně doku-
mentace a příbuzných materiálů. 
Jedná se přibližně o 400 vzpomínek, 
které byly natočeny v letech 1968–
2004. Rovněž tato svědectví budou 
v brzké budoucnosti zpřístupněna 
přes digitální archiv. Vedle toho jsou 
natáčeny rozhovory s těmi, kteří 
přežili genocidu ve Rwandě a usadi-
li se ve Spojených státech, a v pilot-
ní fázi se nachází i další projekty 
zaměřené na zkušenosti s jinými 
totalitními režimy – v Kambodže, 
Jižní Africe nebo balkánských stá-
tech. Všechny tyto iniciativy oteví-
rají nové možnosti pro další doku-
mentaci a výzkum zločinů proti 
lidskosti a problematiky potlačová-
ní základních lidských práv.

Vše podstatné o projektu Malach 
zaznělo také v příspěvcích referentů 
na konferenci k prvnímu výročí CVH 
Malach, která se uskutečnila 28. led-
na 2011 na půdě Matematicko-fyzi-
kální fakulty UK.

Jan Dvořák

Centrum Malach

aktuality.indd   127aktuality.indd   127 3/18/11   3:26:58 PM3/18/11   3:26:58 PM



128 2011/01 paměť a dějiny  

aktuality

Keď bol po tragickej smrti Jána Lan-
goša do čela Ústavu pamäti národa 
zvolený nominant nacionalistickej 
Slovenskej národnej strany a keď sa 
medzi politikmi začali ozývať hlasy 
volajúce po zrušení ÚPN, založili 
najbližší a priatelia Jána Langoša, 
v úsilí pokračovať v jeho nedokonče-
nej práci, nadáciu nesúcu jeho meno. 
Nominačný výbor Nadácie, zložený 
z významných českých a slovenských 
osobností, rozhoduje od roku 2007 
o udelení národnej a medzinárodnej 
ceny Jána Langoša. Slávnostný cere-
moniál odovzdávania cien udelených 
za rok 2010 sa uskutočnil v Medziná-
rodný deň ľudských práv 10. decem-
bra v historickej budove Národnej 
rady v Bratislave.

Medzinárodnú cenu, udeľovanú 
spolu s nadáciou Pontis za občiansku 
statočnosť, boj za slobodu či vzdor 
voči utlačovateľským režimom, zís-
kali Dámy v bielom, hnutie manže-
liek, matiek, sestier kubánskych 
väzňov svedomia, zatknutých reži-
mom na jar roku 2003. Dámy v bielom 
vyše sedem rokov pokračujú v ti-
chých protestoch v centre Havany 
a aj vďaka medzinárodnej podpore 
si vynútili prepustenie vačšiny svo-
jich príbuznych. Cenu z rúk predsed-
níčky vlády Ivety Radičovej prebrala 
Gisela Sánchez Verdecia, jedna z Dám 
v bielom, žijúca v špa nielskom exile. 

O odovzdaní ceny ofi ciálne informo-
val slovenský veľvyslanec na Kube 
líderku hnutia Lauru Inés Pollán 
Toledo počas stretnutia na pôde 
veľvyslanectva SR v Havane.

Medzi laureátov národnej ceny, 
ktorá je ocenením tých, ktorí preu-
kázali občiansku odvahu pri obhajo-
be ľudských práv a demokratických 
hodnôt v spoločnosti alebo svojou 
činnosťou poukázali na podstatnú 
historickú skutočnosť či zahalené 
miesto v novodobej histórii a prispe-
li tak k pro pagácii myšlienky slobody 
a obrany demokracie pred totalitný-
mi režimami, pribudli vedúce osob-
nosti tajnej cirkvi na Slovensku Vla-
dimír Jukl (1925) a Silvester Krčméry 
(1924). Títo „generáli“ tajnej cirvi sa 
spoznali v druhej polovici 40. rokov, 
keď sa stali členmi spoločenstva Ro-
dina, ktoré bolo založené kňazom 
chorvátskeho pôvodu profesorom 
Kolakovičom. Rodina, ako laické 
evanjelizačné spoločestvo prevažne 
mladých ľudí, sa stala po komunis-
tickom prevrate okamžite tŕňom 
v oku ŠtB. V roku 1951 boli Jukl s Krč-
mérym zatknutí. Obaja strávili za 
veľmi tvrdých podmienok v komunis-
tickom väzení vyše 13 rokov, nikdy 
sa však nevzdali svojho presvedčenia. 
Silvester Krčméry dokonca odmietol 
prijať amnestiu udelenú v roku 1965 
a žiadal revíziu svojho procesu. V roku 

1966, rok po prepustení z väzenia, 
spolu založili prvý vysokoškolský 
krúžok tajnej cirkvi. Ich stratégiou 
bolo budovať malé štruktúry medzi 
mladými ľuďmi. Koncom sedemdesia-
tych rokov už existovala tajná cirkev 
ako organizovaná sieť po celom Slo-
vensku. Prostredníctvom nej boli 
di stribuované knihy, samizdaty ako 
aj informácie. Akcieschopnosť tajnej 
cirkvi opakovane preverili pri via-
cerých pútiach, ktoré sa stali demon-
štrácia mi proti režimu, či už v Šaští-
ne, Levoči, Nitre alebo Velehrade, kde  
stotisícový dav vypískal komunistic-
kých pohlavárov. Podieľali sa aj na 
organizácii Sviečkovej manifestácie 
v marci 1988 v Bratislave. 

Vladimír Jukl a Silvester Krčméry 
dokázali vybudovať počas komunis-
tickej diktatúry masové hnutie ne-
násilného odporu. Títo dvaja širšej 
verejnosti málo známi muži sú krás-
nym príkladom, že aj v čase mnohých 
zrád a konformných kompromisov je 
možné byť slobodný, postaviť sa pro-
ti zlu a nerobiť s ním dohody. Ich ži-
votný príbeh, rovnako ako príbeh 
Dám v bielom, je výstrahou pred lac-
nými rečami o všeobecnom prostitu-
ovaní vynútenom okolnosťami a zá-
roveň nás všetkých stavia pred 
otázku, akí sme v tej dobe boli, ako 
aj pred otázku, akými sme dnes.

Martin Slávik

IPN vydal knihu Petra Blažka

Polský Ústav národní paměti (IPN) vydal výpravnou knihu historika Petra 
Blažka Ryszard Siwiec 1909–1968. Ryszard Siwiec se dne 8. září 1968 na 
varšavském Stadionu Desetiletí polil rozpouštědlem a zapálil na protest 
proti účasti polských jednotek na okupaci Československa. Publikace vyšla 
v polském a anglickém překladu s řadou dobových fotografi í a předmluvou 
polského režiséra Macieje J. Drygase. Jeho fi lmový dokument Uslyšíš můj 
křik, v němž na počátku devadesátých let rekonstruoval Siwcův protest, 
vyšel jako součást knihy na DVD.  red.

Ceny Jána Langoša 2010 
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