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Cena pro historika Václava Vebera

Od roku 2008 uděluje Nadační fond 
angažovaných nestraníků společně 
s pražskou Slovanskou knihovnou 
Cenu Rudolfa Medka. Ocenění je ur-
čeno badatelům, nakladatelům, fi lmo-
vým tvůrcům, novinářům a dalším 
představitelům vědy a kultury, kteří 
se věnují problematice česko-ruských 
(československo-sovětských) vztahů 
ve 20. století či obecně výzkumu stře-
doevropského a východoevropského 
regionu. Oceňuje rovněž jejich morál-
ní kvality a snahu o podporu a rozvoj 
demokracie. Mezi hlavní badatelská 
témata, na něž se nominace na oceně-
ní vztahuje, patří první československý 
zahraniční odboj a činnost českoslo-
venských legií na Rusi, ruská protibol-
ševická meziválečná emigrace, proti-
nacistický a protikomunistický odboj, 
moderní dějiny Podkarpatské Rusi, 
perzekuce občanů bývalého Českoslo-
venska v Sovětském svazu, vývoj 
československo-sovětských vztahů 
v letech 1945–1948, 1948–1968 a v ob-
dobí po sovětské okupaci a po listopa-
du 1989 a podpora demokracie a roz-
voje demokratického zřízení v regionu 
střední a východní Evropy.

Cena nese jméno českého básníka, 
prozaika, dramatika, vojáka a poli-
tika Rudolfa Medka (1890–1940) 
a zřízena byla pod osobní záštitou 
jeho syna Ivana Medka.

K dosavadním laureátům, jimiž se 
stali Vladimír Bystrov, Jaromír Štětina, 
Luboš Dobrovský, Václav Konzal, Karel 
Hvížďala a Petr Fischer, přibylo ve 
středu 6. dubna 2011 během slavnost-
ního ceremoniálu v Klementinu jméno 
českého historika Václava Vebera.

Cenu získal doc. Václav Veber (nar. 
1931) především za své aktivity ve 
dvou oblastech. Do té první spadají 
jeho historické práce zabývající se 
moderními ruskými a sovětskými 
dějinami, dějinami evropské integra-
ce a evropskými dějinami 20. století 
i moderními československými ději-
nami. Za připomenutí stojí například 

obsáhlá studie o Mikuláši II., stručné 
dějiny SSSR, životopisy V. I. Lenina 
a J. V. Stalina či redakce řady odbor-
ných sborníků. Václav Veber má vel-
ké zásluhy o popularizaci a rehabili-
taci díla českého historika Jana Sla- 
víka. Je autorem, resp. spoluautorem 
několika svazků knižní řady Dějiny 
států vydávané Nakladatelstvím Li-
dové noviny (především Dějin Rakous-
ka a Dějin sjednocené Evropy). V oblas-

ti československých dějin je třeba 
zmínit studii Osudové únorové dny 
1948, dva sborníky o protikomunistic-
kém odboji a řadu časopiseckých 
studií. Pominout nelze ani činnost 
v čele Skupiny výzkumu protikomu-
nistického odboje Ústavu pro studium 
totalitních režimů, kde docent Veber 
působil do konce roku 2010.

Druhým motivem pro udělení ceny 
je Veberova pedagogická činnost. 

Přední český odborník na ruské a sovětské dějiny byl 
dne 6. dubna 2011 vyznamenán Cenou Rudolfa Medka

Docent Václav Veber po převzetí ceny v Klementinu Foto: Přemysl Fialka
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Poté, co mu byl v roce 1990 po dva-
cetiletém zákazu umožněn návrat 
na univerzitní půdu, věnoval se in-
tenzivně výchově mladé generace 
historiků. Řadu let stál v čele Semi-
náře východoevropských dějin při 
Ústavu světových dějin Univerzity 
Karlovy v Praze, dodnes jediného 
specializovaného univerzitního pra-

coviště pro studium dějin východní 
Evropy. K absolutoriu vysoké školy 
dovedl bezpočet studentů, autora 
tohoto textu nevyjímaje, a řadě 
z nich pomohl i s nastartováním 
profesní kariéry. Dodnes vyučuje 
moderní dějiny a přednáší na téma 
evropské integrace na několika čes-
kých univerzitách.

Součástí ceremoniálu předání Ceny 
Rudolfa Medka bylo i udělení bada-
telského stipendia spisovateli, sce-
náristovi a režisérovi Martinu Ryša-
vému. Stipendium chápe Nadační 
fond jako podporu a usnadnění jeho 
další činnosti na poli literárním i fi l-
movém.

Lukáš Babka

Čtvrtstoletí černobylské havárie

Ve čtvrtek 21. dubna 2011 bylo v rám-
ci pravidelných seminářů v Ústavu 
pro studium totalitních režimů vzpo-
menuto 25. výročí havárie čtvrtého 
reaktoru jaderné elektrárny v ukra-
jinském Černobylu. 

Seminář se zaměřil na refl exi teh-
dejších událostí a recepci jejich po-
litických dopadů. Jeho součástí byly 
komentované ukázky z několika do-
kumentů, které se v posledním de-
setiletí příčinami a důsledky černo-
bylské havárie zabývaly. Své pohledy 
prezentovali Jiří Hůlka ze Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost, fo-
tograf Václav Vašků (oceněný za své 

snímky z Černobylu cenou Czech 
Press Photo 2005) a Jan Kalous z Ústa-
vu pro studium totalitních režimů. 
Helena Dluhošová z Ministerstva 
vnitra ČR přiblížila rozsah a podobu 
pomoci českým krajanům na Ukra-
jině, postiženým jadernou havárií, 
v 90. letech. O svých bezprostředních 
dojmech z průběhu cyklistického 
Závodu míru 1986 hovořil tehdejší 
asistent československé reprezenta-
ce Antonín Bartoníček. Do následné 
debaty se zapojila přítomná předsed-
kyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost Dana Drábová. 

Jan Kalous Dana Drábová Foto: Přemysl Fialka 

Ve dnech 26.–27. 3. 2011 se uskuteč-
nila návštěva delegace ÚSTR a ABS 
v čele s řediteli Danielem Hermanem 
a Janou Poddanou v jeruzalémském 
Jad Vašem, oficiálním památníku 
státu Izrael připomínajícím oběti ho-
locaustu. V doprovodu velvyslance 
České republiky v Izraeli Miloše Po-
jara jsme se setkali s předsedou Jad 
Vašem Avnerem Shalevem, ředitelem 
oddělení archivů Haimem Gertnerem, 
ředitelkou Mezinárodního ústavu pro 
výzkum holocaustu Bellou Gutterma-
novou a dalšími izraelskými kolegy-
němi a kolegy. Návštěva sloužila 

k vzájemnému představení a navázá-
ní pracovních vztahů. Ředitel archivu 
Jad Vašem nám předvedl inspirativní 
projekt ústřední databáze jmen obě-
tí šoa, v jehož rámci se dohledávají 
a rekonstruují jména a stručné život-
ní příběhy šesti milionů Židů, kteří 
byli vyvražděni a umučeni za holo-
caustu. Díky projektu se rychle zvýšil 
počet evidovaných jmen ze zhruba 
dvou na dnešní čtyři miliony. Zatímco 
ze zemí západní Evropy a ČR je dnes 
jmenovitě zdokumentováno přes de-
vadesát procent obětí, v zemích vý-
chodněji položených je číslo řádově 

nižší. Na závěr návštěvy archivu jsme 
si prohlédli velmi působivé, střízlivé 
a architektonicky brilantně řešené 
Muzeum historie holocaustu, k němuž 
přiléhá Zahrada spravedlivých mezi 
národy. V ní jsou od roku 1962 vysa-
zovány stromy za ty, kteří s nasazením 
života zachraňovali za holocaustu 
Židy. 

Evropská komise a totalitní režimy
Setkání Úřadu pro komunikaci Ev-
ropské komise s organizacemi zabý-
vajícími se historií totalitních režimů 
ve dnech 3.–4. 5. 2011 v Bruselu a Me-

Mezinárodní vztahy ÚSTR a ABS

Návštěva v Jad Vašem a jednání Evropské komise

Seminář ÚSTR připomněl tragické výročí 
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chelenu v Belgii se účastnilo přes 
padesát zástupců těchto organizací 
a institucí. Drtivá většina pozvaných 
organizací se věnuje vyrovnávání se 
s nacistickou totalitou a s holocaus-
tem. Kromě ÚSTR zde bylo bohužel 
zastoupeno jen několik dalších insti-
tucí z nových členských států EU, 
které se zabývají i totalitou komu-
nistickou. To se odráželo i ve sklad-
bě programu – ten se soustředil 
hlavně na téma holocaustu. Pláno-
vaný bod jednání týkající se zprávy 
Evropské komise o zločinech spácha-
ných totalitními režimy z 22. 12. 2010, 
určené Parlamentu a Radě EU, odpadl  
bez náhrady. Zpráva z veřejného sly-
šení v Evropském parlamentu What 
do Young Europeans Know about 
Totalitarianisms? (Co vědí mladí 
Evropané o totalitách?), uspořádané-
ho europoslanci Sandrou Kalniete 
(Lotyšsko), viceprezidentem Evrop-
ského parlamentu László Tökésem 
(Rumunsko) a Milanem Zverem (Slo-
vinsko) dne 29. 3. 2011, byla zástup-
ci Evropské komise bohužel podána 
jen velmi povrchně a nepřesně. To 

potvrzuje zásadní význam iniciativy 
ÚSTR a jeho partnerských institucí 
a organizací sdružených v pracovní 
skupině pro Platformu evropské pa-
měti a svědomí: do vyrovnávání se 
s minulostí Evropy a jejího připomí-

nání je třeba zahrnout i druhou smr-
tící totalitu 20. století, kterou zažily 
nové členské státy EU – kromě dik-
tatury nacistické i diktaturu komu-
nistickou. 

Neela Winkelmann-Heyrovská

Zahrada spravedlivých mezi národy v Jad Vašem Foto: archiv autorky

Hlasy svobody – západní provokace? 
60 let Rádia Svobodná Evropa v Mnichově 
a v Praze

Mnichov, 28.–30. dubna 2011

U příležitosti 60. výročí zahájení vy-
sílání se ve dnech 28.–30. dubna 2011 
uskutečnila v Mnichově mezinárodní 
konference Hlasy svobody – západní 
provokace? 60 let Rádia Svobodná Ev-
ropa v Mnichově a v Praze. Akci pořá-
dalo České centrum v Mnichově 
a Collegium Carolinum ve spolupráci 
s Ústavem pro studium totalitních 
režimů v prostorách Senátního sálu 
mnichovské univerzity.  

Na slavnostním zahájení promlu-
vili zástupci bavorské vlády, český 
velvyslanec v SRN Rudolf Jindrák, 
předseda Collegia Carolina Martin 
Schulze Wessel, ředitelka Českého 

centra v Mnichově Zuzana Jűrgens 
a ředitel Ústavu pro studium totalit-
ních režimů Daniel Herman.  

Ve třech konferenčních dnech 
a v pěti panelech se účastníci zamýš-
leli nad důležitostí a významem šíře-
ní svobodného slova do komunistic-
kého světa v letech 1951–1989. 
Z příspěvků i debat vyplynulo, jak 
zásadní roli hrálo Rádio Svobodná 
Evropa s ohledem na ideologickou 
a informační nepřístupnost sovětské-
ho bloku. Již v úvodním vystoupení se  
profesor historie na Boston Universi-
ty Igor Lukeš snažil defi novat posta-
vení RSE vůči americké admini strativě 

v kontextu studené války. V dalších 
příspěvcích se hovořilo nejen o čes-
koslovenské redakci, ale také o vysí-
lání do Maďarska, Rumunska nebo 
Polska. Vysílání RSE bylo analyzová-
no z různých úhlů pohledu – od pro-
gramového schématu přes hudební 
produkce po bezpečnostní opatření 
uvnitř RSE. Důležitou součástí progra-
mu byly debaty s pamětníky, přímými 
aktéry vysílání. 

Historický pohled do českosloven-
ské redakce RSE nabídly příspěvky 
Anny Bischof (Mnichov, SRN) a Rü-
digera Rittera (Brémy, SRN), který ve 
svém příspěvku porovnával vysílání 
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a poslech RSE a Hlasu Ameriky v Pol-
sku a Československu. Melissa Fein-
berg (New Brunswick, USA) se zabý-
vala ohlasem procesu s Rudolfem 
Slánským ve vysílání RSE. Prokop 
Tomek z Vojenského historického 
ústavu připomněl snahu rušit vysí-
lání RSE a prostřednictvím StB růz-
nými formami proniknout do česko-
slovenské redakce. Milan Bárta 
připravil příspěvek o systému rušení 
RSE v ČSSR a o krátké periodě neru-
šení RSE po srpnové okupaci 1968.  

Součástí konferenčního programu 
byla rovněž debata o důležitosti 
zprostředkování  svobodných, ne-
cenzurovaných informací v dnešním 
světě. Mimořádnost akce podtrhl 
svou osobní účastí estonský prezi-
dent (mj. bývalý redaktor RSE) Too-
mas Hendrik Ilves. Dalšími diskutu-
jícími byli americký generální konzul 
v Mnichově Conrad R. Tribble, pro-

fesor Hans J. Kleinsteuber z Univer-
zity Hamburk, Abbas Djavadi z RSE/
RL a Ingo Mannteufel z Deutsche 
Welle. Debata se dotýkala nejen vý-
znamu dalšího vysílání RSE/RL do 
zemí, kde vládne autoritativní či 
diktátorský režim, ale upozornila 
rovněž na určité skryté nebezpečí 
nových technologií. Represivním 
složkám totiž dávají nástroj pro iden-
tifi kaci účastníků (posluchačů), což 
jim následně umožňuje paralyzovat 
potenciální opoziční hnutí.  

Velmi zajímavým bodem programu 
byla návštěva prostor, v nichž RSE 
v Mnichově sídlilo. Dnes zde probíhá 
rekonstrukce a přestavba budov pro 
univerzitní potřeby. 

Na úspěšnou konferenci by měla na 
konci června letošního roku navázat 
výstava o RSE. Předpokládá se rovněž 
vydání konferenčního sborníku. 

Jan Kalous 

U příležitosti 60. výročí zahájení 
vysílání Rádia Svobodná Evropa do 
bývalého Československa se v pro-
storách Senátu Parlamentu ČR ko-
nala mezinárodní konference Svo-
bodně!  Zášt itu nad ní převzal i 
a v úvodu konference vystoupili: 
předsedkyně vlády Slovenské repub-
liky Iveta Radičová, předseda vlády 
České republiky Petr Nečas a první 
místopředseda Senátu Přemysl So-
botka. Na ně pak ve svých vystou-
peních za pořadatelské instituce 
navázali prozatímní ředitel Českého 
rozhlasu Peter Duhan a viceprezi-
dent RSE/RL John O’Sullivan. Vedle 
Českého rozhlasu a RSE/RL se na 
přípravách akce podílela Filozofi cká 
fakulta Univerzity Karlovy a Ústav 
pro studium totalitních režimů. 

Před vlastním jednáním konferen-
ce byli vyhlášeni vítězové literární 
soutěže Svoboda slova – včera a dnes 
pro studenty středních škol. 

V prvním konferenčním bloku se 
pozornost soustředila na historickou 

refl exi československého vysílání 
Rádia Svobodná Evropa. V úvodním 
vystoupení Vilém Prečan analyzoval 
dosavadní stav poznání fenoménu 
RSE a vyzval v tomto směru k zin-
tenzivnění výzkumných aktivit. Jiří 
Pernes z Ústavu pro soudobé dějiny 
AV ČR se posléze stručně zabýval 
vnitřní situací a životem českoslo-
venské redakce v 50. letech. Na něj 
ve svém příspěvku o RSE v meziná-
rodněpolitickém kontextu v 70. a 80. 
letech navázal ředitel Ústavu pro 
soudobé dějiny AV ČR Oldřich Tůma. 
Na konkrétním příkladu zpravodaj-
ského pronikání do RSE – na přípa-
du kapitána Pavla Minaříka (akce 
Pley) – dokladoval Pavel Žáček a Jan 
Kalous z Ústavu  pro studium tota-
litních režimů nebezpečnost aktivit 
Státní bezpečnosti. Letákové akce 
RSE a jejich význam pro Českoslo-
vensko připomněl Prokop Tomek 
z Vojenského historického ústavu 
v Praze. Pavel Paleček z Ústavu pro 
soudobé dějiny AV ČR představil 

aktivity Výboru pro svobodnou Ev-
ropu v kontextu americké protiko-
munistické propagandy. 

Druhá část konference nabídla 
reflexi Rádia Svobodná Evropa od 
osobností bezprostředně spjatých 
s touto stanicí. Ross Johnson z Hoo-
verova institutu a Centra pro vědu 
Woodrowa Wilsona upozornil na 
důležitost partnerství mezi Ameri-
čany a Čechy a Slováky, které se 
právě v Rádiu Svobodná Evropa vzác-
ně naplnilo ve snaze prolomit komu-
nistickou informační bariéru. Býva-
lý ředitel československé redakce 
RSE Pavel Pecháček se zamyslel nad 
jednotlivými etapami RSE. Olga Ko-
pecká-Valeská (bývalá ředitelka 
české redakce) poukázala ve svém 
vystoupení na programovou a žánro-
vou různost vysílání RSE. Blok uza-
vřel svým příspěvkem náměstek 
ředitele RSE/RL pro vysílání do Af-
ghánistánu, Iráku, Íránu a Pákistánu 
Akbar Ayazi, který vypíchl důležitost 
poslání RSE/RL v dnešním světě. 

Mezinárodní konference Svobodně! 

Praha, 5. května 2011

Konferenci zahájil historik Igor Lukeš
  Foto: Reiner Just
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Konference se účastnili zleva: Peter Brňo, velvyslanec Slovenské republiky v ČR, premiér ČR Petr Nečas, premiérka Slovenské republiky Iveta Radičová, 
místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, rozhlasová reportérka Ivana Denčevová, ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan, viceprezident Rádia 
Svobodná Evropa John O’Sullivan a ředitel ÚSTR Daniel Herman Foto: Zbyněk Pecák

V závěrečném konferenčním pane-
lu se nad významem vysílání RSE do 
bývalého Československa zamýšleli 
místopředseda Senátu Parlamentu 
ČR Petr Pithart, bývalý politický vě-
zeň, spisovatel a scenárista Jiří Strán-

ský, novinář a spisovatel Karel Hvíž-
ďala a pomocný biskup pražský 
a někdejší spoluzakladatel Občan-
ského fóra Václav Malý. 

Pražská konference Svobodně! byla 
nejen důstojným připomenutím vý-

znamu Rádia Svobodná Evropa pro 
Československo, ale také jasným 
a zřetelným vyjádřením díků za svo-
bodné informace šířené v temných 
dobách komunistického režimu. 

Jan Kalous 

Vítězové studentské literární soutěže Svoboda slova – včera a dnes, vpravo historik Prokop Tomek  Foto: Zbyněk Pecák
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Výstava Svobodně!

Praha, 5. května 2011

Dne 5. května 2011 byla v prostorách 
raně barokní Valdštejnské zahrady 
v Senátu České republiky slavnost-
ně otevřena výstava s názvem Svo-

bodně! s podtitulem Rádio Svobodná 
Evropa 1951–2011. Tato výstava je 
součástí projektu věnovaného šede-
sátému výročí zahájení vysílání 

Rádia Svobodná Evropa, který za-
hrnoval také mezinárodní konferen-
ci, vydání knihy k tomuto tématu, 
mši za zesnulé pracovníky RSE, 
koncert Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu, ale také napří-
klad studentskou literární soutěž. 
Projekt Svobodně! společně připravil 
Český rozhlas, Rádio Svobodná Ev-
ropa, Filozofi cká fakulta Univerzity 
Karlovy, Ústav pro studium totalit-
ních režimů a Senát Parlamentu 
České republiky. Nad touto akcí 
převzali záštitu premiér České re-
publiky Petr Nečas a premiérka 
Slovenské republiky Iveta Radičová, 
akce konané v Senátu Parlamentu 
ČR zaštítil 1. místopředseda Senátu 
Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. 
Výstava je veřejnosti přístupná do 
17. června 2011.

Na vernisáži promluvili 1. místo-
předseda Senátu Parlamentu ČR 
Přemysl Sobotka, ředitel Českého 
rozhlasu Peter Duhan, viceprezident 

Výstavu zahájili mimo jiné ředitel ÚSTR Daniel Herman, viceprezident Rádia Svobodná Evropa/
Rádia Svoboda John O’Sullivan a 1. místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka 

Foto: Zbyněk Pecák
Projev přednesl také velvyslanec USA v ČR 
Norman Eisen Foto: Zbyněk Pecák

vystavy-konferenceV.indd   132vystavy-konferenceV.indd   132 6/7/11   8:58:17 AM6/7/11   8:58:17 AM



výstavy a konference

paměť a dějiny 2011/02 133

Mezinárodní konference k 90. výročí přijetí 
ruské emigrace v Československu

Praha, 30. května 2011

Pod záštitou předsedkyně Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České 
republiky Miroslavy Němcové se 
v prostorách Státních aktů Posla-
necké sněmovny konala mezinárod-
ní konference 90. výročí přijetí ruské 
emigrace v Československu, kterou 
spolupořádala Pravoslavná církev 
v českých zemích a na Slovensku.

Po úvodním slovu metropolity 
Kryštofa, arcibiskupa pražského 
a metropolity českých zemí a Sloven-
ska, vystoupili se svými příspěvky 
Mgr. Hanuš Nykl, Ph.D., pracovník 
Slovanského ústavu Akademie věd  
ČR a Filozofi cké fakulty Univerzity 
Karlovy (Pravoslaví v meziválečném 
Československu: budování státu a for-
mování církve), prof. ThDr. Ján Šafi n 
z Pravoslavné bohoslovecké fakulty 
v Prešově (Vznik eurasijského hnutí), Pohled do auditoria  Foto: Igor Střelec

Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svo-
boda John O’ Sullivan, ředitel Ústavu 
pro studium totalitních režimu Da-
niel Herman a děkan Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy Michal 
Stehlík, který je zároveň jedním z au-
torů výstavy. Slavnostní zahájení 
zakončil koncert Symfonického or-

chestru Českého rozhlasu s dirigen-
tem Petrem Vronským.

Dvaadvacet velkoformátových pa-
nelů výstavy nabízí unikátní pohled 
na šedesátiletou historii Rádia Svo-
bodná Evropa a představuje myšlen-
ky a profily osobností, které byly 
s RSE spojeny – Ferdinanda Peroutky, 

Pavla Tigrida, Slávy Volného, Egona 
Hostovského, Václava Havla či Pavla 
Pecháčka. Rámec výstavy je tvořen 
základními historickými událostmi 
s důrazem na ty, které se přímo vzta-
hují k dějinám této rozhlasové sta-
nice.

Lukáš Jiřička

Expozice ve Valdštejnské zahradě a Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Petrem Vronským Foto: Zbyněk Pecák
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Výstava Praha objektivem tajné poli-
cie pokračuje v turné po světě. Po 
Spojených státech, Německu, Švéd-
sku, Belgii a Lucembursku ji nyní 
mohou zhlédnout návštěvníci v Rus-
ké federaci. Jedenáct panelů, které 
vznikly díky spolupráci Ústavu pro 
studium totalitních režimů s Archi-
vem bezpečnostních složek, ukazu-
je fotografi e pořízené Státní bezpeč-
ností při sledování vybraných osob. 
Příslušníkům Správy sledování StB 
se na nich mimoděk podařilo zachy-
tit atmosféru normalizační Prahy 
v 70. a 80. letech. 

Vernisáž v Moskvě proběhla letos 
18. března v centru Andreje Sacha-
rova. Nikdy by mne nenapadlo, že budu 
tuto výstavu moci přivítat i v Rusku, 
o to víc jsem tomu rád, prohlásil při 
zahájení český velvyslanec v Mosk-
vě Petr Kolář, který byl v roce 2009 
jako velvyslanec i u otevření výsta-
vy v USA.

Zahájení v moskevském centru 
Andreje Sacharova předcházela de-
bata o lustracích, které se zúčastnila 
radní Ústavu pro studium totalitních 
režimů Petruška Šustrová a první 
ředitel ústavu Pavel Žáček. Diskusi 
na téma Lustrace jako stimul politické 
a společenské transformace v postso-
větských zemích moderoval německý 
historik Lorenc Erren, jedním z vy-
stupujících byl i věhlasný ochránce 
lidských práv Sergej Kovaljov. Se svým 
odmítáním lustrací byl však mezi 

ostatními účastníky osamělý. Dalšími 
diskutujícími byli Mariusz Volos z Pol-
ské akademie věd, Nikita Petrov 
a Alexandr Gurjanov z ruské společ-
nosti Memorial či redaktor Rádia 
Svoboda Michail Sokolov.

Spolupořatelem debaty o lustracích 
i putování výstavy po Rusku je  České 
centrum v Moskvě. Po premiéře v Sa-
charovově centru, které návštěvnost 
výstavy vyhodnotilo jako jednu z nej-

vyšších za posledních několik let, se 
Praha objektivem tajné policie přestě-
hovala do města Nižnij Novgorod. Ve 
výstavních prostorách tamního kina 
Rekord byla k vidění do konce dubna. 
Vernisáž v Nižním Novgorodě uvedl 
zástupce Českého centra Jan Macho-
nin. Od konce května je výstava ote-
vřena v Petrohradě v tamní pobočce 
sdružení Memorial.

                  Štěpán Černoušek

Praha objektivem tajné policie 
putuje po Rusku

Moskva, Nižnij Novgorod, Petrohrad

Výstavu zahájil velvyslanec České republiky Petr Kolář  Foto: archiv autora

Mgr. Ljubov Běloševská ze Slovanské-
ho ústavu AV ČR (Ruští vědci-emigran-
ti v meziválečném Československu). 
Metropolita Kryštof vzdal ve svém 
vystoupení hold duchovním předsta-
vitelům ruské emigrace, prof. Alexan-
dr Lapin, který působí ve Vídni, po-
hovořil o ruské emigraci z pohledu 
vlastní rodinné historie. Na něj na-
vázal svým příspěvkem Osudy kozác-

ké emigrace v Československu JUDr. 
Mikhail Dzyuba z Vyslanecké kozác-
ké stanice sv. Trojice v Praze. Téma-
tem doc. Tatjany Pergler, Ph.D., ředi-
telky 1. slo vanského gymnázia, byla 
problematika školství a vzdělávání 
emigrantské mládeže. Konferenci 
zakončila Mgr. Anastasie Kopřivová 
ze Slovanské knihovny, která přiblí-
žila tzv. ruskou akci, uskutečněnou 

ve dvacátých letech československou 
vládou z podnětu prezidenta T. G. 
Masaryka, která měla pomoci mladé 
ruské inteligenci získat vzdělání pro 
potřeby budoucího demokratického 
Ruska. 

Program konference zpestřilo vy-
stoupení vokálně-instrumentálního 
souboru Filokallia.

Jana Kudělková
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