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Dne 19. července 2011 navštívili Ústav 
pro studium totalitních režimů a Ar-
chiv bezpečnostních složek hosté, 
kteří připomenuli různorodost a hlou-
bi zla totalitních režimů donedávna 
existujících v mimoevropských po-
měrech. Delegace, vedená iráckým 
ministrem pro lidská práva, Jeho 
Excelencí Ing. Mohammedem S. Al-
 -Súdáním, byla složena z iráckých 
odborníků na problematiku doku-
mentace a vyšetřování zločinů spá-
chaných baasistickým režimem. 
Centrum pro dokumentaci zločinů 
minulého režimu vzniklo v Iráku 
v roce 2008, ovšem spolupráce s čes-
kými odborníky je staršího data. Již 
v roce 2003 pomáhali archiváři z Ná-
rodního archivu znovuvytvořit v Irá-
ku archivní síť.

Členové delegace se zajímali pře-
devším o výukové a digitalizační 
techniky a postupy používané v čes-
kých poměrech. Uvítali i informace 
o právním pozadí a rámci společného 
fungování ÚSTR a ABS.

Ministr Al-Súdání představil čin-
nost a aktivity svého úřadu (založe-
ného roku 2004 v zemi, kde předtím 
lidská práva neexistovala) i specifi c-
ké úkoly a metodiku Centra pro do-
kumentaci zločinů minulého režimu 
(režim strany Baas 1968–2003). Irá-
čanům připravilo bolestné dědictví 
minulého režimu obrovský úkol iden-
tifi kovat oběti a pachatele zločinů, 

které přímo zasáhly miliony osob 
a rodin. Vedle odkryvu masových 
hrobů a identifi kace obětí patří mezi 
smutné úlohy Iráčanů i organizace 
asociací bývalých vězňů a obětí, sprá-
va kompenzací pozůstalým a spolu-
práce s Vysokým tribunálem pro 
souzení představitelů režimu a Era-
dikační komisí provádějící lustrace 
baasistů. Pozitivním signálem do 
budoucna je výuková a informační 
aktivita ministerstva, jež má iráckou 

populaci seznamovat s demokracií 
i politickými a osobnostními právy.

Zvláštní pozornost při prohlídce 
pracovišť Ústavu a Archivu věnovali 
členové delegace digitalizaci doku-
mentů a jejich uchovávání a restauro-
vání. V doprovodu Mgr. Pavla Navrá-
tila navštívili badatelnu a archivní 
depot, kde si prohlédli archiválie do-
kumentující, že v hledáčku bývalé 
československé rozvědky byl i Irák.

Eduard Hulicius

Návštěva iráckého ministra pro lidská práva

Ruský pohled na invazi v roce 1968

Ministr navštívil také badatelnu ABS Foto: Eduard Hulicius

Za velkého zájmu veřejnosti byla 
představena kniha editora Josefa 
Pazderky Invaze 1968. Ruský pohled, 
kterou vydal společně Ústav pro stu-
dium totalitních režimů a naklada-
telství Torst. Unikátní publikace 
představuje první pokus o uceleněj-
ší pohled na ruské vnímání pražské-

ho jara a sovětské okupace 21. srpna 
1968. Obsahuje dosud nezveřejněná 
svědectví sovětských vojáků, novi-
nářů, inteligence i disidentů. Inter-
view do knihy poskytli generálové 
Pavel Kosenko a Eduard Vorobjov, 
novináři Vladimir Lukin a Vladlen 
Krivošejev a také ruské disidentky 

Ljudmila Alexejevová a Natálie Gor-
baněvská. Rozhovory s nimi jsou 
doplněny cennými studiemi Tomáše 
Glance, Daniela Povolného, Dimitri-
je Běloševského i ruských historiků 
Nikity Petrova a Olgy Pavlenkové. 
Svou osobní vzpomínkou přispěl 
i politik a chartista Petr Pithart. 

U příležitosti vydání knihy Invaze 1968. Ruský pohled zavítali do České 
republiky Alexandr Daniel, Vladimir Lukin a Eduard Vorobjov
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Publikaci doprovázejí fotografie 
Josefa Koudelky, Karla Cudlína a také 
doposud nezveřejněné snímky z inva-
ze od amerického fotografa Paula 
F. Goldsmithe, sovětského výsadkáře 
Borise Šmeljova i mnohých dalších.

Ve čtvrtek 18. srpna proběhla na 
půdě Ústavu pro studium totalitních 
režimů prezentace knihy spojená 
s debatou, jíž se zúčastnili i protago-
nisté nové publikace – ruský ombuds-
man a bývalý novinář Vladimir Lukin 
a bývalý generál Eduard Vorobjov, 
který velel odsunu sovětských vojsk  
z ČR v roce 1991. Kromě nich přijal 
pozvání historik z ruského sdružení 
Memorial a bývalý disident Alexandr 
Daniel. Úvodní slovo pronesl velvy-
slanec České republiky v Moskvě Petr 
Kolář.

Alexandr Daniel a Eduard Vorobjov 
přijeli na pozvání Ústavu pro studium 
totalitních režimů a Slovanské knihov-
ny – Národní knihovny ČR. Po prezen-
taci knihy odjeli hosté do Milovic, do 
roku 1991 hlavního sídla sovětských 
vojsk v Československu. Pro generá-
la Vorobjova, k němuž se připojil 
i Michael Kocáb, to byl návrat poprvé 
po dvaceti letech. Zavítal do bývalého 
domu důstojníků, k budově generál-
nímu štábu (dnes opuštěné a zpustlé) 
i k domu, v němž kdysi bydlel. 

V pátek byla pro oba hosty připra-
vena prohlídka Národní knihovny 
v Klementinu, odpoledne se pak ko-
nala pracovní schůzka Alexandra 
Daniela se zástupci Ústavu, na níž se 
předběžně domluvila užší spolupráce 
mezi ÚSTR a sdružením Memorial.

V neděli 21. srpna se Alexandr 
Daniel zúčastnil společně s ředitelem 
ÚSTR Danielem Hermanem pietního 
aktu před budovou Českého rozhla-
su, kde položili květiny k pomníku 
padlým při srpnové invazi. V odpo-
ledních hodinách navštívil muzeum 
Vojna u Příbrami, vytvořené na mís-
tě bývalého pracovního táboru.

Vydání knihy a celý pobyt hostů 
provázela mimořádná pozornost mé-
dií. Věnováno jim bylo na pětadvacet 
článků v tisku i speciální pořady Čes-
ké televize a Českého rozhlasu. Kniha 
Invaze 1968. Ruský pohled se hned po 
vydání stala jedním z nejprodávaněj-
ších titulů na knižním trhu.

Štěpán Černoušek

Generála Vorobjova přivítal na letišti v Praze Michael Kocáb 
Prezentace knihy Invaze 1968. Ruský pohled. Zleva: Alexandr Daniel, Vladimir Lukin, Eduard 
Vorobjov, Josef Pazderka.
Alexandr Daniel navštívil bývalý pracovní tábor Vojna u Příbrami  Foto: Štěpán Černoušek
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Poslední rozloučení se Ctiradem Mašínem

Poslední rozloučení se uskutečnilo 
24. srpna 2011 v Clevelandu v Ohiu. 
Vzhledem k tomu, že Ctirad Mašín byl 
veteránem americké armády, konal se 
obřad v pohřebním ústavu Anthony 
Riperi & Sons s vojenskými poctami. 
U rakve pokryté americkou státní 
vlajkou drželi čestnou stráž příslušní-
ci výsadkářských jednotek.

Z České republiky přiletěl vojenským 
speciálem ministr obrany Alexandr 
Vondra, který při této příležitosti udě-
lil Ctiradu Mašínovi in memoriam 
a Josefu Mašínovi nejvyšší resortní 
vyznamenání Zlatá lípa. Poslednímu 
rozloučení byl vedle pozůstalých, přá-
tel, krajanů a další smutečních hostů 
přítomen velvyslanec České republiky 
v USA Petr Gandalovič. Ministr obra-
ny předal Josefu Mašínovi kondolenč-
ní dopis předsedy vlády České repub-
liky Petra Nečase, který v něm 
vyjádřil politování, že se vzhledem 
k pracovním povinnostem nemůže 
obřadu zúčastnit. Stejně jako ministr 
zahraničí Karel Schwarzenberg zaslal 
do Clevelandu smuteční věnec. 

Na začátku obřadu zazněla píseň 
Amazing Grace, jedna z nejznámějších 
gospelových skladeb, kterou v roce 1779 
složil básník a pastor John Newton. 
Obřad zarámoval svými přímluvami 
římskokatolický kněz P. Neil Kookoothe 
z kostela St. Clarence Parish v North 
Olmstedu. Byl jediným, kdo mluvil 
anglicky, ostatní projevy byly prone-
seny v rodném jazyce zesnulého. 

Po něm farář Jan Zeno Dus přečetl 
emotivní kázání evangelického fará-
ře Marka Zikmunda. Obsahovalo 
kromě jiného odpověď na otázku, 
která se v diskusích o činnosti odbo-
jové skupiny bratří Mašínů ozývá 
snad nejčastěji: Proč to dělali, když 
neměli šanci něco zásadního změnit? 
Proč riskovali životy své i svých blíz-
kých? Museli sáhnout i ke zbraním? 
Jistě že nemuseli. Nemuseli nic z toho. 
Ovšem poznali, že každé vyklizení po-
zic dobra znamená, že na uprázdněné 
místo se prodere zlo. A zlo se tehdy 

Dne 13. srpna 2011 zemřel účastník protinacistického a protikomunistického 
odboje Ctirad Mašín

CTIRAD MAŠÍN (1930, Olomouc – 2011, Cleveland)

Ctirad Mašín se narodil v rodině ruského legionáře a československého důstojníka Josefa Mašína, který v období 
nacistické okupace vytvořil společně se svými přáteli pplk. Josefem Balabánem a škpt. Václavem Morávkem 
legendární zpravodajskou skupinu, pro niž se vžil název Tři králové. V květnu 1941 byl pplk. Mašín zatčen 
a v červnu 1942 na kobyliské střelnici popraven. Ve vězení napsal moták, nalezený po válce. Své syny Ctirada 
a Josefa v něm vyzval, aby hájili svobodu své vlasti a národa.

V roce 1945 prezident Edvard Beneš vyznamenal bratry Mašíny Československou medailí Za chrabrost, 
kterou obdrželi za osobní statečnost v době války. Po válce absolvoval Ctirad Mašín internátní střední školu 
koleje krále Jiřího z Poděbrad. Byl členem skautského oddílu a v roce 1947 se zúčastnil skautské slavnosti 
Jamboree ve Francii. V letech 1950–1951 studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze, poté pracoval 
v dělnických povoláních. Na vojenskou akademii v Hranicích na Moravě nebyl z politických důvodů přijat.

Se svým bratrem a přáteli založil na počátku padesátých let protikomunistickou odbojovou skupinu. 
V září 1951 se účastnil přepadů stanic SNB v Chlumci nad Cidlinou a v Čelákovicích. V říjnu 1951 byl 
zatčen a v srpnu 1952 odsouzen ke dvěma a půl letům odnětí svobody za přípravu k ilegálnímu přechodu 
státních hranic. Až do propuštění v červnu 1953 po amnestii prezidenta republiky byl vězněn na Jáchymovsku 
v uranových pracovních táborech (zejména na Mariánské). V létě 1953 se podílel na dalších odbojových 
aktivitách, zejména na zapálení stohů na Olomoucku.

Společně se svým bratrem a přáteli podnikl na podzim 1953 proslulou cestu do Západního Berlína, odkud 
odešel do USA. V letech 1954–1959 sloužil v americké armádě. Po odchodu z armády se věnoval podnikání. 
Na základě jeho vzpomínek připravil Ota Rambousek knihu Jenom ne strach (Praha 1990). V roce 2005 byl 
Ctirad Mašín v Kanadě vyznamenán Cenou T. G. Masaryka a v roce 2008 čestnou plaketou předsedy vlády 
ČR Mirka Topolánka. V roce 2010 vyšla v nakladatelství Academia kniha Cesta na severozápad, v níž jsou 
otištěny dobové vzpomínky bratrů Mašínových a Milana Paumera na jejich cestu do Západního Berlína.

Poslední rozloučení se Ctiradem Mašínem se uskutečnilo s vojenskými poctami 
Foto: Petr Blažek
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činilo – v podobě poprav a věznění ne-
vinných, krádeže majetku, devastace 
životního prostředí i duší. Ti, kteří se 
tomu postavili, jakkoliv v té chvíli bez 
šance, nám pomohli komunistické běs-
nění nazvat pravým jménem.

S osobními vzpomínkami na Ctirada 
Mašína vystoupili na obřadu jeho přá-
telé Bohumil Obdržálek, Martina Pa-
velková a Petr Blažek. Pohnuté životní 
osudy rodiny Mašínových ve 20. stole-
tí přiblížil Eduard Stehlík z Vojenské-
ho historického ústavu. Jako poslední 
promluvil ministr obrany Alexandr 
Vondra, který vyzdvihl hrdinství ze-
snulého: Jeho odchodem ztrácí naše země 
muže, jemuž patří čestné místo v dějinách 
Československa, muže, jenž je prokáza-
ným hrdinstvím i pevnými mravními 
postoji příkladem naší současné společ-
nosti. Mužem, vůči němuž má česká 
společnost stále ještě dluh. Považuji za 
čest, že dnes spolu se skupinou senátorů, 
kteří na činnost bratrů Mašínů trvale 
upozorňovali a žádali jejich ocenění, mohu 
být dnes tady s vámi přítomen a alespoň 
symbolicky a jen částečně se podílet na 
splácení tohoto dluhu.

Po vystoupení ministra obrany po-
děkoval Josef Mašín všem přítomným 
za jejich účast. Poté zazněla americká 
a po ní česká hymna. Po obřadu byla 
rakev za zvuků The Ballad of the Green 
Beret vynesena před budovu a byly 
vypáleny čestné salvy. Vojáci pak slo-
žili americkou vlajku a předali ji rodině 
zesnulého. Poslední rozloučení symbo-
licky uzavřelo troubení večerky.

Místem posledního odpočinku Cti-
rada Mašína je podle oznámení rodi-
ny vojenský národní hřbitov v River-
side u Los Angeles v Kalifornii.

Petr Blažek
Alexandr Vondra při projevu. Vpravo vyznamenání Zlatá lípa, které ministr obrany České republiky 
udělil Ctiradu Mašínovi in memoriam  Foto: Petr Blažek

První Evropský den památky obětí 
totalitních režimů a Varšavská deklarace

Polské předsednictví Evropské unie 
spolu s Muzeem Varšavského povstání 
a Ústavem národní paměti uspořádaly 
ve dnech 23.–24. srpna 2011 ve Varšavě 
první ofi ciální pietní akt Evropské unie 
připomínající oběti totalitních režimů 

v Evropě. Ministři spravedlnosti EU na 
slavnostní akci podepsali Varšavskou 
deklaraci, ve které se mimo jiné zava-
zují, že pachatelé zločinů spáchaných 
za totalitních režimů budou odevzdáni 
spravedlnosti. 

Po rozšíření Evropské unie o postko-
munistické země zesílily hlasy volající 
po zakotvení 23. srpna, dne podpisu 
paktu o neútočení a poválečném roz-
dělení Evropy mezi Stalinem a Hitlerem, 
paktu Molotov-Ribbentrop z roku 1939, 

Americká vlajka halící rakev Ctirada Mašína obohatí sbírky Vojenského historického ústavu
 Foto: Petr Blažek
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jako Evropského dne památky obětí 
totalitních režimů. Tento požadavek 
zazněl na veřejném slyšení Zločiny spá-
chané totalitními režimy, uspořádaném 
slovinským předsednictvím EU a Ev-
ropskou komisí dne 8. dubna 2008.  
Zopakovala jej Pražská deklarace při-
jatá 3. června 2008 na konferenci Svě-
domí Evropy a komunismus, konané 
v Senátu PČR. Evropský parlament ve 
své první rezoluci Svědomí Evropy a to-
talita ze dne 2. dubna 2009 vyzval 
k prohlášení tohoto dne celoevropským 
dnem památky obětí všech totalitních 
a autoritářských režimů. Návrh podpo-
řila i Vilniuská deklarace Organizace 
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, 
přijatá 3. července 2009, a naposledy 
výzvu zopakovala Rada EU pro sprave-
dlnost a vnitřní záležitosti ve svých 
závěrech o povědomí o zločinech spá-
chaných totalitními režimy v Evropě 
z 9.– 10. června 2011.

Polské předsednictví EU je první, 
kdo se tohoto úkolu na evropské úrov-
ni zhostil. Polské ministerstvo spra-
vedlnosti ve spolupráci s Muzeem 
Varšavského povstání a Ústavem ná-
rodní paměti uspořádalo první Evrop-
ský den památky obětí totalitních 
režimů. Do Varšavy byli pozváni mi-
nistři spravedlnosti a vedoucí ústavů 
národní paměti a obdobných institucí 
ze všech členských států EU. Dne 
23. srpna 2011 proběhla v Muzeu Var-
šavského povstání konference, kterou 
zahájil předseda Ústavu národní pa-

měti Dr. Łukasz Kamiński (jeho řeč 
uveřejňujeme). Následovaly projevy 
ministra Krzysztofa Kwiatkowského 
a zástupců států EU. Na závěr byla 
slavnostně podepsána Varšavská de-
klarace, v níž ministři mimo jiné vy-
zývají k uznání totalitních zločinů 
a jejich obětí a k nastolení spravedl-
nosti za spáchané zločiny (neofi ciální 
překlad Varšavské deklarace přiklá-
dáme). Pietního aktu se zúčastnil za 
ČR náměstek ministra spravedlnosti 
Marek Ženíšek, velvyslanec České 
republiky v Polsku Jan Sechter a další 
zástupci státní správy a diplomatic-
kých služeb. Ústav pro studium tota-
litních režimů zastupovali Miroslav 
Lehký, Pavel Žáček a Neela Winkel-
mannová. Hosté měli možnost prohléd-
nout si unikátní muzeum málo známé 
hrdinské a tragické kapitoly polských 
dějin, kterou se komunistický režim 
snažil vymazat z veřejného povědomí. 
Odpoledne program pokračoval polo-
žením věnců u památníku Varšavské-
ho povstání, u památníku padlých 
a zavražděných na východě a u památ-
níku hrdinů ghetta. Účastníci se za-
stavili také u památníku na sběrném 
místě, odkud byli Židé z varšavského 
ghetta deportováni do vyhlazovacích 
táborů. Dne 24. srpna 2011 následova-
lo ve vzdělávacím středisku Ústavu 
národní paměti pracovní jednání zá-
stupců ústavů a institucí zabývajících 
se vyrovnáváním s totalitami. 

Neela Winkelmann-Heyrovská

Kladení věnců u památníku Varšavského povstání Foto: Damjan Hančič

Oběti totalit – 
vykonali jsme toho dost? 

Dr. Łukasz Kamiński 

Bez ohledu na generační rozdíly jsme 
všichni dětmi dvacátého století. Moh-
li bychom si přát, aby se na tuto 
epochu vzpomínalo jako na období 
neobvyklého rozmachu, technologic-
kého pokroku, vyrovnání sociálních 
rozdílů a triumfu demokracie. Bohu-
žel víme velice dobře, že tomu tak 
nebude. Dvacáté století bylo obdobím 
masových vražd prováděných v dosud 
nevídaném měřítku. Většinu zločinů, 
byť ne všechny, mají na svědomí pa-
chatelé příslušející k jedné ze dvou 
totalitních ideologií – nacismu nebo 
komunismu. Neměli bychom však na 
tuto epochu vzpomínat jako na éru 
zločinců. Dvacáté století bylo obdo-
bím obětí – milionů zavražděných 
a milionů těch, kterým se podařilo 
přežít, avšak které jejich utrpení 
navždy poznamenalo.    

Setkali jsme se dnes nejen proto, 
abychom si slavnostně připomněli 
Evropský den památky obětí totalit-
ních režimů. Naším cílem rovněž je 
zamyslet se nad tím, co jsme pro obě-
ti dosud udělali a co ještě můžeme 
udělat. Nejsme první na této cestě. 
Už v dobách páchání zločinů se vždy 
našli lidé, kteří se snažili pomáhat 
pronásledovaným a jejich rodinám, 
zachovat jména obětí a místa poprav. 
Také mnoho z těchto statečných lidí 
se stalo obětí represí. Jejich činy by 
pro nás měly být zdrojem inspirace.  

OBĚTI ŽÁDAJÍ SPRAVEDLNOST

Prvním a nejnaléhavějším úkolem je 
potrestat pachatele zločinů. V přípa-
dě nacistického režimu se mohou 
zdát počty na první pohled úctyhod-
né – v mnoha procesech v několika 
desítkách zemí byly odsouzeny tisí-
ce zločinců. Když však srovnáme tato 
čísla s rozsahem spáchaných zločinů 
a počtem obětí, jasně vyvstane, že 
bylo potrestáno jenom malé procen-
to zločinců. V případě komunistic-
kých zločinů je toto procento ještě 
nižší. Důvodů pro tuto skutečnost je 
řada. V mnoha případech nebyli svěd-
ci (někdy také proto, že byli všichni 
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zabiti), byly zničeny důkazy a jen 
málo pachatelů se ke zločinům při-
znalo. Mučitelé se směli zaštiťovat 
právy, kterých zbavili své oběti. To 
jistě bylo a je potvrzením skutečnos-
ti, že jsme těmto pachatelům morál-
ně nadřazeni. Nezmírňuje to však 
bolest obětí a jejich blízkých, jestliže 
soudní proces s mučiteli z různých 
formálních důvodů skončil osvobo-
zením nebo neobvykle mírným roz-
sudkem.  

Musíme mít na paměti, že k této 
situaci přispěly také politické dů-
vody. Za podmínek studené války 
se často ukázalo, že bývalí nacis-
tičtí zločinci mohou být té či oné 
straně konfl iktu užiteční. Na druhé 
straně mírový rozpad komunistic-
kého systému a skutečnost, že od 
spáchání zločinů uplynuly desítky 
let, vyústily a někdy stále ještě ústí 
ve víru, že tyto zločiny nestojí za to 
stíhat.   

Za těchto okolností je tedy ob-
zvláště důležité, že v mnoha evrop-
ských zemích stále ještě existují 
snahy pohnat nacistické a komu-
nistické zločince před soud. I když 
tyto procesy ve většině případů 
nekončí uvězněním odsouzených 
pachatelů – starců, jsou významným 
symbolem našeho odhodlání.   

Většinou jsou před soud stavěni 
přímí pachatelé zločinů, tj. důstoj-
níci bezpečnostních složek a armá-
dy a podřízený personál. Málokdy 
je možné vynést rozsudek nad tak-
zvanými vrahy od psacích stolů – 
politickými vůdci a tvůrci zločinných 
ideologií. To může vést k mylnému 
a nebezpečnému dojmu, že ideologie, 
které vedly ke zrodu totalitních re-
žimů, i otcové zakladatelé jsou „ne-
vinní“ a že veškerá zodpovědnost 
leží na vykonavatelích na nižších 
úrovních. Naprostou výjimkou (toto 
pravidlo funguje stejně dobře pro 
oba totalitní systémy) pak je, když 
se podaří pohnat k odpovědnosti 
prokurátory, kteří přednášeli faleš-
ná obvinění, a soudce, kteří odsuzo-
vali nevinné lidi.     

Zde je třeba zdůraznit, že spra-
vedlnost si žádá také rehabilitaci  
těch, kteří byli popraveni a uvězně-
ni na základě bezprávních rozsud-
ků. Při vyrovnávání se s oběma 

totalitními režimy byly přijaty dva 
modely rehabilitace. První je zalo-
žen na jediném zákoně, který ruší 
všechny rozsudky vynesené v sou-
ladu s určitými „politickými“ práv-
ními úpravami. Druhý model nabí-
zí rehabilitaci na základě soudních 
procesů, během nichž oběti nebo 
jejich příbuzní musí dokázat, že byl 
určitý rozsudek nespravedlivý. Žád-
ný z těchto modelů není dokonalý. 
První většinou nepokrývá všechny 
právní úpravy, v souladu s nimiž 
byly politicky motivované rozsudky 
vynášeny. Aby byli oponenti systé-
mu zvláště poníženi, byli totiž čas-
to obviněni z údajných kriminálních 
činů. Druhý model je často považo-
ván oběťmi a jejich příbuznými za 
ponižující a přinášející další utrpe-
ní. Zdá se, že hlavní břímě soudních 
procesů by měly nést státní struk-
tury, a nikoliv oběti.    

Problém rehabilitace je spjat s otáz-
kou kompenzace. Musíme konstato-
vat, že přicházejí pozdě a pro oběti 
nejsou uspokojivé. Lze samozřejmě 
říci, že utrpení, o kterém dnes hovo-
říme, nelze žádnými náhradami 
kompenzovat. To je pravda. Avšak 
není to příliš snadná cesta, jak před 
problémem utéci? 

OBĚTI ŽÁDAJÍ PRAVDU  

Spáchané zločiny a činy bezpráví 
je třeba popsat. Je také nutné po-
znat a pochopit mechanismy tota-
litních systémů. Je však důležité, 
aby chápání nevedlo k ospravedl-
ňování, což se bohužel někdy stává. 
Seznámit se s pravdou znamená 
zároveň překonat lži o obětech 
rozšiřované totalitní propagandou. 
V případě komunistických zločinů 
byly tyto lži celá desetiletí ještě 
prohlubovány.  

Dalo by se namítnout, že pro uspo-
kojení těchto potřeb by měla stačit 
akademická obec  a její výzkumy na 
tomto poli. Avšak rozsah výzev 
a problémů, kterým je třeba čelit, 
vede k závěru, že potřebujeme spe-
cializované instituce podporované 
státem. Ty jsou schopné provádět 
dlouhodobý a systematický výzkum. 
Dříve nebo později byly vytvořeny 
ve většině zemí, které zažily nacis-

tickou nebo komunistickou dikta-
turu. Neexistence takovýchto insti-
tucí má za následek marginalizaci 
problému obětí a nemožnost dozvě-
dět se pravdu od těch, kteří přežili, 
a od jejich příbuzných. 

Jednou ze základních podmínek 
pro provádění výzkumu totalitních 
systémů je svobodný přístup k do-
kumentům vytvořeným v době dik-
tatury. Dokumenty musí být přístup-
né jak badatelům, tak obětem 
a jejich příbuzným. V posledních 
desetiletích bohužel nebyl přístup 
k archivům vždy možný a ani dnes 
nejsou všechny svazky vytvořené 
strukturami totalitních systémů 
široce přístupné. To se týká někte-
rých evropských zemí, především 
Ruska. Nejde totiž jen o problém 
střední Evropy. Neexistuje jediná 
země v Evropě, jejíž občané by se 
nestali oběťmi sovětské represe. 

Jednou z velkých výzev pro insti-
tuce pověřené vyšetřováním zloči-
nů spáchaných totalitními režimy 
je sestavení jmenných seznamů 
obětí. Ve většině případů tento úkol 
bohužel není zdaleka splněn. Obě-
ti nemohou zůstat anonymními 
čísly – tisíci a miliony. To bylo na-
konec cílem pachatelů zločinů – na-
prostá dehumanizace obětí tím, že 
budou zbaveny i svých jmen. Dokon-
čit seznam všech obětí zřejmě ne-
budeme nikdy schopni,  ale dokud 
bude šance přidat byť jediné jméno, 
měli bychom v naší snaze vytrvat.  

Problémem, který vyvstává v sou-
vislosti se snahami o nalezení prav-
dy o zločinech, je otázka právní 
odpovědnosti těch, kteří zločiny 
popírají. V několika evropských 
zemích je popírání holocaustu nebo 
nacistických zločinů trestné. V ji-
ných státech pokusy o zavedení 
takovéhoto řešení ztroskotaly. Exis-
tuje několik zemí, v nichž je trestné 
i popírání komunistických zločinů. 
Zatím nebylo možné vypracovat 
společný postup v této věci na fó-
rech Rady Evropské unie nebo Ev-
ropského parlamentu. Neshoda 
v této otázce pramení ze skutečnos-
ti, že se obrana obětí a historické 
pravdy mimo jiné protíná s jinými 
hodnotami – svobodou projevu 
a svobodou vědeckého bádání. 

aktuality.indd   126aktuality.indd   126 9/19/11   2:58:49 PM9/19/11   2:58:49 PM



aktuality

paměť a dějiny 2011/03 127

OBĚTI SI ŽÁDAJÍ PŘIPOMÍNÁNÍ

Připomínání má více rozměrů. Jedním 
z nich je rozměr symbolický. Památ-
níky, jména ulic a náměstí jsou svě-
dectvím o naší paměti. Zůstanou zde 
jako znamení, která budou číst naši 
potomci. Připomínání obětí nás na 
druhé straně nutí zamyslet se nad 
případy, kdy jsou symbolicky připomí-
náni představitelé totalitních režimů, 
kteří byli leckdy přímo zodpovědní za 
zločiny. Povětšinou se tato situace týká 
komunistického systému, avšak nejde 
pouze o problém střední a východní 
Evropy. Připomínání rovněž vyžaduje, 
abychom se starali o místa posledního 
odpočinku obětí. Je stále ještě příliš 
mnoho zapomenutých hrobů bezejmen-
ných obětí. Na druhé straně  jsme 
stále ještě nenalezli hroby mnoha lidí, 
jejichž jména známe. 

Připomínání má i praktičtější, ži-
voucí rozměr. Je to vzdělávání. Zpro-
středkování vědomostí o zločinech 
totalitních režimů mladší generaci 
není jednoduché. V našich zemích 
však již máme na tomto poli mnoho 
vynikajících zkušeností. Stojí za to 
sdílet a šířit naše nejosvědčenější 
postupy. Měli bychom myslet i na 
nadnárodní projekty zaměřené na 
rozšiřování vědění o totalitních re-
žimech a jejich obětech v evropském 
měřítku. Zde je třeba poznamenat, 
že tyto projekty nesměřují pouze ke 
zprostředkování vědomostí o událos-
tech, skutečnostech a lidech. Jde 
především o občanskou výchovu 
formující postoje mladých lidí.  

Mezi mnoha formami historického 
vzdělávání stojí za to věnovat pozor-
nost muzeím. Posledních dvacet let 
ve světě vznikají moderní muzea. Za 
použítí médií a forem, které dříve 
nebyly v takovýchto institucích po-
užívány, seznamují veřejnost s obtíž-
nou pravdou o totalitních režimech 
a spáchaných zločinech. Muzea už 
nejsou skladišti, v nichž se na expo-
náty snáší prach, ale stávají se důle-
žitými středisky vzdělávání a živé 
paměti. Významným aspektem jsou 
činnosti směřující k zachycení pro-
žitků svědků historie. Vzorem může 
samozřejmě být vynikající program 
zaznamenávání svědectví lidí, kteří 
přežili holocaust. Výpovědi svědků 

byly a budou nejlepší odpovědí na lži 
těch, kteří zločiny popírají. 

Připomínání určitě skýtá největší 
potenciál pro spolupráci, zejména 
v oblasti vzdělávání. Zdá se, že jednou 
z hlavních výzev bude překonat exis-
tující a stále patrné rozdělení Evropy. 
Podél bývalé železné opony probíhá 
nová čára, která rozděluje náš konti-
nent – a projevuje se rozdílnou pamě-
tí  ve věci totalitních režimů a jejich 
obětí. 

Tyto tři základní hodnoty – spra-
vedlnost, pravda a přípomínání – jsou 
neoddělitelně spjaty, žádná nemůže 
existovat bez ostatních dvou. Z toho-
to důvodu nejenže je každý pokus 
jednat selektivním a parciálním způ-
sobem odsouzen k nezdaru, ale může 
způsobit nové utrpení. Podobný úči-
nek mohou mít aktivity, jejichž po-
hnutkou není uspokojit potřeby 
obětí, ale politický nebo ekonomický 
kalkul. 

Při historických, právních a poli-
tických diskusích často rozlišujeme 
zločiny podle okolností činu, povahy 
totalitního systému, času a místa. 
Ale musíme mít na paměti, že z per-
spektivy obětí nehrají tyto rozdíly 
roli. Masový hrob vždy vypadá stej-

ně – kosti a lebky, zbytky oděvů, 
knofl íky, někdy prsten nebo symbol 
víry přehlédnutý vrahy. Všechny 
oběti jsou si rovny; mají stejné prá-
vo na spravedlnost, pravdu a připo-
mínání.

Otázka, kterou jsem položil v sa-
mém názvu své přednášky, je samo-
zřejmě řečnická. Všichni víme, že pro 
oběti totalitních systémů nikdy ne-
vykonáme dost; je to dáno rozsahem 
zvěrstev a zločinů. Toto vědomí nás 
však nemůže osvobodit od povinnos-
ti pokračovat v našich snahách. 
Dlužíme to obětem totalitních režimů 
a jejich příbuzným, kteří se dodnes 
domáhají spravedlnosti, pravdy a při-
pomínání. Dlužíme to sami sobě, 
abychom mohli jednou odevzdat 
zprávu o vykonané práci s čistým 
svědomím. A konečně to dlužíme 
budoucím generacím, aby dokázaly 
pochopit to, co se zdá nepochopitel-
né, a mohly se z hořkého dědictví 
dvacátého století poučit. 

■  Projev byl přednesen u příležitos-
ti prvního Evropského dne památky 
obětí totalitních režimů. Varšava, 
23. 8. 2011.

Z angličtiny přeložila 
Neela Winkelmann-Heyrovská

Zástupci Rady EU pro spravedlnost a vnitřní záležitosti s podepsanou Varšavskou deklarací. 
Zcela vlevo Łukasz Kamiński, prezident Ústavu národní paměti Foto: Damjan Hančič
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Varšavská deklarace u příležitosti Evropského dne 
památky obětí totalitních režimů
U vědomí toho, že Evropa trpěla pod totalitními režimy, ať již byly komunistické, národněsocialistické nebo 
jakékoliv jiné povahy, které měly na svědomí neslýchané porušování základních práv a naprosté popření lidské 
důstojnosti, jejichž nejstrašlivějším projevem byl holocaust;

u vědomí toho, že totalitní režimy, bez ohledu na svůj původ, ideologii nebo záměry, jsou zdrojem nelidského 
zacházení, degradace člověka, krutosti a rozsáhlého pronásledování a že totalitní režimy jsou zodpovědné za 
nejohavnější akty genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů;

u vědomí toho, že veřejné schvalování, popírání nebo hrubé zlehčování zločinů spáchaných totalitními režimy 
může vést ke znovuzrození totalitní ideologie a totalitních režimů;

s přesvědčením, že připomínání našich sdílených dějin je nezbytné pro porozumění soudobé Evropě; 

s přesvědčením, že skutečné usmíření a odpuštění není možné bez poctivé a důkladné debaty a bez spravedlnosti;

majíce na zřeteli, že uznání tragédií minulosti je jedním z cílů Evropské unie, jak je uvedeno ve Stockholmském 
programu*;

rozumějíce tomu, že nedostatek připomínání může vést k tomu, že budoucí generace budou mít sklon 
opakovat chyby svých předchůdců, jak to bolestivě dokládají nejzávažnější zločiny, jež se v Evropě odehrávaly 
ještě v 90. letech 20. století; 

majíce na zřeteli, že povědomí o našich společných dějinách a podpora evropských hodnot jsou nutné k tomu, 
aby se zamezilo vzestupu extremismu vedoucímu k dalším tragédiím;

připomínajíce si usnesení Evropského parlamentu z 2. dubna 2009 o svědomí Evropy a totalitě, závěry Rady 
Evropské unie z 15. června 2009 o svědomí Evropy a totalitě a závěry Rady Evropské unie z 9. a 10. června 2011 
o povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě,

my, signatáři, tímto:

prohlašujeme, že zločiny totalitních režimů v Evropě, ať byly jakékoliv povahy a ideologie, budou uznány 
a odsouzeny,

deklarujeme svou podporu obětem totalitních režimů a své ujištění, že jejich utrpení neupadne v zapomnění, 
jejich práva budou uznána a pachatelé zločinů budou odevzdáni spravedlnosti,

připomínáme si, ve světle dějin našich zemí, Evropský den památky obětí všech totalitních režimů dne 23. srpna, 

deklarujeme své odhodlání podporovat připomínání zločinů spáchaných totalitními režimy, zejména zvyšováním 
povědomí o našich společných dějinách a prosazováním evropských hodnot, a tím zabránit jejich novému výskytu,

zavazujeme se, v souladu s příslušnými standardy, berouce v potaz situaci v jednotlivých zemích a právní 
tradice tam, kde to bude vhodné, a respektujíce svobodu vyjadřování, zvážit právní aspekt veřejného schvalování, 
popírání a hrubého zlehčování zločinů spáchaných totalitními režimy,

zavazujeme se trvale pracovat na tom, abychom zajistili, že se tragédie totalitních režimů nebude nikdy opakovat,

vyzýváme Evropskou síť kontaktních míst týkajících se osob zodpovědných za genocidu, zločiny proti lidskosti 
a válečné zločiny, aby se věnovala otázce zločinů spáchaných totalitními režimy,

deklarujeme svou podporu založení Platformy evropské paměti a svědomí v rámci stávajících programů EU coby 
prostředku, jak se věnovat roztříštěným zkušenostem a vnímání totalitní minulosti Evropy,

vyzýváme Radu a Komisi, aby podpořily aktivity nevládních organizací, včetně organizací ze zemí východního 
sousedství, které se aktivně zabývají zkoumáním a sběrem dokumentů vztahujících se ke zločinům spáchaným 
totalitními režimy a šířením vědomostí o dějinách, 

vyzýváme Komisi, aby využila stávající programy fi nanční podpory pro takovéto aktivity. 

Podepsáno ve Varšavě dne 23. srpna 2011

*  Přijat Evropskou radou 10.–11. prosince 2009; Úřední věstník C 115, 04/05/2010, str. 0001–0038.

Překlad Neela Winkelmann-Heyrovská
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