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Vysokoškoláci o totalitě

Pohled mladých lidí na období tota-
lity, kterou sami nezažili, je podnět-
ný a přínosný. Dívají se na ni z jiného 
úhlu, než jak jsem zvyklí my starší. 
Je-li to navíc pohled podložený hlub-
ším zájmem, svědomitým pramenným 
výzkumem a kritickým myšlením, 
nezbývá než ho přivítat a ocenit.

Dne 20. října 2011 se v Ústavu pro 
studium totalitních režimů konal dru-
hý ročník studentské vědecké soutěže 
Vysokoškoláci o totalitě. Studenti his-
torie a příbuzných oborů z různých 
vysokoškolských pracovišť v ní před-
ložili výsledky své badatelské práce. 
Většina z dvanácti příspěvků, které 
byly prezentovány, se zabývala pade-
sátými lety v komunistickém Česko-

slovensku. Jejich autoři se snažili 
rozkrýt zapomenuté či rozporuplné 
historické události, jež byly úzce spja-
ty s konkrétními regiony naší repub-
liky, ale měly širší dopad na celou 
českou a slovenskou společnost. 

Ve vyrovnané konkurenci nejvíce 
zaujaly a první místa obsadily tyto 
práce: 1. Lukáš Kopecký: František 
Machník, život agrárního politika a mi-
nistra národní obrany, 2. Zdeněk Ho-
mola: Skupina BOZ 38. Případ třetího 
odboje na jižní Moravě, 3. Lenka Habr-
nálová: Rekonstrukce plánů na vojen-
ský převrat s důrazem na roli škpt. 
Karla Martínka. 

Diplomové práce i jejich prezenta-
ci hodnotila porota ve složení: Sta-

nislava Vodičková, Petr Blažek, Libor 
Svoboda, Tomáš Bursík a Jaroslav 
Rokoský. V rozpravě ke každému 
příspěvku kladli její členové četné 
otázky a vyslovovali své připomínky. 
Do diskuse se zapojilo i publikum, 
v němž byli zastoupeni účastnící 
druhého a třetího odboje z Konfede-
race politických vězňů. Slovo na 
závěr celodenního setkání pronesl 
ředitel ÚSTR Daniel Herman.

Jací jsme tedy byli? Jak to tehdy 
bylo? S poznatky, k nimž ve svých 
studiích dospěli naši mladší kolego-
vé, se budeme moci seznámit ve 
sborníku, který vydá Ústav pro stu-
dium totalitních režimů. 

Jaroslav Rokoský

Praha, 20. října 2011

Dne 6. října 2011 se v Ústavu pro stu-
dium totalitních režimů konalo mezi-
národní vědecké sympozium Válečný 
rok 1941 v československém zahraničním 
a domácím odboji. Při jeho zahájení 
ředitel Ústavu Daniel Herman zdůraz-
nil fakt, že třetí válečný rok stojí po-
někud ve stínu předchozích i následu-

jících let největšího konfl iktu lidských 
dějin. Přitom právě v roce 1941 došlo 
jak v československém domácím, tak 
i v zahraničním odboji k událostem 
ovlivňujícím chod naší novodobé spo-
lečnosti dlouho do poválečného obdo-
bí. Sympozium bylo rozděleno do tří 
bloků (Československý zahraniční 

odboj, Domácí rezistence, Nucené 
pracovní nasazení/Represe okupačních 
orgánů). Historici ze čtyř evropských 
zemí, kteří se ho zúčastnili, zmapova-
li události roku 1941 z méně známých 
perspektiv. Výsledkem sympozia bude 
kolektivní monografi e. 

Ladislav Kudrna 

Praha, 6. října 2011

Sympozium Válečný rok 1941

Výstavy v Budapešti a Bukurešti
Budapešť, 20. září 2011; Bukurešť, 17. listopadu 2011

Dne 20. září 2011 byla v prostorách 
Centrális Galéria v Budapešti ote-
vřena výstava Sledovací fotografi e – 
Budapešť a Praha očima tajné policie 
(Operatív fotó – Budapest és Práha 
áz allambiztonság szemével), kterou 
společně připravil Ústav pro studium 
totalitních režimů, OSA Archivum 
v Budapešti a České centrum v Bu-
dapešti.

Úvodní slovo pronesl ředitel OSA 
Archivum István Rév, ředitel ÚSTR 
Daniel Herman, ředitel Českého cen-
tra v Budapešti Michal Černý, jeden 
z autorů výstavy András Mink a his-
torik fotografi e Sándor Szilágyi. 

Až v labyrinticky koncipovaném 
výstavním prostoru byla představe-
na expozice založená na fotografi ích 
ze sledovacích akcí bezpečnostních 

složek bývalého Československa 
a Maďarska a předmětech užívaných 
tehdy maďarskou bezpečností ke 
sledování vlastních občanů. V rámci 
expozice byly promítány dobové čes-
koslovenské a maďarské instruktáž-
ní fi lmy. 

V den výročí sametové revoluce, 
17. listopadu 2011, byla v Rumunském 
kulturním institutu (Institutul Cul-
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Brothers in Arms

Never was so much owed by so many to 
so few. (Nikdy nebylo tak mnoho lidí 
zavázáno za tak mnoho takové hrstce.) 
Tato slova zazněla z úst premiéra Win-
stona Churchilla poté, co stíhači Krá-
lovského letectva porazili německou 
Luft waff e nad britskými ostrovy. Jejich 
střetnutí vešlo do dějin jako legendár-
ní bitva o Británii. Jednalo se o první 
strategickou porážku nacistické vo-
jenské mašinérie. V řadách Royal Air 
Force sloužili vedle britských pilotů 
také letci z okupované Evropy. Jejich 
podíl na vítězství nebyl v žádném pří-
padě symbolický. Bitvy o Británii se 
zúčastnilo 145 polských a 89 česko-
slovenských stíhačů. 

tural Român) v Bukurešti slavnostně 
zahájena výstava Praha objektivem 
tajné policie. Uvedl ji ředitel Českého 
centra v Bukurešti René Kubášek, 
ředitel edičního odboru Ústavu pro 
studium totalitních režimů Michal 
Hroza a ředitelka Rumunského kul-
turního institutu Oana-Valentina 
Suciu za přítomnosti velvyslance 
České republiky v Rumunsku Jiřího 
Šitlera,  španělského velvyslance 

v Rumunsku Estanislao de Grandes 
Pascala, portugalského velvyslance 
v Rumunsku Antonia Chambers de 
Antas de Campose, chorvatské vel-
vyslankyně v Rumunsku Andrey 
Gustović Ercegovacové, ředitele 
Francouzského institutu Stanislase 
Pierreta, ředitelky Rakouského kul-
turního fóra Karin Cervenkové a ře-
ditelky Goethe-Institutu Beate Koh-
lerové. 

V rámci vernisáže byl promítnut 
úspěšný fi lm režiséra Radima Špač-
ka Pouta, jemuž předcházela projek-
ce instruktážních filmů StB a dvě 
panelové diskuse. První diskuse na 
téma Život v totalitním režimu se 
zúčastnila rumunská překladatelka 
a básnířka Ioana Diaconescu, signa-
tář Charty 77 a bývalý velvyslanec 
ve Spojeném království Velké Britá-
nie a Severního Irska Pavel Seift er, 
ředitel Maďarského kulturního cen-
tra v Bukurešti Zoltan Bretter a zná-
mý rumunský výtvarník Mihai Sta-
nescu. Diskusi moderovala ředitelka 
Rumunského kulturního institutu 
Oana-Valentina Suciu. Druhá pane-
lová diskuse Vyrovnávání se s minu-
lostí zahrnovala příspěvky Vojtě-
cha Ripky (ÚSTR), Dragoşe Petrescu 
(CNSAS) a Clary Mareş (IICCMER). 
Tuto diskusi moderoval Adrian Cio-
fl âncă z rumunského Ústavu vyšet-
řování zločinů komunismu a Ústavu 
paměti národa. 

Zahájení výstavy, oba diskusní 
panely i projekce proběhly za velké-
ho zájmu odborné i laické veřejnosti 
a hlavně univerzitních studentů. Akci 
připravil Ústav pro studium totalit-
ních režimů ve spolupráci s Českým 
centrem v Bukurešti.

Lukáš Jiřička

Atypické prostorové uspořádání budapešťské výstavy  Foto: Michal Hroza

Londýn, 16. září 2011 
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Praha, 3.–5. listopadu 2011

Mezinárodní konference 90 let českého 
a slovenského komunismu

Konference, kterou společně uspo-
řádaly Ústav pro studium totalitních 
režimů a Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, se uskutečnila v Praze ve 
dnech 3.–5. listopadu. Jejími partne-
ry byly Archiv bezpečnostních složek 
a Historický ústav Slovenské akade-
mie věd, hlavním mediálním partne-
rem se stal Český rozhlas.

Konference se konala pod záštitou 
předsedkyně vlády Slovenské repub-
liky Ivety Radičové, předsedy vlády 
České republiky Petra Nečase a před-

sedy Akademie věd ČR Jiřího Dra-
hoše.

Slavnostní zahájení proběhlo v bu-
dově Českého rozhlasu za účasti 
ministra obrany ČR Alexandra Von-
dry, předsedy AV ČR Jiřího Drahoše, 
generálního ředitele Českého rozhla-
su Petera Duhana a ředitelů obou 
pořadatelských institucí Daniela 
Hermana a Oldřicha Tůmy. Pracovní 
konferenční zasedání se konala v pro-
storách Lichtenštejnského paláce. 
V rámci šesti bloků vystoupily více 

než čtyři desítky odborníků k nejrůz-
nějším aspektům historie komunis-
tické strany.

Konference ref lektovala dějiny 
KSČ prostřednictvím nových meto-
dologických přístupů, interdiscipli-
nárních propojení a s odkazem na 
nové archivní dokumenty. Lze před-
pokládat, že se na konferenci nazna-
čený badatelský výzkum dále pro-
hloubí a v budoucnu na ni naváží 
další akce.

                                 Jan Kalous

Právě jim věnovali zaměstnanci 
z Instytutu Pamięci Narodowej svoji 
pozornost. Pod názvem Battle of Britain: 
To commemorate the fi ght for freedom 
zahájili 28. září 2010 v bruselském 
Evropském parlamentu výstavu ma-
pující osudy letců obou národností. 
Expozice byla zasazena do širšího 
kontextu dějinných událostí a stranou 
tak nezůstal ani smutný osud polských 
a československých letců poté, co si 
v jejich zemích uzur povali veškerou 
moc komunisté. O jejím úspěchu svěd-
čí skutečnost, že 16. září 2011 byla pod 
názvem Brothers in Arms otevřena 
přímo v londýnském Muzeu Králov-
ského letectva.

Byl jsem osloven kolegou Pawełem 
Rokickim z IPN, abych se podílel na 
přípravě výstavy, konkrétně na tvor-
bě panelů věnovaných hrdinovi bitvy 
o Británii, leteckému esu Josefu Fran-
tiškovi, českému seržantovi bojující-
ho po boku polských kamarádů v nej-
úspěšnější peruti této bitvy, polské 
303. stí hací peruti. Dále jsem shro-
máždil archivní materiály a fotografi e 
týkající se perzekuce veteránů Krá-
lovského letectva po komunistickém 
puči v únoru 1948. Díky velkorysému 
přístupu polských partnerů se na 
výstavě vedle loga IPN objevilo i logo 
našeho Ústavu. Petr Dye, ředitel Mu-
zea Královského letectva, při jejím 

zahájení uvedl, že se jedná o důležitý 
příběh, který mnoho Britů nezná. 
Výstava umožnila ocenit podíl těchto 
pilotů na vítězné bitvě o Británii i je-
jich služby v Královském letectvu 
během celé války. Je to dluh jejich 
památce, zdůraznil Dye.

Jistě by stálo za úvahu, zda bychom 
i u nás nemohli zrealizovat výstavu 
věnovanou mužům v „modrém“, pře-

sahující jejich oslnivou válečnou 
minulost až do temného období pa-
desátých let československého „lido-
vě demokratického“ režimu. Zvláště 
pokud máme dostatek archivních 
materiálů přímo z provenience Ar-
chivu bezpečnostních složek, respek-
tive od kolegů z Vojenského ústřed-
ního archivu.

Ladislav Kudrna 

Výstava Brothers in Arms měla v Londýně veliký ohlas. Její součástí byl i model navigační 
centrály. Foto: 2x IPN
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