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POST-WAR LAND REFORM, ELEC-
TIONS, COLLECTIVISATION AND THE 
SUBSEQUENT DEVELOPMENT OF 
AGRICULTURE IN CZECHOSLOVAKIA 
AND ROMANIA
Dan Mircea Duta

The main subject of this study is the 
difference between the perception of 
the countries’ Communist parties on 
the part of the inhabitants of Czecho
slovakia and Romania, and the linked 
disparate courses and results of their 
nationalisation of property and co
llectivisation. It is chiefly concerned 
with the difference in the strength of 
the Communist parties, which was 
far greater in the case of Czechoslo
vakia, as well as the importance and 
maturity of agriculture; these were 
factors that influenced the process of 
collectivisation in both countries. 

A POWERFUL PILLAR OF PRE-WAR 
CZECHOSLOVAKIA AFTER MAy 1945 
Petr Anev

There is still some dispute over to 
what extent democracy in the coun
try was crippled in the spring of 1945. 
At that time, the revival of several 
traditional organisations, of which 
the strongest was the Agrarian Party, 
was precluded. Blocking the party was 
an important step to the Communist 
takeover of power. The Agrarians had 
for years been an important bulwark 
of democracy and had been a pillar of 
power in the First Republic. Circum
stances led them to face an authori
tarian regime during the Second 
Republic, when – during the war – they 
both took part in the resistance and 
collaborated. The newly installed 
National Front regime justified the 
nonrevival of the Agrarians on the 
grounds of their treachery.

VyHNANICE AND ITS ROLE IN THE 
BEGINNINGS OF COLLECTIVISATION 
Jiří Urban

In 1952, the directing team of Karel 
Kachyňa and Vojtěch Jasný made the 
featurelength film Neobyčejná léta 
(Extraordinary Years), which focused 

on the creation and development of 
the Integrated Agricultural Coopera
tive (JZD) in Vyhnanice, south Bohe
mia. The picture became a model of 
the use of propaganda on the road to 
collectivising agriculture. The ques
tion is how the small community 
found itself in the view finders of the 
young directors, how it got onto the 
big screen. This study examines the 
municipality in the normalisation era, 
outlining the fates of its inhabitants 
and the brutal change of its ownership 
and social structures in the 1950s. 

THE RECKLESS FELLOWS  
AND PERESTROIKA
Petr Slinták

Most frequently discussion of Czecho
slovakia in the 1980s in today’s media 
and in historical discourse focuses on 
the grey streets, the emptiness of 
political slogans, the shortage of go
ods and the apathy of a society immo
bilised by the comatose political go
vernance of the Communist Party. 
However, it is also possible to find 
phenomena against the backdrop of 
socalled normalising socialist rule 
that disrupt that picture of a country 
withering internally. One of the most 
visible cases is that of Agrokombinát 
(AgroCombine) Slušovice, the most 
progressive agricultural cooperative 
of the socialist era. It is not surprising, 
therefore, that the Slušovice pheno
menon inspired the dramaturgy of 
state film production. 

VáCLAV HAVEL IN THE DOCUMENTS 
OF THE STATE SECURITy, 1965–1968
Pavel Žáček

Václav Havel attracted the attention 
of the State Security at the age of 28 
at the latest, and remained in its sig
hts throughout the rest of the exis
tence of the totalitarian regime in 
Czechoslovakia. The operation is 
richly documented, which enables us 
to reconstruct the efforts of the forces 
of power to preserve the regime in 
the period of the social crisis before 
the Prague Spring. Analysis of the file 
agenda and other archive materials 

also makes it possible to clarify the 
circumstances surrounding the intro
duction of the “candidate agent” file 
that evidently arose at the start of 
August 1965 as a result of poor coor
dinat ion between di f ferent de
partments at State Security HQ. 

A SCRIPTED DOCUMENTARy IN THE 
SERVICE OF COMMUNIST IDEOLOGy
Jan Jaroš – Petr Kopal

Among the slanted (pseudo) documen
tary films that make up the early joint 
work of directors Vojtěch Jasný and 
Karel Kachyňa, their 1952 film Ne-
obyčejná léta (Extraordinary Years) 
outdoes itself in its tendentiousness. 
The scripted documentary depicts the 
successful collectivatisation of the 
south Bohemian village of Vyhnanice, 
caricaturing the local farmers. Jasný 
repeatedly returned to the subject of 
the countryside in his films, appar
ently in an effort to right the injustice 
committed here. He may have suc
ceeded in doing so in his greatest 
work, 1968’s Všichni dobří rodáci (All 
My Good Countrymen). 

LOOKING FOR TRANSFORMATIONS 
IN VOjTěCH jASNý’S RELATIONSHIP 
TO THE PAST
Jaroslav Pinkas

Any assessment of the events in the 
life of an artist and his work is, natu
rally, always subjective. It is not possi
ble to draw on some absolute norms; 
every creative person works according 
to his own scale of values, whether he 
openly admits to them or not. The se
cond problem, particularly when it 
comes to literature or film, is the trans
formation of the context in which it is 
received. This concerns how the rea
ding of a work has changed in the past 
and how the social context influenced 
its creation in the first place and its 
perception. The following lines are not 
the judgement of history on “good 
countryman” Jasný. Rather they are a 
contribution to an open discussion on 
his life’s work, which still appeals to 
new viewers and therefore deserves 
new views and readings. 
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Zabýváme se kontroverzními tématy, naši redaktoři mají vlastní, 

často nepopulární názory a provokativní komentáře. Moderátoři 

jsou neodbytní, rozhovory dlouhé a navíc nehrajeme žádnou uklidňující 

hudbu. Nenecháme nikoho oddechnout ani během reklam… 

… žádné totiž nevysíláme.

Mezi 18. a 24. hodinou nás naladíte na SV (AM) 639, 954 a 1332 kHz  

nebo v síti digitální televize v programu ČRo Rádia Česko, po celý den  

pak na internetu na sestka.rozhlas.cz.

Naše vysílání
vás

neuklidní

Nová služba posluchačům
Newsletter šéfredaktora stanice Daniela Rause

Přihlaste se na adrese sestka.rozhlas.cz/newsletter a každý týden  
dostanete komentovaný výběr toho nejlepšího z našeho vysílání.

Jan Rychlík
Češi a Slováci ve 20. století 
Spolupráce a konflikty 1914–1992

Československo, stát, v němž většina obyvatel dnešní České re-
publiky i Slovenska prožila velkou část svého života, patří dnes 
již do historie. Vztahy mezi dvěma národy, které se na víc než 
sedm desetiletí sešly v  tomto státě jako ve svém domově, ale 
zůstávají živé a blízké. 
Kniha historika Jana Rychlíka, vycházející poprvé v souborném 
vydání, si klade za cíl přiblížit především českému čtenáři 
opomíjenou „druhou stranu“, slovenskou politiku a její specifika 
v celém období společného státu. Jeho zasvěcené a podrobné 
líčení, začínající již za Rakouska-Uherska a  za první světové 
války, sleduje vývoj česko-slovenských vztahů především v poli-
tické oblasti, postupné zesilování autonomistických tendencí 
ve sloven ské politice s  vrcholem v  rozbití ČSR po Mnichovu 
a vytvoření samostatného slovenského státu. 
Autor vyhradil dostatečný prostor nejznámějším aktérům 
slovenské politiky tohoto období – Andreji Hlinkovi, Milanu 
Hodžovi či Jozefu Tisovi. Druhá polovina knihy se věnuje slo-
venské politice v  lidově demokratickém Československu, na 
cestě od centralizace k  federaci, a  v  období husákovské nor-
malizace. Závěrečná kapitola pojednává o  peripetiích rozpadu 
Československa a  vzniku dvou nových samostatných celků na 
mapě Evropy.  
Práce Jana Rychlíka, založená na velkém množství archivních 
materiálů, je ojedinělým příspěvkem k naší stále ještě nedávné 
a dosud živé minulosti.

Vyšehrad, ÚSTR, Praha 2012, vydání ve Vyšehradu první, váz., 668 str.
ISBN 978-80-7429-133-3 (Vyšehrad)
ISBN 978-80-87211-59-5 (ÚSTR)
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Kulacká matematika

Kolektivizace zemědělství 
v dobových karikaturách

Akce „Tomis III“ a ideologická diverze

Václav Havel v dokumentech Státní bezpečnosti 
z let 1965–1968

Pozemek za hlasy?

Poválečná pozemková reforma, volby, 
kolektivizace a následný vývoj

Revue pro studium totalitních režimů
2012/01, ročník VI, doporučená cena 75 Kč
Revue pro studium totalitních režimů
2012/01, ročník VI, doporučená cena 75 Kč

DVD Obrazy (z) kolektivizace by mělo pomoci učitelům s výukou soudobých dějin. Nabízí tematicky koncipované 
kompozice audiovizuálních materiálů, doplněné metodickými podněty a pracovními listy. Každý klip je popsán 
a opatřen charakteristikou zdroje, možnými otázkami, metodickými podněty a historickým komentářem, který zasazuje 
dění v ukázce do patřičných souvislostí. 
DVD obsahuje celkem 150 filmových klipů z 32 českých a slovenských filmů v celkové délce 332 minut a dalších  
36 ikonografických dokumentů (plakáty, karikatury, obrazy nebo fotografie). Není tedy možné (ani účelné) použít 
v rámci výuky veškerý materiál. Není to ani smyslem tohoto kompletu. 
DVD lze vnímat jako databanku různých materiálů, ze které si uživatel vybírá podle svých preferencí či spíše podle 
svých učebních plánů a didaktických záměrů. 
V úvodu DVD najde uživatel řadu metodických textů navrhujících způsoby práce s materiálem a také 32 již připravených 
výukových jednotek na různá témata, od rozkulačení až po proměny obrazů komunistické utopie.

ISBN 978-80-87211-57-1

VýuKOVé DVD  
K prOBlematIce 
traNSfOrmace VeNKOVa  
V 50. a 60. letech  
20. StOletí

VýuKOVé DVD  
K prOBlematIce 
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