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Jedním z motivů činnosti centra sou-
časného umění Dox je zpochybňování 
tyranie expertů. K jeho ambicím patří 
otevírání zajímavých témat a konfron-
tace různých názorových přístupů. 
Takovým projektem byla i výstava The 
Silent Village, která se v centru Dox 
konala od 12. 1. do 9. 4. letošního roku.

Jejím námětem byla reflexe lidické 
tragédie v prostředí válčící Británie. 
V reakci na zprávy o zničení Lidic vzni-
kl už v roce 1943 ve Velké Británii pod 
vedením umělce, básníka a režisé-
ra Humphreyho Jenningse krátký film 
Silent Village (Ztichlá vesnice), ve kte-
rém znovu ožil jejich osud. Jennigs se 
pokusil přesadit příběh českých Lidic 
do Walesu a simuloval, co by jej očeká-
valo, pokud by Británie byla okupová-

na nacisty. Lidice symbolizovala hor-
nická vesnička Cwmgïedd, obyvatele 
Lidic představovali místní horníci 
a jejich rodiny. Jennings využil metody 
kombinace dokumentu a hrané fikce 
a docílil mimořádně působivého výsled-
ku, který byl využit britskou válečnou 
propagandou. Pod dojmem tohoto filmu 
vyzval kurátor Russell Roberts z Uni-
versity of Wales ke spolupráci fotogra-
fy Paola Venturu, Petera Finnemo-
ra a spisovatelku Rachel Trezise. Ta 
v povídce Dítě jménem Lidice dokládá, 
že lidické trauma může promlouvat i do 
současných životů, Ventura zachycuje 
prázdné místnosti a věci, které ztrati-
ly svůj účel, neboť je už nikdo nepotře-
buje, Finnemore volně asociuje možnou 
podobu nacistických vojáků, kteří se 

Ve dnech 17.–20. května 2012 se usku-
tečnil 18. ročník knižního veletrhu Svět 
knihy. Po třech letech se jej opět zúčast-
nil i Ústav pro studium totalitních reži-
mů. Na svém stánku představil publi-
kační činnost (od svého vzniku vydal 
ÚSTR přes sto publikací) a zorganizoval 
celou řadu doprovodných akcí.

Prezentace ÚSTR se těšila velkému 
zájmu návštěvníků, prodalo se téměř 
200 knih a časopisů. odhadem na dva 
tisíce lidí projevily aktivní zájem o prá-
ci Ústavu, na stánku byl i počítač s in-
ternetovou prezentací instituce.

Ústav pro studium totalitních režimů 
také se svými partnery připravil řadu 
doprovodných programů. V pátek  
18. května se uskutečnila beseda 
s Kristianem Feigelsonem, filmovým 
historikem a profesorem na pařížské 
Sorbonně a zároveň editorem sborní-
ku Film a stalinismus, který ÚSTR ne-
dávno vydal. V sobotu 19. května pak 
proběhla s Kristianem Feigelsonem ve 
Francouzském institutu debata spo-
jená s promítáním francouzského filmu 
Doznání. 

Ceněnému komiksu Ještě jsme ve 
válce, který vydal ÚSTR společně se 

sdružením Post Bellum a nakladatel-
stvím Argo, byly věnovány hned dvě 
debaty. První se zabývala především 
vztahem orální historie a komiksu, 
během druhé měli čtenáři možnost 
setkat se přímo s autory zmíněného 
díla. Na veletrhu proběhla společně 
s nakladatelstvím Vyšehrad i prezen-

tace nového vydání knihy historika Jana 
Rychlíka Češi a Slováci ve 20. století. 
Členové skupiny vzdělávání ÚSTR pak 
v neděli 20. května představili nové 
multimediální DVD Obrazy (z) kolekti-
vizace i řadu dalších aktivit a pomůcek 
nejen pro učitele.

Štěpán Černoušek

ÚSTR se zúčastnil veletrhu Svět knihy 2012

Stánek ÚSTR na knižním veletrhu Foto: Štěpán Černoušek

Lidice v  Doxu – výstava na aktuální téma

Jedna z fotografií Petera Finnemora
Foto: DOX
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V parku na pražském Karlově náměs-
tí byla 27. května za přítomnosti mís-
topředsedy vlády Karla Schwarzen-
berga, ministra obrany Alexandra 
Vondry, pražského primátora Bohu-
slava Svobody, ředitele Českého roz-
hlasu Petera Duhana, zástupce ÚSTR 
Pavla Žáčka a dalších osobností slav-
nostně zahájena neobvyklá výstava 
Atentát na Heydricha – sedmdesát pří-
běhů Paměti národa. Kulisy evokující 
koncentrační tábor vytvořily pozadí 
pro multimediální expozici věnovanou 
70. výročí heydrichiády. Výstavu při-
pravilo sdružení Post Bellum ve spo-
lupráci s Českým rozhlasem, Ústavem 
pro studium totalitních režimů a dal-
šími partnery pod hlavičkou společ-
ného projektu Paměť národa (www.
pametnaroda.cz). Z tohoto interneto-
vého archivu pamětnických vzpomí-
nek vybrali autoři polovinu ze sedm-
desátky prezentovaných příběhů. 

Jedná se o přímé svědky tehdejších 
událostí, odbojáře, kteří pomáhali 
parašutistům, děti, které kvůli hey-
drichiádě přišly o rodiče, ale také 
o válečné veterány, kteří spolu s Ku-
bišem, Gabčíkem a dalšími parašutis-
ty absolvovali speciální výcvik ve 
Velké Británii. Druhá polovina medai-

lonů pak představuje přímé aktéry, 
kteří tehdejší události nepřežili. Zá-
měrem autorů výstavy bylo připome-
nout kromě parašutistů samotných 
především jejich málo známé, ale 
nesmírně obětavé pomocníky z řad 
domácích odbojářů – rodin Moravco-
vých, Fafkových, Khodlových, Krup-
kových, Zelenky-Hajského a dalších. 
Právě tito vlastenci prokázali obdivu-
hodnou statečnost v boji za svobodu 
Československa a naprostá většina 
z nich za to zaplatila životem. 

Výstavní panely instalované ve 
třech „barácích“ a v chodbách mezi 
nimi doplňují audionahrávky pamět-
nických vzpomínek, nad celým „lág-
rem“ z tlampačů zní ukázky z rozhla-
sových archivů. Ze třetího „baráku“ 
se pak stala malá projekční místnost, 
kde běží dobové filmové týdeníky 
a další filmové dokumenty. Zároveň 
slouží pro přednášky odborníků a be-

Výstava Atentát na Reinharda Heydricha

Koncentrační tábor v Praze

účastnili vyhlazovací akce. Zatímco 
Venturovy snímky ponechávají ná-
vštěvníkovi velký prostor k interpre-
taci a k zamyšlení nad širšími souvis-
lostmi tragédie (například snímek 
opuštěného rádia ve velkém detailu), 
Finnemorovy kvazidokumentární fo-
tografie orientují diváka k historické 
skutečnosti. Součástí výstavy byla 
i videoinstalace Jana Kaplana 10:35, 
která vychází z jeho dokumentárního 

snímku SS-3 zachycujícího formou 
dokumentární rekonstrukce okamžik 
atentátu na Reinharda Heydricha. 

Výstavu ozvláštnila řada doprovod-
ných akcí. Dne 10. 3. se konala mezi-
národní konference Historické příběhy 
– vytváření paměti, která přinesla růz-
né pohledy na fenomén Lidic, 22. 3. se 
uskutečnil filmový seminář Lidice: 
obrazy zkázy a 5. 4. promítání filmu 
Druhý život Lidic. 

Lidice se staly symbolem německé-
ho barbarství a v takové podobě v ko-
lektivní paměti stále přežívají. Indivi-
duální tragédie konkrétních lidí jsou 
redukovány na jednorozměrný symbol, 
který má konzervovat protiněmecké 
postoje a hodnoty. Pohled zpoza Ka-
nálu naznačuje, že fenomén Lidic lze 
vnímat i plastičtěji, že nemusí být re-
dukován pouze na imperativ paměti.

Jaroslav Pinkas

Karel Schwarzenberg na zahájení výstavy 
Foto: ČTK

Ve čtvrtek 24. května 2012 byla ve 
Valdštejnské zahradě Senátu Parla-
mentu České republiky slavnostně 
zahájena výstava Atentát na Reinhar-
da Heydricha. Záštitu nad ní převzali 
I. místopředseda SP ČR Přemysl So-
botka a ministr obrany ČR Alexandr 
Vondra, kteří také výstavu společně 
s ředitelem Ústavu pro studium tota-
litních režimů Danielem Hermanem 
a ředitelem Vojenského historického 
ústavu Alešem Knížkem zahájili. 

U příležitosti 70. výročí atentátu ji 
pořádá Ústav pro studium totalitních 
režimů a Vojenský historický ústav 
ve spolupráci se Senátem Parlamentu 
České republiky a Ministerstvem 
obrany České republiky. 

Část ze šedesáti dvou panelů se 
věnuje samotnému atentátu, další pak 
životu v tehdejším Protektorátu Čechy 
a Morava. Podrobně je popsán nacis-
tický represivní aparát a činnost 
odbojářů. 

Tato výstava chce připomenout, že 
máme v našich novodobých dějinách být 
na co hrdí, že odkaz hrdinů atentátu patří 
k bojovým tradicím naší země, zdůraznil 
Přemysl Sobotka ve své zahajovací řeči. 
Úvodní ceremonii stylově zakončila 
reprodukce dobové rozhlasové nahráv-
ky, oznamující atentát na říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha. 

Výstava bude otevřena do 15. čer-
vence 2012.

Jan Horák
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V prostorách bývalého minoritského 
kláštera v Jindřichově Hradci proběh-
la ve dnech 25. až 26. dubna 2012 me-
zinárodní konference věnovaná kolek-
tivizaci v Československu. Záštitu nad 
ní převzal ministr zemědělství České 
republiky Petr Bendl a hejtman Jiho-
českého kraje Jiří Zimola. 

Konference byla rozdělena do sed-
mi tematických panelů. První byl 
věnován proměnám československé-
ho zemědělství v letech 1945–1960, 
navazující druhý panel zúžil sledova-
nou problematiku na zemědělství 
v období třetí republiky. Referující se 
ve třetím panelu zaměřili na začátek 
kolektivizace a odpor proti ní, čtvrtý 
panel logicky přenesl téma příspěvků 
na kolektivizaci a stranickou propa-
gandu. Ve druhém dni konference byly 
ve zbývajících třech panelech sledo-
vány formy a důsledky perzekuce 
selského stavu v Československu. 

Odbornou část dvoudenní konferen-
ce zahajovala svým příspěvkem Jana 
Burešová z FF UP. Zaměřila se na zá-
jem historiografie o problematiku 
kolektivizace jak v době bezprostřed-
ně následující po tomto procesu, tak 
na obnovu zájmu historiků o dané 
téma po roce 1989. Přednášející při-
pomněla vedle nové či novější litera-
tury, vydávané po roce 1989, i litera-
turu starší, metodologicky i tematicky 
koncipovanou z (pro)kolektivizačních 
pozic. Stranou nezůstaly ani cesty, 
kterými by se výzkum mohl ubírat do 
budoucna. 

Jedním ze souborů otázek, které se 
konferencí prolínaly, byly politické 

a (nejen) z dnešního pohledu (ne)
právní, nelegitimní aspekty kolekti-
vizace; na politické aspekty se zamě-
řil Jiří Pernes (ÚSTR a UJEP): Proměna 
výzkumu zemědělství v politice KSČ po 
únoru 1948, na právní Kamil Nedvě-
dický (MV ČR): Role práva v procesu 
likvidace selského stavu. Jejich příspěv-
ky připomněly prostupování politiky 
do právní sféry, tedy podléhání výkla-
du práva včetně ústavy politickým, 
přesněji stranickým a ideologickým 
zájmům; neopomenutelný je v tomto 
procesu vliv SSSR, jenž se projevoval 
v praktické i ideologické politice KSČ 
v ČSR. Mocenským nástrojům a per-
zekuci se mimo jiných věnoval Jiří 
Urban (ÚSTR), když na konkrétních 
případech připomněl Roli bezpečnost-

ních trojek a pětek při prosazování ko-
lektivizace. Na rozdílné výchozí pod-
mínky a odlišnosti samotného procesu 
kolektivizace na území dnešní Sloven-
ské republiky poukázali Miroslav Sabol 
(Historický ústav SAV, Bratislava): 
Slovenské poľnohospodárstvo na prahu 
kolektivizácie 1945–1949 a Lucia Šulejo-
vá (Historický ústav SAV, Bratislava): 
Odpor roľníkov proti kolektivizácii na 
východnom Slovensku.  

Konferenci pořádal Ústav pro stu-
dium totalitních režimů a Muzeum 
Jindřichohradecka, jemuž patří dík 
nejen za její organizaci, ale rovněž za 
možnost prohlédnout si areál mino-
ritského kláštera s gotickým kostelem 
sv. Jana Křtitele.

      Martin Tichý, Martin Jindra

Mezinárodní konference  
Kolektivizace v Československu
Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec, 25.–26. dubna 2012

Jedním z organizátorů konference byl i Libor Svoboda Foto: Petr Blažek

sedy s pamětníky. V závěru prohlíd-
kové trasy připravili autoři pietní 
místo věnované kromě dalších pře-
devším 262 československým odbo-
jářům, kteří byli odplatou za atentát 
na Heydricha 24. října 1942 v koncen-

tračním táboře Mauthausen popra-
veni. 

Nešlo nám o prvoplánové zobrazení 
nelidské hrůzy, ale o pietní vzpomínku ve 
veřejném prostoru, vysvětluje ředitel Post 
Bellum a hlavní kurátor výstavy Miku-

láš Kroupa, proč se tvůrci rozhodli dát 
expozici podobu zjednodušené repliky 
koncentračního tábora. A soudě podle 
nebývalého zájmu veřejnosti, tento 
koncept návštěvníky doopravdy oslovil. 

 Michal Šmíd
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