
0303

ro
čn

ík
 V

I

Revue pro studium totalitních režimů
2012/02, ročník VI, doporučená cena 75 Kč
Revue pro studium totalitních režimů
2012/03, ročník VI, doporučená cena 75 Kč
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Kniha líčí průběh a okolnosti demonstrace osmi 

sovětských občanů z 25. srpna 1968 na Rudém náměstí 

v Moskvě, kteří protestovali proti vstupu vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa. 

Spojením vzpomínek autorky Natalie Gorbaněvské a jejích 

přátel, přepisu soudního líčení, oficiálních pramenů 

a dobo vých tiskovin vzniká ojedinělý dokumentární text, 

který přibližuje motivace demonstrantů, protest samotný, 

reakce na něj i důsledky, které pro ně z tohoto dnes již 

legendárního počinu vyplynuly. 

Kniha byla přeložena do několika jazyků, ale přestože je 

bezprostředně spojena s naší minulostí, v češtině vychází 

po více než 40 letech vůbec poprvé. 

Torst, ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, váz., 312 str.  
ISBN 978-80-7215-442-5 (Torst)  
ISBN 978-80-87211-66-3 (ÚSTR)

Natalia GorbaNěvská 

PoledNe

MartiN JiNdra

Z Milosti trPět Pro krista 
ŽivotNí Příběh faráře Církve  
českosloveNské (husitské)  
váClava MikuleCkého 

Kniha mapuje životní příběh faráře Církve československé 
(husitské) Václava Mikuleckého a jeho zápasy s mašiné rií 
ateistického režimu v poválečném Československu, nevyhýbá se 
však ani Mikuleckého střetům s představiteli vlastní církve, kteří 
až příliš snadno podléhali svodům komunistického režimu. Čtenář 
je na pozadí Mikuleckého života postupně seznamován také 
s přelomovými okamžiky v poválečných dějinách CČS(H). Autor 
nezapomíná ani na Mikuleckého aktivity rozvíjející se „mimo“ 
oficiální strukturu církve. Některé kapitoly mají přesah do dění 
v dalších církvích, zejména Českobratrské církvi evangelické, 
a kniha se dotýká i přelomových období v církevní politice státu. 

Publikace je doplněna četnými textovými přílohami a edicí 
padesáti nově objevených dokumentů, jež dokreslují dobovou 
atmosféru, životní směřování, ryzost víry, odhodlanost a vytrva lost 
faráře Mikuleckého a jeho přátel. Grafickou podobu knihy dotváří 
i řada oživujících fotografií.

Blahoslav ve spolupráci s Náboženskou obcí CČSH v Praze 1 – Staré Město, 
Praha 2011, 1. vydání, brož., 379 str., ISBN 978-80-7000-067-0

Knihy si můžete zakoupit v knihovně Ústavu pro studium totoalitních režimů  
a prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz
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editorial

paměť a dějiny 2012/03 1

využívám této příležitosti, abych vás brzy po svém jmeno-
vání 1. náměstkem ředitele Ústavu pro studium totalitních 
režimů oslovil a informoval o dění v naší instituci. Jistě jste 
nemohli pominout, že uplynulých několik měsíců proběh-
lo v České republice ve znamení vzpomínkových oslav  
70. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Náš Ústav se 
do nich velice důstojně zapojil účastí na přípravě několika 
projektů, z nichž za nejvýznamnější je možné považovat 
výstavy pořádané ve spolupráci s Vojenským historickým 
ústavem (Atentát na Reinharda Heydricha a Pod křídly Soko-
la) a rovněž i mimořádný výstavní projekt společnosti Post 
Bellum na Karlově náměstí v Praze (Atentát na Heydricha 
– sedmdesát příběhů paměti národa). Všech-
ny tyto akce se setkaly s obrovským zá-
jmem veřejnosti stejně jako minulé číslo 
našeho časopisu Paměť a dějiny, které se 
zcela věnovalo této akci našeho odboje, 
jež se právem řadí mezi nejvýznamnější 
činy evropské protinacistické rezistence. 

Vzpomínání na důležité události, kte-
ré se odehrály před sedmi desetiletími, 
však zdaleka nekončí. Právě v těchto 
dnech si připomínáme další dvě význam-
ná výročí. Je jimi jednak hromadná po-
prava spolupracovníků parašutistů 
a jejich rodinných příslušníků v koncen-
tračním táboře Mauthausen z 24. října 
1942 a zároveň i 70. výročí seskoku pa-
raskupiny Antimony do Protektorátu, 
které připadá na stejný den. Vždy když 
vedle sebe vidím tyto dvě události se stejným datem, za-
mrazí mě. Nejen z té hrůzy, která se v pověstném maut-
hausenském bunkru odehrála, ale i z odvahy lidí, kteří 
příslušníkům výsadku Antimony pomáhali. Po Lidicích, 
Ležákách a stovkách popravených za tzv. heydrichiády 
již bylo každému jasné, že za pomoc parašutistům se pla-
tí životem, a to nejen odbojáře samotného, ale i celé jeho 
rodiny. A přesto se našli lidé, kteří ani tehdy nezaváhali. 
Nezbývá než se před nimi hluboce sklonit a na jejich od-
vahu a vlastenectví nezapomínat. 

Jedním z vhodných způsobů, jak si podobné osobnosti 
připomínat, jsou bezpochyby i vědecké konference a se-
mináře, jako třeba sympozium Válečný rok 1942 v okupo-
vané Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava, které ÚSTR 
uspořádal 4. října 2012. Se svými příspěvky na něm vy-
stoupili nejen kolegové z našeho Ústavu, ale i historikové 
z mnoha významných vědeckých institucí z celé České 
republiky. Naplňujeme tak svou snahu stát se místem 
setkávání odborníků z domova i ze zahraničí, které bude 
sloužit k výměně zkušeností a nejnovějších poznatků 
a jejich předávání široké veřejnosti.

Úspěchu se Ústavu podařilo dosáhnout v uplynulých 
týdnech i na poli zahraniční spolupráce. Na pravidelném 
setkání Evropské sítě úřadů spravujících písemnosti taj-

né policie (European Network of Official Authorities in 
Charge of the Secret-Police Files), jež se uskutečnilo ve 
dnech 20. až 21. září 2012 v Bratislavě, převzal Ústav na 
následujícího půl roku předsednictví této významné ev-
ropské organizace. Při pracovním pobytu v Bratislavě se 
navíc zástupci Ústavu zúčastnili i oslav 10. výročí zalo-
žení naší sesterské instituce – Ústavu pamäti národa. 
Položením květin k pomníku jeho prvního ředitele Jána 
Langoše si připomněli památku této významné osobnos-
ti, která měla naprosto zásadní význam pro rozkrývání 
pravdy o komunistickém režimu a vyrovnávání se s ne-
dávnou minulostí, a to zdaleka nejen na Slovensku, ale 

i v České republice.
Nyní však již několik slov k obsahu 

čísla, které právě držíte v rukou. Jsem 
přesvědčen, že vás zaujmou hned první 
dva články autorů Václava Vebera a Pav-
la Žáčka. Zabývají se sice karibskou 
oblastí, avšak jak sami zjistíte, zapojení 
bezpečnostních složek komunistického 
Československa do tamního dění bylo 
podstatně rozsáhlejší, než jsme si byli 
až donedávna schopni představit. I dal-
ší příspěvky tohoto čísla, věnované na-
příklad pronásledování Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského v 50. le-
tech 20. století či konci rušení vysílání 
Rádia Svobodná Evropa v srpnu 1968, si 
bezpochyby právem zaslouží vaši pozor-
nost. Doporučuji i velice zajímavý mate-

riál týkající se osoby smutně proslulého Karla Vaše – jeho 
spis vypracovaný NKVD, který se Ústavu podařilo získat. 

V poslední době se stalo takřka pravidlem, že na stránkách 
našeho časopisu dáváme poslední sbohem vynikajícím 
osobnostem. A ani toto číslo PaD bohužel není výjimkou. 
V srpnu 2012 nás navždy opustil básník a bývalý mluvčí 
Charty 77 Jan Štern a o pouhý týden později i účastník dru-
hého odboje a politický vězeň 50. let armádní generál Tomáš 
Sedláček – opravdový hrdina, který si jak v letech války, 
tak i po ní prošel peklem. Nepřízeň osudu ho navíc zasáhla 
ještě jednou – ztrátou zraku. Velice jsem obdivoval, jak se 
i s touto ranou vyrovnal. Jeho zájem o vše, co ho obklopo-
valo, byl i nadále obdivuhodný, stejně jako schopnost glo-
sovat rychle a vtipně vše – od historie přes sport a literatu-
ru až po světovou i domácí politiku. Činil tak tichým, jemným, 
snad až chlapeckým hlasem, který jako by se ani nehodil 
ke „čtyřhvězdičkovému“ generálovi. Tomáš Sedlá ček mi 
bude moc chybět. A myslím si, že nejenom mně. 

Vážení čtenáři, na samý závěr mi dovolte, abych vám 
popřál mnoho příjemných chvil strávených nad novým 
číslem našeho, a jak pevně věřím, i vašeho časopisu a co 
nejsrdečněji vám poděkoval za přízeň, kterou nám v naší 
práci projevujete. 

Eduard Stehlík

Vážení a milí čtenáři, 

editorial_03.indd   1 10/2/12   11:44 AM


	obalka001
	obalka02
	001

