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Živodaru Tvarožekovi
Účastník protinacistického odboje,
agent-chodec. V roce 1944 se zapojil
do odboje, během Slovenského národního povstání padl do zajetí, útěkem
se však vyhnul transportu do Německa. Dne 4. října 1948 byl pasažérem

letu Dakoty C47 z Bratislavy do Prahy,
která přistála v Mnichově. Po měsíčním
pobytu v Německu se vrátil do Československa jako agent-chodec s úkolem
navazovat kontakty a získávat informace o politickém a hospodářském
vývoji. V průběhu následujícího roku

byl zatčen. Během půlročního procesu
byl jeho rozsudek smrti změněn na
doživotí. Trest si odpykal ve vězení
v Leopoldově a v jáchymovských pracovních táborech. Po propuštění v roce
1964 pracoval v dělnických profesích.
Veronika Schovánková

Sympozium Válečný rok 1942
Praha, 4. října 2012
U příležitosti sedmdesátého výročí
atentátu na Reinharda Heydricha
se na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze uskutečnil
celodenní seminář Válečný rok 1942
v okupované Evropě a v Protektorátu
Čechy a Morava, který navázal na
úspěšné mezinárodní sympozium Válečný rok 1941 v domácím a zahraničním
odboji pořádané v říjnu loňského roku.
Sympozium slavnostně zahájil ředitel
pořádající instituce Daniel Hermann.
Jak z názvu sympozia vyplývá, jeho
ústředním tématem byly válečné události roku 1942 nazírané z několika
úhlů. Jednodenní seminář byl rozdělen
do tří bloků, zaměřených na proměny politického či správního vývoje,
postavení domácího odboje, atentát
na zastupujícího říšského protektora
a podoby nacistické represivní politiky.
První z bloků, nazvaný Válečný rok
1942 v Evropě a v Protektorátu, zahájil
Tomáš Jakl (VHÚ) připomenutím událostí na hlavních frontách válečného
konfliktu, který na sklonku předchozího roku již dosáhl globálního měřítka.
K působení protektorátní propagandy
přihlédl ve svém příspěvku Jan Gebhart (HÚ AV ČR) s důrazem na osobu
nově jmenovaného ministra lidové
osvěty Emanuela Moravce, kter ý
chápal úspěšnou propagandu jako
základ bezpečnostní politiky. Pavel
Zeman (ÚSTR) ve svém referátu popsal
novou fázi nacistického plánu konečného řešení židovské otázky, charakteristickou masovým vyhlazováním
evropského židovského obyvatelstva
v ghettech a koncentračních táborech,
mj. za přispění zkušeného personálu
z programu „Euthanázie“.
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Za konferenčním stolem jsou zleva Jan Gebhart, Tomáš Jakl, Pavel Zeman a Eduard Stehlík
Foto: Přemysl Fialka
Příspěvky zařazené do druhého
bloku se primárně zabývaly situací v Protektorátu Čechy a Morava.
Stanislav Kokoška (ÚSD AV ČR) zpochybnil obraz Reinharda Heydricha
jako „krizového manažera“ analýzou
jeho okupační politiky, která změnila
pouze svůj slovník, ale její podstata
nadále spočívala v represi a i slovy
Heydrichových podřízených se „vyčerpávála ve svých gestapáckých
opatřeních“. Jan Dobeš (FF UK) na
příkladu ministerstva lidové osvěty
osvětlil podstatu okupační správní
reformy z roku 1942, kterou nazval
„protektorátní normalizací“. Vojtěch
Kyncl (HÚ AV ČR) v rámci příspěvku Rodinné vzpomínky na válečný
zločin promítl přítomným obrazové
dokumenty válečných hrůz, které se

ukrývají v mnoha rodinných albech
Němců. Na jejich příkladu ukázal, že
rodinná historie, tato nedílná součást
národních dějin, bývá neméně cenzurována a podléhá stejně selektivnímu
přístupu „pamětihodných“ událostí
jako často neprávem kritizovaný
školní dějepis.
Pavel Kopeček (PdF UPOL) rozebíral
odbojovou činnost na střední Moravě
v období 1. a 2. stanného práva s překvapivým závěrem, a sice že odbojové
organizace nově vzniklé po rozbití
Obrany národa nebyly represemi
druhé heydrichiády přímo postiženy.
Vojtěch Blodig (Památník Terezín)
promluvil o proměnách terezínského
ghetta, v němž byly v roce 1942 koncentrovány tři čtvrtiny veškerého protektorátního židovského obyvatelstva.
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Pozornost věnoval zejména transportům, které již v lednu 1942 rozbily jejich
iluze o tom, že v Terezíně budou moci
přečkat do konce války. Případová
studie Jana Machaly (ÚSTR) o likvidaci
moravských synagog ukázala nejen
zuřivý antisemitismus lokálních funkcionářů NSDAP, ale také přesvědčivě
vyvrátila mýtus o posedlosti nacistů
dodržovat právní předpisy.
Třetí blok sympozia byl věnován
zásadnímu činu druhého československého odboje, jímž byl atentát na
zastupujícího říšského protektora

Reinharda Heydricha. Náměstek ÚSTR
Eduard Stehlík se podrobně zaměřil
na zrod myšlenky na jeho provedení ve
vojenských kruzích kolem plk. Františka Moravce, jakož i na výcvik a přípravu parašutistů, a provedl analýzu
situace na místě atentátu.
Následující příspěvek Jana Němečka popsal ohlas atentátu ve světovém
tisku, zvažované možnosti spojenecké
odvety za teror druhé heydrichiády
a s tím související vznik myšlenky
poválečného retribučního zákonodárství. Sympozium zakončil svým pří-

spěvkem Kamil Nedvědický (MV ČR),
který zhodnotil význam heydrichyády
pro diplomatické úsilí československé
zahraniční akce v otázkách oduznání
Mnichova a odsunu Němců. Současně
nastolil otázku morální zodpovědnosti
Edvarda Beneše za drastické následky
atentátu.
S přednesenými příspěvky reflektujícími události roku 1942 v Protektorátu Čechy a Morava v širším kontextu
i teritoriálním rámci se bude možné
seznámit také v ústavním sborníku.
Dita Jelínková, Jan Machala

Konference Kurýři a převaděči na Šumavě
v padesátých letech 20. století
Konferenci pořádal Ústav pro studium
totalitních režimů a Muzeum Policie
ČR 1. listopadu 2012.
V poslední době se do popředí zájmu čtenářů, badatelů a historiků opět
dostávají příběhy kurýrů a převaděčů
působících v polovině minulého století v prostředí šumavského pohoří
a státních hranic na česko-bavorském
pomezí, kde se v hustých lesích postupně snášela stále neprostupnější –
a nakonec takřka nepřekročitelná –
železná opona, považovaná právem za
jeden ze symbolů bipolárně rozděleného světa. Z nových knih, jež dnes
oslovují čtenáře, připomeňme Smrt
krále Šumavy Martina Sichingera
a Návrat krále Šumavy Davida Jana
Žáka. Autoři svým způsobem navazují
na čtenářsky poměrně úspěšnou produkci svých literárních předchůdců;
ti téma Krále/lů Šumavy zpracovávali před rokem 1989, přičemž jejich
tvorbu ovlivnilo dobové vidění světa,
který vycházel z ideových, nejednou
přímo ideologických postulátů, stejně
jako z osobních postojů jednotlivých
tvůrců; jedno od druhého dnes nelze
jasně odlišit. Zejména jméno Rudolfa
Kalčíka dosud zůstává v živé paměti
čtenářů a filmových diváků. Mimo
jiné bychom zde mohli připomenout
i Františka Vrbeckého, jehož kniha
V srdci Šumavy vyšla v roce 1988. Čte-

Konference se mimo jiné zúčastnili i kolegové z VHÚ. Za řečnickým pultem Prokop Tomek.
Foto: Přemysl Fialka
nářský zájem o příběhy dávných králů
Šumavy, jejichž čas se definitivně uzavřel v druhé polovině padesátých let
20. století, budí jejich zjevně dobrodružný ráz, spojený s tajemstvím,
obestírajícím život těchto aktér ů
působících na jedné z nejnebezpečnějších linií studené války. Odborný
zájem vyvěrá z jiných pohnutek, jak
ostatně ukázala konference, kterou
ve spolupráci s Muzeem Policie České

republiky pořádal Ústav pro studium
totalitních režimů. Konference konaná
pod záštitou primátora hlavního města Prahy Doc. Mudr. Bohuslava Svobody, CSc. a prvního náměstka ministra
vnitra pro vnitřní bezpečnost Mgr. Jaroslava Hrušky dne 1. listopadu 2012
volně navazovala na výstavu Králové
Šumavy, již hostilo v tomto létě Prachatické muzeum (19. 6. – 3. 9. 2012)
a později prostory tachovského Muzea
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Českého lesa (2. 10. – 28. 10. 2012).
Již změna názvu konference Kurýři
a převaděči na Šumavě v padesátých
letech 20. století od názvu výstavy Králové Šumavy poukazuje nejen na dílčí
proměnu tématu, ale zejména na jiný
metodologický a interpretační přístup
k dané problematice. Jestliže autoři
výstavy si za svůj cíl vytkli zasadit
téma kurýrů a převaděčů do základního historického rámce, pořadatelé
konference a zejména její jednotliví
účastníci v přednesených příspěvcích
sledovali téma v širších souvislostech.
Konferenci svými úvodními slovy
zahájili první náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů
plk. PhDr. Eduard Stehlík a ředitelka
Muzea Policie ČR PhDr. Marcela Machutková. Příspěvky přednášejících
byly rozčleněny do tří panelů. Následující text pouze nastiňuje intence
jednotlivých příspěvků a nekoresponduje s pořadím, v jakém na konferenci
zazněly.
Popis historických událostí a jevů
a zejména jejich interpretace by měly
vycházet ze znalostí relevantních
pramenů a jejich kritického čtení.
Badatel a historik jsou při svém archivním studiu odkázáni – v dobrém
i zlém – na pomoc a spolupráci s archiváři. I z tohoto důvodu lze považovat
příspěvek k danému tématu Světlany
Ptáčníkové (ABS) Archiválie k tématu
„Králů Šumavy“ v Archivu bezpečnostních složek za velmi podnětný, zvláště
když v něm věnovala pozornost mimo
jiné opomíjeným pramenům a naznačila tak další směry v badání.
Libor Svoboda (ÚSTR) se v příspěvku Akce Bučina... věnoval několika
všeobecným a možno konstatovat, že
i základním otázkám, jež jsou spojeny
s tématem konference: jako například
rozlišení kurýrů od převaděčů včetně
podstaty jejich práce, úkolování, zázemí, z něhož vycházeli, řízení atd.;
věnoval se i genezi termínu agent
chodec a dostál tak podtitulu svého
referátu: Akce Bučina, kurýři a převaděči na Šumavě.
Petr Blažek (ÚSTR) nejenže nahlédl do zákulisí výcviku kurýrů, ale
pokusil se i analyzovat zák ladní
př íčiny jejich neúspěchů, k nimž
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docházelo při plnění úkolů. Poukázal na uzavřené archivy zahraniční
provenience, bránící plnému pochopení dobových souvislostí spojených
nejen s předneseným tématem Vila
„Okopanina“. Výcvikové centrum kurýrů v Bruchsalu.
Prokop Tomek (VHÚ) představil
Vojenské osobnosti ve strukturách
vysílajících kurýry ze zahraničí. Zdůraznil apolitičnost prvorepublikové
armády a jejího důstojnického sboru.
Nastínil přednosti i limity profesionálních vojáků, pozdějších kurýrů;
osobní předpoklady a vzájemné profesionální i soukromé vazby, které
mohly být jejich silnou stránkou,
stejně jako slabinou.
Ivo Pejčoch (VHÚ) uvodil svůj příspěvek Vojáci jako kurýři tezí, že úspěch
jakéhokoliv domácího odboje (v našem
kontextu v době druhé světové války
a zejména války studené) je spojen
s mezinárodní situací. Ocenil význam
vojáků pro zpravodajskou práci v odboji, upozornil na jejich počet a podíl
na celkovém počtu kurýrů, stejně jako
na nemalé oběti z jejich řad.
O pohled z „druhé strany“ se pokusil
Pavel Žáček (ÚSTR). Jeho příspěvek
Přechody hranic z pohledu čs. rozvědky
analyzoval přístup československé
rozvědky k ilegálním přechodům
(kanálům) včetně toho, jak byly tyto
kanály monitorovány a k jakým zpravodajským úkolům byly či mohly být
využívány. Změny v systému střežení
hranice Pohraniční stráží po roce 1951
jako reakce na aktivity kurýrů a převaděčů analyzoval Pavel Vaněk (ABS),
a to i na technických detailech ostrahy
hranic včetně četných omezení, která
PS kladla příroda (sníh, nepřístupný
terén, zvěř, atd.) a nedostatečné zázemí, případně zkušenosti z počátku
padesátých let.
Petr Mallota (ÚSTR) a Slavomír
Michálek (HÚ SAV) dali ve svých
příspěvcích nahlédnout do příběhů
dvou kurýrů. Petr Mallota představil Osudy prachatického kurýra Josefa
Ludvíka; Slavomír Michálek Osobný
príbeh Živodara Tvarožeka. Životopisné sondy obou kolegů nemohly
obsáhnout všechny důležité souvislosti a nuance, které splétají dobu,

místo a jednání konkrétních aktérů
v neopakovatelný příběh; a to ani ne
tak z důvodů důkladného obeznámení účastníků konference s dobovými
reáliemi jako s jednotlivými postavami, jejichž vykreslení a zasazení
do relevantních souvislostí se vzpírá
časovému vymezení jednoho každého
příspěvku. Přes tento nelehký a zároveň ne zcela vděčný úkol, jenž si
sami vytyčili, se výše jmenovaným
kolegům podařilo nastínit vcelku plnohodnotné životopisné črty Josefa
Ludvíka a Živodara Tvarožeka. Na
úplné obeznámení se s osudy jejich
aktérů si však budeme muset počkat
do vydání sborníku.
Na závěr konference byla otevřena
výstava Králové Šumavy a následně promítnut dokumentární f ilm
K ristýny Vlachové Zpráva o Králi
Šumavy. Vyvstávají-li v představách
čtenářů a filmových diváků příběhy
z hraničních hor jako dávno minulé
děje z historie plné dobrodružství,
případně jako akce dobrodruhů, pak
tento filmový dokument musel takový
názor zkorigovat (podobně jako snad
i většina na konferenci prezentovaných příspěvků a v budoucnu i připravovaný sborník). Události a osudy
spojené s událostmi, dobou a postavami králů Šumavy, jež se dotýkaly pokolení nám generačně blízkého, byly
dalece vzdáleny jakémukoliv dobrodružství. Příběhy lidí byly uvozovány
smrtí, popravami, dlouholetým žalářováním, pronásledováním, zákazem
poznávat svět, překračovat hranice
států, ale i (v dobrém slova smyslu)
svých možností, sociálním i mravním
rozpadem společnosti. A dědictví
výše uvedeného je doposud přítomné,
ne ve filmu Kristýny Vlachové, nýbrž
v naší generaci, nejen v životě pamětníků či jejich příbuzných. Kolegové
ve svých příspěvcích na konferenci
upozornili na roztříštěnost a meze
dosavadního poznání, byť se nejednou pokusili naznačit směry dalšího
bádání a poznávání minulosti. To vše
umožňuje prozatím obestř ít ty to
události v mlhu tajemství, zdánlivě
pofidérního dobrodružství, pravd,
polopravd, dohadů, lží a zapomnění…
Martin Tichý

2012/04 paměť a dějiny

PD_04_2012.indb 130

12/19/12 9:35 AM

výstavy a konference

Kardinál Josef Beran na Velehradě
U příležitosti dnů Dobré vůle proběhla
ve dnech 4. července až 31. srpna 2012
ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje putovní výstava Milovat dobro
a odporovat zlu, věnovaná poválečnému
pražskému arcibiskupovi a politickému
vězni Josefu kardinálu Beranovi. Výstava na deseti panelech přibližuje životní
mezníky kardinála Berana, zasazuje je
do historických souvislostí a podtrhuje
význam jeho osobnosti v odporu vůči
totalitním režimům 20. století – nacis
mu a komunismu.
Putovní výstava vznikla v prosinci
2009 jako jubilejní akce k 40. výr očí
úmrtí pražského arcibiskupa Josefa
kardinála Berana. Poprvé se veřejnosti představila v prostorách Katolické
teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Její vernisáž se stala součástí vzpomínkového obřadu pořádaného dne
7. prosince 2009, při němž kardinál
Miloslav Vlk odhalil před pražským
kněžským seminářem pomník arcibiskupa Berana.
V únoru 2010 byla expozice k vidění
na mezinárodním festivalu Mene Tekel. V závěru roku o výstavu projevil
zájem český velvyslanec u Svatého
stolce Pavel Vošalík. Jeho přičiněním
byla přeložena do italštiny, a tak mohla
být dne 16. května 2011 představena
italské veřejnosti na Papežské univerzitě Svatého kříže v Římě u příležitosti
100. výročí Beranova kněžského svěcení a jeho římské primice. Výstavu
slavnostně zahájila předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslava Němcová

Název výstavy byl i mottem Beranova života. Střetl se se dvěma totalitními režimy – nacistickou
okupaci prožil v koncentračním táboře, za komunismu strávil šestnáct let v internaci.
Foto: Přemysl Fialka
a s projevy vystoupili emeritní státní
sekretář Svatého stolce kardinál Angelo
Sodano, papežský nuncius Diego Causero a kardinál Miloslav Vlk. Přítomna
byla také delegace města Plzně, rodiště
kardinála Berana, v čele s primátorem
Mgr. Martinem Baxou a plzeňským biskupem Františkem Radkovským.
Od té doby byla výstava s italským
názvem Amare il bene e contrapporsi
al male k vidění v říjnu 2011 v Miláně
a následně v listopadu na Teologickém
institutu San Tommaso v sicilské
Messině. V březnu 2012 doputovala do
reprezentativních prostor komplexu
S. Maria la Nova v Neapoli a odtud

byla přemístěna do poutního domu
Velehrad v Římě.
Také česká verze výstavy se objevila na různých místech republiky. Od
31. ledna 2011 hostovala v kuloárech
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
pod záštitou předsedkyně Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy
Němcové. Následně proběhla v třeboňské farnosti a ve Znojmě pod záštitou
ředitele ÚSTR Daniela Hermana.
Na jaře letošního roku zavítala mezi
krajany ve Vídni a v prosinci se představí v Plzni a bude instalována v prostorách katedrály sv. Bartoloměje.
Stanislava Vodičková

Diktatura versus naděje
Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989
V pondělí 26. listopadu 2012 byla na
Papežské univerzitě Svatého Kříže
v Římě zahájena výstava Diktatura
versus naděje, která italské odborné
i laické veřejnosti na čtyřiadvaceti panelech nabízí pohled na život
katolické církve v Československu

v letech 1948–1989. Výstava mapuje
celou šíři perzekuce, mocenských
nástrojů i konkrétních mechanismů,
jež komunistický režim v různých
etapách svého vývoje používal k lik
vidaci duchovního života v Československu. Jednotlivé panely zachycují

život duchovních a laiků ve věznicích,
pracovních táborech a internacích,
otázky kolaborace s režimem, ale
také odraz Pražského jara v církevním životě a důsledky tzv. normalizace
pro další působení katolické církve ve
společnosti.

paměť a dějiny 2012/04

PD_04_2012.indb 131

131

12/19/12 9:35 AM

výstavy a konference

Útlak však dal vzniknout různým
formám rezistence a fenoménu tzv.
podzemní církve. Velký prostor je proto
věnován způsobu, jakým církev čelila
státnímu teroru a odolávala mocenským tlakům. Na příkladech duchovních a katolických aktivistů jsou představeny projevy katolického disentu
v Československu v období pontifikátu
papeže Jana Pavla II. Důležitou úlohu
pro domácí církev sehrály také instituce působící ve Vatikánu – zvláště česká
sekce Vatikánského rozhlasu a České
náboženské středisko Velehrad.
Tematické celky jsou obohaceny
o vybrané příběhy kněží, řeholníků,

řeholnic a katolických laiků i duchovních působících v zahraničí. Rozsáhlá
expozice odkazuje rovněž na duchovní
dědictví a spirituální tradice spojené
s úctou k našim národním světcům
a je jedním z příspěvků k Roku víry
a cyrilometodějskému jubileu.
Výstavu společně uspořádaly Velvyslanectví ČR u Svatého stolce,
Archiv kanceláře prezidenta republiky
a Ústav pro studium totalitních režimů. Mezi partnery projektu patří mj.
Česká biskupská konference, Archiv
bezpečnostních složek, Národní archiv
a Historický ústav Akademie věd České
republiky. Čestnou záštitu nad výstavou

převzali státní tajemník Svatého stolce
kardinál Tarcisia Bertone, předsedkyně
Poslanecké sněmovny PČR Miroslava
Němcová, arcibiskup pražský a primas
český kardinál Dominik Duka a předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.
Slavnostního zahájení se zúčastnili bývalý apoštolský nuncius v České
republice kardinál Giovanni Coppa,
kardinálové Miloslav Vlk a Dominik
Duka, prof. Jiří Drahoš, ředitel ÚSTR
Daniel Herman a velvyslanci Polska
a Slovenska.
Výstava bude v prostorách univerzity k vidění do 7. ledna 2013.
Stanislava Vodičková

Připomínka revolty proti komunismu
v Rumunsku
Dne 15. listopadu se konala v rumunském Brašově vzpomínková akce připomínající výročí 25 let, která uplynula
od prvních veřejných projevů nespokojenosti a dělnických demonstrací
proti vládě Nicolae Ceauşesca, které
ještě dokázala komunistická armáda
násilně potlačit. Akce se účastnil zástupce ÚSTR a českého velvyslanectví
v Bukurešti. Dopoledne 15. listopadu
proběhlo pietní kladení věnců u pa-

mátníku tzv. brašovské revolty. Na
Transylvánské univerzitě následovala
v odpoledních hodinách akce, které
se účastnili studenti, pamětníci, zástupci politické scény, historické obce
i zahraničních organizací (vedle ÚSTR
také polského IPN – Ústavu národní
paměti) a členové rumunské Asociace
15. listopadu 1987. Po úvodním přednáškovém bloku pokračovala akce
diskusí a promítáním dokumentár-

ních filmů s tematikou připomínající
komunistickou minulost. Přítomní
opakovaně zdůrazňovali roli Václava
Havla, který jako první z představitelů
mezinárodní politické scény upozornil
na tvrdost zásahu v Brašově a vyvolal
tak v zahraničí vlnu solidarity s demonstranty. Při této příležitosti byla
předána stříbrná pamětní medaile
českému velvyslanci v Rumunsku.
Milan Bárta

Mozaika
Evropské debaty o tragických aspektech minulosti
Od počátku roku 2012 dopracovávají Evropská komise a Evropský parlament detaily finanční periody začínající rokem 2014. V oblasti programu Evropa pro občanky a občany má být tentokrát více zohledněna
evropská minulost. Kontroverzní debaty v jeho rámci by však toto plánování mohly negativně ovlivnit
a působit tak po celou rozpočtovou periodu 2014–2020. Na diskusích o tom, jak zacházet s danými prostředky, je vidět, že existuje něco jako konkurence těch, kteří se snaží reflektovat různé historické epochy.

Příčiny konfliktů
Již dlouho, ne tedy teprve od doby takzvané „hádky historiků“ v Německu
80. let minulého století (v podstatě šlo
o to, zda historie německé Třetí říše
je jedinečná, holocaust nesrovnatelný
s ničím jiným, nebo se jedná jen o jednu
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z brutálních epizod 20. století), se stále
znovu objevují konflikty mezi skupinami obětí a mezi experty na tu kterou
dobu. Jednotlivé události a tragédie
20. století mají své protagonisty a ti se
jen zřídkakdy pouštějí do vstřícných
diskusí. Podíváme-li se na historii s mapou Evropy v ruce, vidíme jasně, že tato

debata má také své zeměpisné kořeny.
Ne všude se nashromáždily zkušenosti
se všemi násilnými a tragickými událostmi. Známe regiony, které jsou silně
ovlivněny vzpomínkou na nacionální
socialismus a německou okupaci, na
holocaust i na válečné excesy. Jinde
zanechal tragické stopy komunismus.
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zatím opomíjené státy, snaha o mezinárodní dokument, který ovšem přispěl
k dalšímu rozštěpu. Tato úvaha vznikla
původně mezi těmi, kteří v disentu bývalé NDR sledovali inspiraci polského
hnutí Solidarita a nelibě nesli, že některé hlavní proudy historicko-politické
reflexe ignorují fakt krátkého spojenectví nacistického Německa a Sovětského svazu v roce 1939, tzv. pakt Hitlera
a Stalina (vyjednaný Ribbentroppem
a Molotovem). Polsko bylo v této verzi
pohledu na historii dvojitou obětí, na
začátku války bylo rozděleno mezi
Německo a Sovětský svaz.

Dvě minulosti?

Koncentrační tábor Osvětim
A některé oblasti kontinentu se vyrovnávají s minulostí kolonialistickou. Ve
všech případech je důležitý lidskoprávní pohled, ale všechny jsou i z jiných
úhlů pohledu do té míry různé, že je
nelze směšovat. Proto také nelze v historických debatách nic „vyrovnávat“.

Utrpení a instrumentalizace
Často se logicky stává, že osud obětí, jejich rodin a společenství vytváří
skupinovou kohezi, pocit priority
vlastního osudu, ve kterém se ostatní tragédie dostávají do podřadné
role. Zohlednění takto asymetrické
a subjektivní je sice pochopitelné,
ale vzniká tak i „konkurenční pro-

Foto: Eduard Stehlík
středí“ a konflikty. Stavět jednotlivé
historické procesy proti sobě však
není správné. Historie takovou konkurenci nezná. Konkurence vzniká
instrumentalizací historického povědomí – a instrumentalizačních náběhů máme v Evropě až příliš. Často
mají podtón politických hádek a snah
o patent na politický výklad historie.
Solidní vědecká práce zůstává v pozadí. Hledání společných prvků není
právě populární.
Publikum, které tento proces sleduje, je odkojeno národními narativy
a potřebuje nové impulzy. Ne však
takové jako v roce 2009. Tehdy vyšla
z rozumné úvahy o tom, že bude nutné
do procesu reflexe zahrnout některé

V diskusích, kterých jsem se účastnil,
se často objevovala bipolární perspektiva pohledu na historii 20. století.
Nesčetněkrát jsem se hlásil ke slovu
s poukazem na fakt, že tehdy napadené Polsko v podstatě také nebylo
demokratickým státem a že samo spolu s Německem přepadlo během změn
po mnichovské krizi Československo.
Bylo tedy obětí i pachatelem. Polská
historie přes známé tragické aspekty
opravdu není vhodná k vyrovnávání
či vyvažování pohledu na historii –
ostatně vyvažování není kritickou
historickou metodou.
Jako vystupňování tohoto zdánlivě
„spravedlivě“ vyrovnávajícího procesu byla v Praze 14. října 2011 založena
Platforma evropské paměti a svědomí.
Ta je hned z několika perspektiv problematická. Vznikla se silnou politickou podporou. Historie ovšem není
politika a měla by si od politiky držet
odstup. Do platformy se také nepodařilo získat německé instituce, které
se zabývají reflexí nacistické periody.
Jiné mezinárodní sdružení, v roce 1998
iniciovaná Task Force for International
Cooperation on Holocaust Education,
Remembrance and Research, platformě nedůvěřuje a vzájemné kontakty
téměř neexistují. Tím samozřejmě
trpí i Dům evropské historie, u jehož
zrodu stál Hans Gert Pöttering v roce
2007. Je totiž v podezření, že se snaží
o revizionistický pohled na historii.
V jeho grémiích zcela chybí odborníci
na historii Třetí říše a holocaustu.
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Rozlišovat!
Jistě, nedá se popírat, že mezi národním vyprávěním historie v různých
částech Evropy stále existují inkompatibilní, nebo dosud inkompatibilní
prvky. Důležité je však uvědomit si,
že tyto prvky nejsou historií samou.
Naopak, právě jejich existence je důležitým polem historiografického výzkumu. Zdánlivé konflikty jsou výsledkem
již zmíněné instrumentalizace. Jejich
vyhodnocení nám neříká tolik o historii jako o naší současnosti. A to vždy
znovu a znovu.
Ano, holocaust je jedinečný. Ano,
zkušenosti obětí komunismu se zatím
na evropském Západě často setkávají s lhostejnou reflexí. Ano, Sintové
a Romové jsou všude oběťmi po staletí
perzistujícího stereotypu. Ano, řada
členských zemí EU musí investovat
ještě značnou práci do reflexe vlastní
koloniální minulosti. Tyto pravdivé
výpovědi ovšem nejsou vhodné k vyvolávání konfliktů – pokud tyto konflikty
někdo nevyvolává úmyslně, tedy nikoli
jako vědeckou debatu, ale jako manipulaci veřejným povědomím.

Mozaika
Přitom je cesta k vzájemnému porozumění snadná. Musíme pouze dojít
k uznání faktu, že tragické události
20. století tvoří mozaiku. Není to
jen například tragédie ve Srebrenici v roce 1995, co nás jasně poučuje
o tom, že z jednotlivých tragických
událostí jen zřídkakdy vyvozujeme
správné závěry. V poválečné Jugoslávii
existovala zkušenost s holocaustem.
Existovala zde i zkušenost s masakry komunistické éry pod vedením
maršála Tita. Tisíce Romů zemřely
během 2. světové války v chorvatském
koncentračním táboře Jasenovac.
A přece došlo v této končině koncem
20. století k nové genocidě. Ještě dnes
se v Srbsku, v Kosovu, v Bosně a Hercegovině, ba i v Chorvatsku setkáváme
s vymezenými historickými narativy,
které v sobě nesou aspekt odmítání
sousedů. V Bosně a Hercegovině je
dodnes nemožné vytvořit společné
školní učebnice dějepisu pro všechny
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skupiny této země. Právě toto by mělo
být tématem debaty o evropských perspektivách.

Sebekritická diferenciace
Onen mozaikovitý obraz tragických
událostí 20. století nás překvapí svou
pestrostí a heterogenitou. Pohled na
něj je však současně velmi poučný.
Srovnávat různé události neznamená klást mezi ně rovnítko. Výzkum
a reflexe podobných a odlišných událostí a mechanismů, příčin nelidského
chování, nezamlžují a nesmazávají
h istor ické pozná ní. Naopa k, jen
touto cestou se posílí naše poučení
z historie. Ti, kteří na tomto procesu
pracují, v kterékoli disciplíně, na jakékoli diskusní platformě, jsou spojenci.
Protože však některé konflikty mezi
různými výzkumnými společenstvími svá řešení teprve hledají, musí být
evropská kapitola reflexe minulosti
schopna podle principu mozaiky brát
všechny aspekty v potaz odděleně
a celkový obraz pak vytvářet nenásilně a nedogmaticky. Je to perspektiva
na roky a desetiletí.
Smíšené obrazy a srovnávací výzkum naše porozumění věcem neoslabí, ale naopak posílí. Katolická
církev se jistě musí zabývat vlastním
antisemitismem, ale současně se může
opřít i o historii pomoci a záchrany
pronásledovaných Židů během 2. světové války. Pronásledování statečných
kněží a členek i členů řádů je také důležitou kapitolou historie. Výčty druhu
„něco za něco“ jsou prostě nekorektní.
Připomeneme si i to, že nacisté nacházeli podle svých perverzních představ
Židy i v katolické církvi. Jedna z obětí
tohoto procesu – Gertrud Steinová –
přece byla nedávno blahořečena.
Řada takových neostrých hranic je
dlouhá. Španělský fašismus a Francisco Franco jsou pro nás symboly
brutálního systému, ale pro mnohé
německé odbojáře a pro řadu prchajících Židů bylo Španělsko útěkovým
koridorem. Ani později nenacházíme
černobílé obrázky. Poválečná Spolková
republika Německo se brzy dala do
upřímné práce na zmírňování křivd
a napravování vlastní historické per-

spektivy. V rozporu s tím německá policie vedla nadále nacistické seznamy
Sintů a Romů. Nesrovnalosti tohoto
druhu v Evropě nacházíme stále znovu. Například i v pobaltských zemích,
kde se někteří pachatelé z doby nacistické okupace či pseudosamostatnosti
stali oběťmi komunismu. Vedle dvojí
viktimizace tak najdeme i osudy typu
pachatel/oběť. Právě z takových poučných osudů nesmí zůstat jen jedna
jejich instrumentalizovaná část.

Počtářství
Nesm í me udělat s tejnou chybu ,
kterou (úmyslně) udělala mocenská
elita totalitní NDR. Tam totiž došlo
ke kategorizaci obětí nacismu. Jejich
penze byly odstupňovány, komunisté
dostávali nejvyšší penze – a oběti holocaustu, které se prý chovaly pasivně
a nekladly odpor, nebyly v oné první
kategorii. Odůvodnění bylo perverzní
a vycházelo z manipulovaného úsudku o tom, kdo kladl jaký odpor. Oněm
500 000 dodnes přežívajícím obětem
2. světové války, samozřejmě i obětem
komunismu, ale také těm, kteří se stali oběťmi několika násilných systémů
po sobě, musíme pomoci – v sociální
oblasti, ale také v oblasti empatické
reflexe jejich historie. Počtářské srovnávání není poctivé.
Debata o rozpočtu EU na periodu
začínající rokem 2014 musí na toto
všechno brát ohled. Nutná je snaha
zahrnout mnohé a vytvořit mozaiku,
která bude otevřená a nebude svádět
k manipulacím a instrumentalizacím.
Co platí pro EU, platí i pro jednotlivé
státy. Jistě, výzkum a politické vzdělávání potřebují rozpočtovou podporu.
Ta by ovšem měla vycházet z konsenzuálního přístupu různých politických
směrů a nebýt objektem politického
konfliktu. Tím se totiž oblast výzkumu
a vzdělávání příštích generací dostává
na šikmou plochu politické závislosti.
Cesta budoucího vývoje by tedy
měla začít diferencovanou debatou
o tom, jak zachovat spravedlivé rozlišování a vytvořit společnou platformu
nekonkurenční reflexe různých aspektů historie kontinentu.
Jaroslav Šonka
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