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Najdi příběh a vyhraj 50 000 korun!
Hledáme osudy lidí, na které se zapomnělo.
Ptej se rodičů, prarodičů, známých, sousedů a nech si vyprávět jejich vzpomínky na 20. století!
Vyhraj ve velké letní soutěži!
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We fight to rebuild Stále živá historie
Podíl letců na uznání
exilové vlády

Pátek třináctého

Propaganda kolem sovětských Žádná oběť není marná.
náletů v květnu 1945
Pokud lidé nezapomenou…

Osudy aristokracie v Protektorátu
Perzekuce české šlechty se zřetelem
k chlumecké větvi rodu Kinských

25.06.14 12:54

Projekt Dějepis v 21. století představuje
výukové aplikace Obrazy války
a Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku.
Více na facebook.com/dejepis

V září i na vaší škole!
Výuka válečného období na základě obrazových
reprezentací a exkluzivních vizuálních pramenů.

Kauza Josefa Toufara zpracovaná jako
didaktická detektivka.

Letní fotosoutěž Českého
rozhlasu Plus
7. 6. – 31. 8. 2014

Moje
PLUS

VÍC NEŽ LOGO

Využijte svoji kreativitu, nápady,
ztvárněte logo Českého
rozhlasu Plus JINAK a pošlete
nám fotograﬁi!
Výherce získá luxusní wellness
pobyt
na zámku Štiřín,
pro dalších deset úspěšných jsou
připraveny fotoknihy
od společnosti Fotolab.
Více o soutěži naleznete: plus.
rozhlas.cz/mojeplus
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editorial

Vážení čtenáři,
ne vždy se sejde v jednom roce tolik kulatých výročí jako
letos, kdy si připomínáme dva nejvýznamnější společensko-civilizační zlomy 20. století – první a druhou světovou válku.
Hlavní díl pozornosti na sebe právem váže 100. výročí zahájení první světové války, jíž skončilo „dlouhé devatenácté
století“. Války, která svým výsledkem připravila půdu pro
konflikt ještě ničivější, než bylo nesmyslné zabíjení vojáků
různých národů a národností v zákopech západní i východní
Evropy. Pro druhou světovou válku.
Válečný konflikt let 1939–1945, v němž
zahynulo po celém světě kolem 40 milio
nů civilistů a 20 milionu vojáků, nám
připomíná letošní 75. výročí zřízení
Protektorátu Čechy a Morava v březnu
1939 a 75. výročí přepadení Polska nacistickým Německem v září téhož roku.
Sedmdesát let uplynulo od velkých protinacistických povstání, která vypukla
v roce 1944 v Paříži, Varšavě a na Slovensku, a od vyvraždění statisíců maďarských, slovenských a podkarpatských
Židů po jejich masových deportacích
do vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březince mezi květnem a červencem 1944.
A také od největší hromadné vraždy
československých občanů židovského
původu, spáchané nacisty 8. března
1944 ve stejném táboře. Pochopitelně
nesmíme zapomenout ani na 70. výročí vylodění Spojenců
v Normandii 6. června 1944, které společně se sovětskými
vojenskými úspěchy na východní frontě otevřelo cestu ke
konečné porážce nacismu v Evropě.
Období let 1939–1945, jež představuje po rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku samostatného Československa druhý
zásadní vývojový mezník našich moderních dějin, je věnováno toto číslo revue Paměť a dějiny. Vojensko-politickými
a válečnými aspekty druhé světové války se zabývají texty
o zásluhách československých letců ve Velké Británii na
uznání československé exilové vlády a o sovětských náletech
na naše území v květnu 1945. 75. výročí okupace českých
zemí nacistickým Německem připomínají v českém prostředí neznámé nebo málo známé dokumenty o návratu
prezidenta Emila Háchy z Berlína 15. března 1939, o pobytu Adolfa Hitlera v sídle českých králů a římských císařů
15. a 16. března 1939 a o obsazení Pražského hradu. Studie o osudech a perzekuci české šlechty za Protektorátu
připomíná, že tato léta byla dobou zásadního rozrušení
tradičních společenských a sociálních vazeb.
Zmiňovali-li jsme v úvodu 100. výročí vypuknutí první
světové války (tzv. Velké války), která ohlásila konec „dlouhého devatenáctého století“, musíme si uvědomit, že ten
byl spojen s rozpadem tradičního pořádku a s nástupem
nové doby po roce 1918. Doby, pro niž se postupně začaly,
kromě jiného, stávat příznačné bezzákonnosti doposud

nevídaného rozsahu a s nimi spojený enormní nárůst násilí. To dostoupilo vrcholu za druhé světové války. V této
souvislosti je důležité připomenout, že morální odsouzení
násilí nemůže nahradit jeho analýzu a interpretaci a že
k pochopení násilného 20. století, tedy i let 1939–1945, nestačí jen eticky neopomenutelný pohled obětí. Současně je
nutné věnovat pozornost perspektivě a osudům pachatelů
nacistických a dalších zločinů, neboť je to jeden z klíčů
k pochopení násilného charakteru 20. století a konkrétně
k rozkrytí násilné podstaty nacismu.
Proto v tomto čísle Paměti a dějin za
ujímají významné místo texty o pronásledování české pravoslavné eparchie
v době heydrichiády, o popravě českých
odbojářů a vlastenců v Mauthausenu
v únoru 1942 a o příslušnících pražského Gestapa. Důslednost nacistické
protižidovské politiky v Protektorátu
přibližuje rozhovor o slovníkové práci
vracející do naší kolektivní paměti osudy nejvýznamnějších židovských vědců
a intelektuálů zavražděných nacisty za
druhé světové války. Vítaným doplněním „protektorátních témat“ je seznámení s jednou z nových prací k topografii
válečné Prahy v rubrice Objektivem.
Vedle let 1939–1945, která odstartovala řadu desetiletí trvající éru zásadních změn domácích společenských, ekonomicko-sociálních
a politických struktur a vedla k neuvěřitelnému a předtím
těžko představitelnému nárůstu násilí, nesmíme opomenout
třetí klíčový mezník domácích dějin 20. století – nástup
komunismu po roce 1945. Ten byl úzce propojen s děním
válečných let. Zneužívání moci komunisty při jejich cestě
k ovládnutí poválečného Československa dokládá studie
o metodách vnitřního zpravodajství ministerstva vnitra
v roce 1948. S přesahem před a za rok 1945 pak tuto část
revue doplňuje pojednání o Ukrajině a ukrajinských nacio
nalistech v komunistické propagandě po roce 1945, které
aktuálně přispívá k současné diskuzi o Ukrajině a jejím
historickém vývoji v průběhu 20. století.
Rubrika Fórum připomíná známou a hojně reflektovanou
práci amerického historika Timothyho Snydera o Evropě
mezi Hitlerem a Stalinem, podle níž oba režimy v době
největšího teroru v letech 1933–1945 připravily o život
kolem 14 milionů civilistů. Tento fakt jen podtrhuje, jak
důležitý je ve vztahu k obětem nacismu a komunismu boj
s konceptem zapomínání a zapomnění obětí obou těchto
totalitních režimů.
Zbylé texty o katolickém disidentském prostředí, roli
umění v komunistické éře a elektronickém zpřístupnění
exilového časopisu Západ pak rozšiřují hlavní tematický
záběr tohoto čísla revue Paměť a dějiny.
Pavel Zeman

paměť a dějiny 2014/02

PD_02_2014.indb 1

1

26.06.14 11:55

