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vzbouřila. V okupovaném Československu tomu bylo jinak, 
zdejší komunisté ve službách okupantů vyhnali půl milionu 
lidí z práce a asi 150 tisíc lidí do exilu, v zemi zanikly celé 
obory (z práce bylo například vyhnáno kolem 150 historiků, 
není divu, že československá historiografie skončila téměř 
na mizině). Komunisté se v této oblasti dostali do takových 
nesnází, že bez boje vyklidili zcela zdevastované pozice.

■  PETR BlAŽEK
Ústav pro studium totalitních režimů, Praha

O důvodech rozpadu sovětského bloku a zhroucení jednotli-
vých komunistických režimů na konci osmdesátých let byla 
již v minulosti napsána řada publikací. Z mezinárodních 
faktorů jejich autoři nejčastěji zmiňují nástup Michaila 
Gorbačova a novou, méně represivní politiku Sovětského 
svazu, Reaganovu antikomunistickou doktrínu, důsledky 
helsinského sbližovacího procesu či zásadní roli Polska jako 
specifické laboratoře změn, které si dlouholetým tlakem 
vynutila tamní široká opozice. Z ekonomických faktorů 
se pak často připomíná zásadní technologické zaostává-
ní sovětského bloku a fascinace domácího obyvatelstva 
obrazy západní konzumní společnosti. Z duchovní sféry 
je vyzdvihována neslučitelnost lidské touhy po svobodě 
s diktátorskými základy komunistických režimů. 

Za zmínku ovšem stojí i význam dobového historicismu, 
který si dovolím na této malé ploše připomenout. Diskuse 
o neřešených stínech minulosti se v roce 1989 staly zásad-
ním mobilizačním prvkem pro aktivizaci široké veřejnosti. 
V událostech starých často i několik desetiletí se hledaly 
příčiny tehdejší krizové situace. Každá ze zemí měla své 
zásadní historické téma, které se v roce 1989 stalo symbolem 
zločinné povahy vládnoucího režimu a jehož prostřednictvím 
se jejich obyvatelé dovolávali historické spravedlnosti a ob-

jektivního hodnocení dějin. Jednotlivé debaty se zejména ve 
střední Evropě významně ovlivňovaly, byť ve skutečnosti 
neměly jednoduchou dominovou podobu, jak by na první 
pohled vyplývalo z proslulého bonmotu britského histo-
rika Timothyho Gartona Ashe: Polsku to trvalo deset let, 
Maďarsku deset měsíců, východnímu Německu deset týdnů, 
Československu to možná bude trvat deset dnů. Zmíněná věta 
alespoň částečně navozovala fascinující představu „roku 
zázraků“, podle níž se komunistické režimy nečekaně 
zhroutily vnitřním vyprázdněním a bez aktivního podílu 
společnosti. Převratných událostí roku 1989 se přitom ve 
skutečnosti účastnily miliony lidí, kteří v jednotlivých ze-
mích pokojně protestovali na náměstích poté, co se vytratila 
násilím a strachem udržovaná legitimita vládnoucí moci. Dne  
23. srpna 1989 vytvořily dva miliony lidí v Pobaltí symbolický 
řetěz dlouhý přibližně šest set kilometrů, aby připomněly 
doposud platné důsledky nacisticko-bolševického paktu, na 
jehož základě byly předválečné Estonsko, Litva a Lotyšsko 
(i část Polska) anektovány Sovětským svazem. Odloženého 
pohřbu maďarského komunistického vůdce Imre Nagyho, 
popraveného 16. června 1958 spolu s dalšími vůdci po potla-
čení maďarského povstání, se přesně na den po 31 letech 
zúčastnilo 300 tisíc osob. Pád Berlínské zdi v listopadu 1989, 
která vznikla necelých třicet let předtím, znamenal také 
hmatatelné odmítnutí konceptu dvou německých národů, 
uměle vytvořeného po druhé světové válce. Jedním z dů-
ležitých témat listopadových událostí v Československu 
byl požadavek odsouzení srpnové okupace v roce 1968. 
Na rozšířeném plakátu Občanského fóra byla číslovka 68 
nakreslena tak, že se po otočení stala číslovkou 89. Je až 
triviální připomínat, že představy demonstrujících milionů 
o budoucnosti byly různé a že výchozí situace po desetiletích 
ničení duchovních i materiálních hodnot v sobě již nesla 
zárodky komplikovaného vývoje.

Již potřetí se v prostorách Ústavu pro 
studium totalitních režimů uskutečnilo 
kolokvium o vztahu KSČ k nekomuni-
stickým politickým stranám. Vzhle-
dem k letošnímu 25. výročí sametové 
revoluce se akce konala již 26. června 
2014 (předchozí dvě kolokvia proběhla 
v listopadu 2012 a 2013), a to ve spo-
lupráci s Ústavem pro soudobé dějiny 
Akademie věd ČR. Jednotlivé příspěv-
ky se tentokrát zaměřily na období  
70. a 80. let 20. století. 

Pozornost účastníků se tedy sou-
středila nejen na analýzu tzv. norma-
lizačního období, na jeho obecnější 
i konkrétnější charakteristiku, ale 
také na záležitosti vztahové, tzn. 
na proměny politiky KSČ a KSS vůči 
stranám tehdejší Národní fronty 
(Československá strana socialistická, 
Československá strana lidová). Jako 
důležité a podstatné téma se rovněž 
jeví analýza a komparace formování 
nekomunistické opozice (zárodku bu-

doucích politických subjektů) uvnitř 
totalitního režimu v ČSSR a v exilu. 

Debata, která se vedla v rámci jed-
notlivých bloků, byla místy bouřlivá. 
Nicméně odrážela stav poznání i roz-
poruplnost postojů k představovaným 
dějinným událostem. 

Na již uskutečněná kolokvia naváže 
kolektivní monografie, kterou pořada-
telé připravují ve spolupráci s autory 
jednotlivých příspěvků. 

Jan Kalous

Vztah KSČ k nekomunistickým politickým 
stranám v letech 1970–1989
ÚSTR hostil kolokvium o novodobé historii
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Národní identity ve škole
letní škola pro učitele, Praha 28.–29. srpna 2014

Na konci prázdnin se tradičně, už po-
sedmé, konala letní škola pro učitele 
základních a středních škol, tentokrát 
věnovaná proměnám národní identity. 
Toto téma je od problematiky zkou-
mání totalitních režimů odlehlé jen 
zdánlivě. Pro každou totalitu je klíčové 
nejen vytváření mocenských apará-
tů a nástrojů, ale také, a dnes možná 
především, konstruování identity, ze 
které se pak odvozuje legitimita moci 
a loajalita občanů. Identita se přitom 
zpravidla zakládá na vymezení vůči 
„těm druhým“, kteří slouží jako nega-
tiv, na němž vynikne „naše“ jednota, 
„naše“ hodnoty. Základem totalitní-
ho myšlení je monopolizace identity 
a univerzální nárok na její vymezení. 
Domníváme se, že jedním z podstat-
ných úkolů našeho ústavu je oponovat 
tomuto typu myšlení a naopak podpo-
rovat pluralitu a kritičnost ve veřej-
ném prostoru a zvláště ve vzdělávání. 

Proto jsme se rozhodli toto téma 
spolu s učiteli, filmovými vědci, do-
kumentaristy a metodiky vzdělávání 
otevřít a prodiskutovat. Útočiště nám 
poskytlo Centrum současného umění 
DOX, které se stalo spolupořadatelem 
akce a jehož pracovníci se podíleli i na 
obsahu školy. 

Blok přednášek zahájil Vojtěch 
Ripka (ÚSTR) výkladem o demogra-
fických trendech České republiky. 
Otázka podle něj nezní, kolik si mů-
žeme dovolit přijmout imigrantů, ale 
naopak nakolik si je můžeme dovolit 
nepřijímat. Kamil Činátl (ÚSTR) zasa-
dil problematiku identit do kontextu 
memory studies a Václav Janoščík 
z FF UK předestřel antropologické 
koncepty obrazu „druhého“ v současné 
popkultuře a připravil tak půdu pro 
Jaroslava Pinkase (ÚSTR), který kon-
kretizoval téma „obrazu druhého“ na 
příkladu proměny zobrazování kozáků 
v současné kinematografii Ukrajiny, 
Ruska a Polska. 

Odpoledne si učitelé prohlédli ex-
pozici První linie, odvážné instalace 
propojující symboly I. a II. světové 

války s intimním světem vojáků v zá-
kopech. Další program se zaměřil na 
praktické workshopy. Tereza Vávrová 
z o. s. Antikomplex se věnovala tématu 
reflexe Němců v české kulturní paměti 
a Kamil Činátl využil nedávné výsta-
vy v DOXu Plakát v souboji ideologií 
1914–2014 a demonstroval možnosti 
jeho využití jako nástroje pro ilustraci 
a dekonstrukci národnostních (i so-
ciálních) stereotypů v pedagogické 
praxi. 

V rámci doprovodného programu 
proběhla v kině Aero filmová pře-
hlídka Obrazy Romů v české popkul-
tuře 1956–2014. Václav Janoščík na 
několika ukázkách demonstroval 
proměny zobrazování Romů v české 
kinematografii, přičemž určitý mezník 
představoval rok 1989. Nepochybným 
přínosem zajímavého večera byla živá 
debata mezi diváky. 

Druhý den mohli učitelé absolvovat 
komentovanou prohlídku výstavy 
Orient v Čechách? Židovští uprchlíci za 
první světové války v Galerii Roberta 
Guttmanna, která probíhala ve spolu-
práci s pracovníky Židovského muzea. 

Po návratu do DOXu pak měli možnost 
vyslechnout fascinující výklad Marti-
na Šmoka z USC Shoah Foundation, 
který se soustředil především na otáz-
ku posunu pamětnického vyprávění 
(vztahujícího se hlavně k ukrajinským 
dějinám) v různých časových rovinách 
a různých politických i kulturních 
kontextech. Celý program pak za-
končila panelová diskuse, která se 
pokusila téma shrnout. Pavel Košák 
z programu Varianty (Člověk v tísni), 
Romana Vylitová z Multikulturního 
centra Praha a Radek Kotlaba z Gym-
názia Mladá Boleslav se vyjadřovali 
k mnoha otázkám: K jaké identitě má 
škola vychovávat? Potřebuje škola více 
hodnotové výchovy? Cítí učitelé potře-
bu hodnotové výchovy? Kdo stanoví 
parametry občanské výchovy? Do de-
baty se zapojila i řada učitelů a nutno 
říci, že v ní příliš odpovědí nepadlo. 
Zůstávaly spíš otevřené otázky. Ale to 
vlastně bylo cílem celé školy, proto-
že smyslem našich vzdělávacích akcí 
není přinášet uzavřené odpovědi, ale 
podněcovat ke kritickému myšlení. 

Jaroslav Pinkas

Workshop o plakátu jako didaktickém médiu  Foto: Přemysl Fialka
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Vylučuje každodennost politiku? Je 
možné oddělit sociální praktiky od 
politického kontextu? Tyto dvě otáz-
ky se letos snad nejčastěji objevovaly 
na semináři Každodenní život v Česko-
slovensku 1945/1948–1989 pro učitele 
dějepisu a občanské výuky, historiky 
a archiváře. Dvoudenní akce, na jejíž 
letoš ní čtyřiadvacátý ročník se sjelo 
více než sedmdesát účastníků, vytvo-
řila prostor pro česko-slovenský dialog 
a zároveň pro dialog mezi historiky, ar-
chiváři, didaktiky a učiteli. Těm všem 
nabídl seminář přednášky historiků, 
mediálních teoretiků a etnografů, di-
daktické demonstrace a blok zaměřený 
na film a panelovou diskusi. 

První den patřil jako vždy histo-
rickým exkurzům. Zatímco kulturní 
historik Martin Franc se věnoval vy-
mezení každodennosti a proměnám 
životního stylu v komunistickém 
Československu 50. a 60. let, historik 
Jan Rychlík komentoval pásmo foto-
grafií dobových předmětů každodenní 
potřeby, charakterizující klíčové rysy 
normalizace. Poté vystoupil slovenský 
velvyslanec v České republice Peter 
Weiss. Ve svém improvizovaném pro-
slovu apeloval na to, abychom se vyva-
rovali přikládání dnešních měřítek na 
historické procesy a postavy. Zejména 
měl na mysli hodnocení aktérů reform-
ního procesu konce 60. let 20. století.  

Následující sondy se zaměřily na díl-
čí sociální fenomény. Mediální histo-
rik Petr Bednařík se zamýšlel nad tím, 
jaký vliv měla média, zejména televize, 
například na rodinný život. Etnolož-
ka Zuzana Beňušková upozornila na 
vrstvení rytmu svátků v křesťanském 
a komunistickém pojetí. Archivářka 
a historička Alžběta Čornejová po-
ukázala na omezenou životnost pro-
organizovaného a silně a otevřeně 
ideologizovaného pojetí volného času. 
Historik Miroslav Vaněk se prezentací 
výzkumů neoficiálních aktivit mláde-
že v normalizačním Československu 
vymezil vůči tomu, že je – podle něj 
– dosavadní přístupy pomíjely. Právě 

jeho pohled snažící se o vymezení 
každodennosti jako opozita politiky 
byl posléze podroben kritické reflexi 
zejména ze strany historika Zdeňka 
Beneše a didaktika Kamila Činátla. 

Oproti historickým exkurzům prv-
ního dne vycházel program druhého 
naopak přímo z potřeb výuky. Didak-
tička Mária Tonková se dotkla pojetí 
každodennosti v učebnicích dějepisu. 
Následovaly prezentace didaktiků Ka-
mila Činátla a Jaroslava Pinkase. Ten 
se na příkladu nekonformní mládeže  
50. let pokusil formulovat didaktické 
cíle i metodické postupy nevymaňují-
cí klasická „všednodenní“ témata z poli-
tického rámce, v tomto případě zejména 
z rámce represivních postupů moci. 

Na témata týkající se každodennos-
ti ve školním dějepise, ale též jejího 
potenciálu pro rozvoj dějepisné výuky 
se vedla řízená diskuse s Márií Ton-
kovou, Zdeňkem Benešem a Kamilem 
Činátlem. Doposud nepřímé polemiky 
nad možnostmi a produktivitou oddě-
lování politické a každodenní sféry ži-

vota v komunistickém Československu 
se proměnily v přímé diskuse. Jejich 
poměrně konsenzuálním výsledkem 
byl poukaz na vysoký aktivizační 
potenciál této perspektivy a varová-
ní před představou o možnosti úniku 
před politikou právě do každodennos-
ti. Nebezpečí takové únikové strate-
gie nakonec demonstrovaly občasné 
nostalgické odskoky účastníků, inspi-
rované materiálem využitým v jednot-
livých příspěvcích. Program uzavřel 
blok tematizující obrazy konzumu 
v Československu, doplněný o pohled 
na dobovou reklamní produkci USA. 

Seminář uspořádaný Českoslo-
venskou komisí historiků, Katedrou 
historie Technické univerzity Liberec 
a ÚSTR umožnil dialog jinak bohužel 
odlehlých societ. Díky Nadaci Jana 
Husa se mohlo akce zúčastnit i množ-
ství českých a slovenských učitelů. Byť 
k přímé diskusi došlo jen zčásti a dia-
log byl zatím nesmělý, potvrdil možnou 
koexistenci rozdílných perspektiv. 

Vojtěch Ripka

Československo v letech 1945/1948–1989
Česko-slovenský seminář, liberec 21.–22. srpna 2014

Účastníci semináře u netradičního památníku obětem komunismu z let 1948–1989. Teprve 
těsně u něj si lze přečíst větu, která se v něm zrcadlí: „Sám v sobě hledej, zda svobodu bráníš, 
ctíš, nebo omezuješ.“ Foto: Josef Zbihlej
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Projekt Dějepis v 21. století (D21)1, který 
je na půdě Ústavu pro studium tota-
litních režimů realizován s podporou 
operačního programu EU Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OPVK), 
vstoupil do závěrečné fáze. Je tedy 
vhodná příležitost k rekapitulaci do-
savadního průběhu a výsledků.

Projekt si obecně klade za cíl při-
spět ke zvyšování kvality dějepisného 
vzdělávání na středních a základních 
školách prostřednictvím tvorby in-
teraktivních výukových pomůcek 
a inovativních výukových postupů. 
Zahájen byl v roce 2012 a ukončen 
bude v prosinci 2014. Zadavatelem je 
Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy. Od ledna 2015 budou aktivity 
navazující na projekt D21 pokračovat 
v rámci činnosti ÚSTR.

Obsahově je projekt rozčleněn na 
šest základních oblastí, tzv. klíčových 
aktivit. První navazuje na tradiční 
vzdělávací činnost ÚSTR, tedy tvorbu 
výukových DVD (čtyři DVD v rámci 
projektu: Česká společnost 1969–1989, 
Obrazy války, Historie 1950: Příběhy jed-
noho zázraku a Dějiny ve škole). Další 

klíčovou aktivitou je tvorba IT aplikací 
pro vzdělávací účely: webového por-
tálu, aplikací pro e-learningové kurzy 
a diskusní fóra pro učitele, veřejnost 
i aktivní žáky, dále didaktického face-
bookového profilu apod. Portál D21 po-
stupně integruje nejen výstupy projek-
tu, ale i předchozí vzdělávací aktivity 
(např. webové učebnice). Prozatím 
je spuštěn v pilotní verzi na doméně 
www.dejepis21.cz a postupně doplňo-

ván. Další podstatnou součástí D21 je 
smluvní spolupráce s padesáti školami. 
Na dvanácti z nich probíhá po celé tři 
roky projektové vyučování dějepisu, do 
kterého se zapojily stovky žáků. Ti poři-
zují například nahrávky rodinných pa-
mětníků (žákovská verze oral history), 
sbírají artefakty z mapovaných období, 
navštěvují lokální paměťové instituce, 
vyhledávají písemné či fotografické ma-
teriály atp. Projektové vyučování má 

*   Článek je dílčím výstupem projektu Dějepis v 21. století, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.  

Projekt Dějepis v 21. století * 

Barbarstvo ducha
Vědecko-didaktický seminář v Bratislavě 19.–20. září 2014

Letos už popáté se učitelé dějepisu 
ze Slovenska setkali na vědecko-di-
daktickém semináři Barbarstvo ducha, 
které s podtitulem S.O.S. 20. storočie 
(slovo-obraz-svedectvo) organizovalo 
Občanské sdružení Nenápadní hr-
dinovia ve spolupráci s Konfederácií 
politických väzňov Slovenska, jejíž 
předseda Anton Srholec byl čestným 
hostem akce. Jednou z institucí, kte-
rá seminář podpořila, byl i Ústav pro 
studium totalitních režimů. Celkem se 

ho zúčastnila třicítka učitelů dějepisu 
a občanské a etické výchovy. 

Vystupující historici a didaktici ze 
Slovenska, Itálie a České republiky 
se ve svých příspěvcích zabývali kro-
mě jiného vztahem paměti a dějin na 
příkladu osudů slovenských Židů či 
využitím komiksu ve vyučování. Po-
dělili se rovněž o zkušenosti s prací 
v mimoškolských projektech. Ústav 
pro studium totalitních režimů zastu-
poval Jaroslav Pinkas, který prezento-

val metodiku práce s filmovými klipy 
a nabídl přítomným vzdělávací DVD 
z produkce Skupiny vzdělávání. 

Seminář Barbarstvo ducha se po-
řádá od roku 2010 jako jediný svého 
druhu na Slovensku. V minulosti se 
věnoval Akci K, útěkům za železnou 
oponu nebo tzv. svíčkové manifesta-
ci. Jeho organizátoři jsou zřizovateli 
slovenského Muzea zločinov a obetí 
komunizmu. 

Jaroslav Najbert
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