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Mezní situace
Jiří Sozanský vystavuje v Galerii Středočeského kraje

Výstava Jiřího Sozanského v Galerii 
Středočeského kraje (GASK) je mimo-
řádnou událostí. Jedná se o ucelený 
projekt, v jehož rámci je představena 
celoživotní tvorba českého výtvarní-
ka, který používá pro své vyjádření 
různé umělecké formy.

Spojujícím motivem výstavy je člo-
věk v mezní situaci. Tímto termínem 
filozof Karl Jaspers přiblížil existen-
ciální stavy, kdy zakoušíme meze své 
autonomie a uvědomujeme si koneč-
nost své fyzické existence. Výsledkem 
může být otřes vedoucí k proměně 
našeho vědomí: Existují však situace, 
které svou podstatou přetrvávají, i když 
se na první pohled mění a skrývají svou 
všemocnost pod rouškou: musím zemřít, 
musím trpět, musím bojovat, jsem vydán 
náhodě, zaplétám se nevyhnutelně do 
hříchu a viny. Tyto základní situace na-
šeho bytí nazýváme situacemi mezními. 
To znamená, že je nemůžeme překročit, 

nemůžeme je změnit. Uvědomit si je zna-
mená dosáhnout po údivu a pochybnosti 
hlubšího původu filozofie. V běžném ži-
votě se jim snažíme uniknout. Zavíráme 
před nimi oči a žijeme, jako by neexis-
tovaly. Zapomínáme, že musíme umřít, 
zapomínáme, že jsme obtíženi vinou, že 
jsme vydáni na milost i nemilost náho-
dě. Pak máme ale jen konkrétní situace, 
které si přizpůsobujeme v náš prospěch 
a na něž reagujeme plánováním a jed-
náním ve světě v náš vlastní prospěch. 
Na mezní situace ale reagujeme buďto 
tak, že si je zatajujeme, nebo – když si 
je uvědomujeme – zoufalstvím, ale i ob-
novou: proměnou našeho vědomí bytí 
se stáváme sami sebou.*

Výstava je obsahově vymezena dvě-
ma aktuálními historickými výročími, 
která si letos připomínáme – 70. vý- 
ročí ukončení druhé světové války 
a 20. výročí ukončení války na Bal-
káně. Jiří Sozanský ukazuje místa, 

kde se mezní situace ve zmíněném 
válečném období doslova zhmotnily: 
Terezín, Osvětim, Buchenwald, Sa-
rajevo a Mostar. Vychází z různých 
dokumentárních dobových záznamů 
(zejména z deníků a vzpomínkové lite-
ratury), které se stávají plnohodnotnou 
součástí výtvarného díla. V jeho tvor-
bě se také odráží autentické prožitky 
z míst, kde se tragické události ode-
hrávaly. Spolukurátor Jiří T. Kotalík 
přirovnal ve vynikajícím katalogu 
tvorbu Jiřího Sozanského k válečným 
cyklům Francesca Goyi Los Caprichos 
a Hrůzy války. Po zhlédnutí kutnohor-
ské výstavy je možné říci, že je toto 
srovnání namístě. 

Výstava Jiřího Sozanského Mezní 
situace potrvá do 25. října 2015

Petr Blažek

* Citováno podle FIALA, Jiří: Mezní situace. 
Vesmír, č. 80 (leden 2001), s. 58.

Jiří Sozanský (* 27. 6. 1946), akademický malíř, grafik a sochař
Vyučil se zedníkem. V letech 1967–1973 studoval na Akademii výtvarných 
umění v Praze (ateliér prof. Františka Jiroudka). Věnuje se malbě, kresbě, gra-
fice, plastice, akcím, instalacím, environmentům a filmovým dokumentům. 
Od roku 1976 realizoval více než osmdesát samostatných výstav a účastnil 
se stovky kolektivních přehlídek doma i v zahraničí. V roce 1992 spoluzaložil 
občanské sdružení Symposion, jehož činnost je zaměřena na nekomerční 
projekty s širším civilizačním dosahem a doposud zahrnuje několik desítek 
domácích i mezinárodních projektů. Svými díly je Jiří Sozanský zastoupen 
v řadě veřejných i soukromých sbírek, např. v Národní galerii v Praze či 
pařížských Musée d’Art Moderne a Centre Georges Pompidou. Mezi jeho 
výstavní projekty v posledních letech patřily Den dvacátý sedmý (Muzeum 
Policie ČR, 2010), Metropolis (Muzeum hlavního města Prahy, 2011) a Rok 
Orwella (Národní galerie v Praze, 2014). Je autorem památníku obětem 
komunismu před valdickou věznicí (2009).
Foto: GASK

Ceny Eustory už znají své majitele
Občanské sdružení PANT předalo ceny za nejlepší studentské historické práce

Jiří Klůc, Štěpánka Marková s Edi-
tou Studenovskou a Daniel Žemla se 
stali vítězi 8. ročníku dějepisné sou-
těže Eustory. Ceny si z rukou Zdeňka 
Svěráka převzali 15. dubna na slav-
nostním ceremoniálu v prostorách 

radnice Prahy 3. Slavnostního předání 
se spolu s organizátory soutěže z Ob-
čanského sdružení PANT zúčastnili 
zástupci partnerských organizací, 
tedy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 
Ústavu pro studium totalitních reži-

mů, Archivu bezpečnostních složek 
a partnerských nakladatelství a také 
učitelé dějepisu.

Vítězové si odnesli tablety Apple, au-
toři všech deseti nejlépe hodnocených 
prací pak knižní ceny. Knihy, stejně 
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Pomáhat a chránit
Druhá konference policejních historiků na Slovensku

Ústav pro studium totalitních režimů 
prezentoval na mezinárodním knižním 
veletrhu výsledky své ediční činnosti, 
prodal téměř tři sta publikací a nabídl 
také několik doprovodných programů.

Překladatel Milan Dvořák hovořil 
o knize Moskevský proces (ÚSTR – Vol-
vox Globator 2014), jejímž autorem je 
jeden z nejznámějších ruských disi-
dentů, Vladimir Bukovskij. Tomu se 
podařilo v 90. letech tajně vyvézt ze 

sovětských archivů tisíce dokumentů, 
které zprostředkují ojedinělý pohled 
na poslední fázi dějin SSSR. Milan Dvo-
řák se věnoval i vztahu Bukovského 
a jeho díla k dějinám Československa 
a nevyhnul se ani současným mezi-
národním událostem. Ačkoli sám 
přistupuje k některým Bukovského 
názorům kriticky, neopomněl zdůraz-
nit, že základem svobodné společnosti 
je především pluralita názorů.

Pozvání Ústavu přijal také význam-
ný italský hudebník a badatel Frances-
co Lotoro, který již téměř dvacet 
let pátrá po hudebnících tvořících 
navzdory osudu i v koncentračních 
táborech, sbírá dochované partitury 
a sám nahrává skladby, jež se podařilo 
uchovat do dnešních dnů. Na veletrhu 
Svět knihy probíral s posluchači svého 
vystoupení především metodologické 
otázky svého výzkumu a pozornost 

jako roční předplatné od partnera 
národního kola soutěže, kulturně-
-historické revue Dějiny a současnost, 
získali i jejich učitelé. Těm věnoval 
roční předplatné časopisu Paměť a dě-
jiny také ÚSTR. 

Kromě hlavních cen EUSTORY by-  
la udělena Cena revue Dějiny a součas-
nost za nejlepší literárně zpracovanou 
soutěžní práci. Tu získal rovněž Jiří 
Klůc, který se tak stal absolutním 
vítězem letošního ročníku.

Po ceremoniálu se autoři deseti 
nejlépe hodnocených prací vydali na 
exkurzi do Archivu bezpečnostních 
složek, jednoho z partnerů letošního 
ročníku. Tam se mohli seznámit s jeho 
činností, s podobou či zpracováním ar-
chivních svazků a možnostmi využití 
zdejších fondů.

V řádném termínu odevzdalo svou 
práci, která splňovala podmínky 
uvedené v pravidlech, 43 soutěžících. 
Letošní téma EUSTORY znělo: Příběh 
fotografie – Paměť a dějiny před i za ob-

jektivem. Odborná komise pedagogů 
a historiků hodnotila soutěžní práce 
ve dvou kolech podle osmi formálních 
a obsahových kritérií: 1. původnost 
tématu, myšlenková úroveň, vnitřní 
soudržnost, samostatnost zpracová-
ní, 2. práce s pramenným materiálem,  
3. schopnost zasadit téma do obecných 
souvislostí, znalost literatury k téma-
tu, 4. stanovení a sledování cíle, celko-
vý přínos práce, 5. poznámkový aparát, 
vhodnost příloh a jejich využití, 6. pře-
hledně zpracovaný seznam literatury 
a pramenů, 7. kompozice (úvod, stať, 
závěr), formální zpracování, rozsah, 
8. stylistická a jazyková úroveň. Kaž-
dou práci hodnotili dva hodnotitelé. 
K bodovému ohodnocení připojil kaž-
dý člen poroty rovněž stručné slovní 
zhodnocení práce. 

Další, již devátý ročník soutěže bude 
vyhlášen v září 2015.

EUSTORY je evropská historická soutěž 
pro studenty středních škol. V Evropě ji 

organizuje nadace Körber Foundation. 
Soutěž je rozdělena na národní, zcela 
samostatné soutěže, jejichž vítězové 
se setkávají na mezinárodních letních 
akademiích. V současnosti se projektu 
účastní patnáct evropských států, mezi 
jinými např. Německo, Polsko, Rusko, 
Ukrajina, Švýcarsko, Slovinsko, Slo-
vensko, Litva a Česká republika, které 
pravidelně vydávají hodnotící materiá-
ly, v nichž formulují přínos soutěže pro 
vlastní studenty a v širších souvislos-
tech i pro vytváření evropského dialogu. 
České národní kolo v současnosti orga-
nizuje O.s. PANT, které mimo jiné provo-
zuje výukový portál Moderní dějiny.cz. 
Cílem soutěže je nejen probudit zájem 
mladých lidí o historii a její studium, 
ale především na základě konkrétního 
historického bádání a vlastních závěrů 
mladých účastníků přispět k pochopení 
národních odlišností i toho, co národy 
Evropy spojuje. Více o soutěži na www.
eustory.cz.

Petr Pánek

Po úspěšném prvním ročníku poli-
cejní konference, která se konala 
na jaře loňského roku, proběhla 
dne 29. května 2015 v Justiho sieni 
Primaciálného paláce v Bratislavě 
druhá konference věnovaná tématu 
policejní historie na Slovensku. Pořá-
dali ji Slovenská policajno-historická 
spoločnosť a Územná úradovňa Brati-
slava X Slovenskej sekcie IPA. Záštitu 

nad ní převzal prezident Policejního 
sboru SR gen. PaedDr. Tibor Gašpar 
a primátor hl. m. Bratislavy JUDr. Ivo 
Nesrovnal. V jedné z nejkrásnějších 
klasicistních budov v Bratislavě, v Pri-
maciálném paláci, někdejším sídle 
 ostřihomského arcibiskupa, dnes sídle 
primátora hlavního města, zaznělo 
celkem šestnáct příspěvků, které se 
zabývaly historií policejních sborů na 

Slovensku od dob Rakouska-Uherska 
až po současné samostatné Slovensko. 
V průběhu konference obdržel Jan Ka-
lous z Ústavu pro studium totalitních 
režimů od Tibora Gašpara Pamätný 
list jako poďakovanie za dlhoročnú prá-
cu při výskume dejín policajných zložiek. 
Připravuje se sborník příspěvků, které 
na ní zazněly.

Milan Bárta

ÚSTR se představil na veletrhu Svět knihy 2015
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Den otevřených dveří ABS a ÚSTR

zaměřil samozřejmě i na skladatele 
a interprety, kteří měli vztah k Čes-
koslovensku. Ústav a nakladatelství 
Volvox Globator vydaly v roce 2014 
o Lotorově životě a díle publikaci Ma-

estro, pátrání po hudbě z koncentračních 
táborů. 

Přímo na stánku Ústavu se návštěv-
níci měli možnost seznámit s jeho vzdě-
lávací činností – s multimediálními vý-

ukovými DVD, didaktickými příručkami 
či webovými projekty, jejichž cílem je 
zlepšit výuku moderních dějin na čes-
kých školách. 

Alžběta Medková

V pátek 19. června zavítala více než 
stovka návštěvníků na první spo-
lečný Den otevřených dveří Archivu 
bezpečnostních složek a Ústavu pro 
studium totalitních režimů. V dopo-
ledních hodinách nejprve ABS před-
stavil svoji činnost prostřednictvím 
komentovaných prohlídek budovy Na 
Struze, během nichž si zájemci kromě 
běžně navštěvované badatelny mohli 
prohlédnout jinak veřejnosti nedo-
stupná místa – depozitáře, restaurá-
torské dílny, lustrační a digitalizační 
pracoviště. Aby jim přiblížili „jazyk“ 
archivních dokumentů vzniklých čin-
ností StB, připravili pracovníci ABS 
hrané scénky znázorňující evidování  

osob či výslech protikomunistického 
odbojáře. 

Odpoledne přivítala hosty budova 
v Siwiecově ulici. Připraveno bylo cel-
kem osm stanovišť představujících vý-
běr z činnosti ÚSTR a ABS. Skupinky 
návštěvníků se podívaly do badatelny 
ABS, Knihovny Jána Langoše, dozvědě-
ly se, jak se provádějí lustrace a digita-
lizují archiválie či fotografie. Své akti-
vity představilo Oddělení vzdělávání, 
které dlouhodobě podporuje učitele 
dějepisu prostřednictvím prezenčních 
i e-learningových kurzů, multimediál-
ních aplikací či metodických příruček. 
Na dvou posledních stanovištích byla 
možnost zhlédnout virtuální muzeum 

Gulagu jako výsledek mapování opuš-
těných sovětských pracovních táborů 
na Sibiři a portál Paměť národa, který 
patří mezi největší veřejně přístupné 
pamětnické sbírky v České republice. 
Na komentované prohlídky navázal 
hudební a filmový večer o českosloven-
ském undergroundu, kterým provázel 
František Stárek Čuňas. 

Otevřenost by měla být důležitou 
součástí každé instituce, která chce 
svojí činností oslovovat širokou veřej-
nost. Organizátoři doufají, že myšlen-
ku otevřenosti se oběma institucím 
podařilo na prvním společném Dni 
otevřených dveří naplnit. 

Anna Macourková

Foto: Přemysl Fialka
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