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Petr Blažek 

Ryszard Siwiec 1909–1968

Česko-anglická publikace, vydaná společně českým Ústa-
vem pro studium totalitních režimů a polským Ústavem 
národní paměti, přináší všechna zásadní dostupná svě-
dectví o Ryszardu Siwcovi, devětapadesátiletém polském 
občanovi, který se 8. září 1968 na varšavském stadionu 
zapálil na protest proti srpnové okupaci Československa 
vojsky zemí Varšavské smlouvy a účasti jednotek Polské 
lidové republiky na této invazi. 

q

Sebeupálení Ryszarda Siwce patří vedle protestu Jana Palacha 
nejen k nejlépe popsaným, ale také k nejlépe zdokumentovaným. 
Díky tomu je možné pokusit se odpovědět na otázku, jaká 
byla motivace Ryszarda Siwce, ale také dalších osob, které 
zvolili tuto formu odporu. Podle mého názoru nebyl jejich 
cílem protest sám. Ryszard Siwiec, Jan Palach a další se 
rozhodli pro obrovské utrpení a obětování vlastního života 
proto, aby otřásli druhými a přiměli je zamyslet se nad 
obludností zla, které je obklopuje, aktivně se postavit na 
obranu znásilněných hodnot. Tímto způsobem chtěli napomoci 
k oslabení diktatury, ale také změnit svědomí druhých.

Z předmluvy Łukasze Kamińského

Istytut Pamieci Narodowej, ÚSTR, Praha 2015  
1. vydání, váz., 248 str.  
ISBN 978-83-7629-847-4 (IPN), ISBN 978-80-87912-33-1 (ÚSTR)
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editorial

paměť a dějiny 2015/03 1

letošní třetí číslo čtvrtletníku Paměť 
a dějiny má mimo jiné připomenout 
významný mezník dějin Evropy dva-
cátého století. Před čtyřiceti lety byl 
v Helsinkách podepsán Závěrečný 
akt Konference o bezpečnosti a spo-
lupráci v Evropě.

Jednání helsinské konference 
bylo za účasti 35 zemí zahájeno 
v červenci 1973. Po dvou letech byla 
první fáze ukončena 1. srpna 1975 
podepsáním Závěrečného aktu. Tra-
dičně jsou „Helsinky“ považovány za 
začátek konce režimů východního 
bloku a tím i za posun ke sjedno-
cení Evropy. Ale helsinský proces 
měl i trvalejší výsledek ve vytvoření 
Organizace pro bezpečnost a spolu-
práci v Evropě. 

V okamžiku uzavření paktu byl 
však za hlavního vítěze považován 
Sovětský svaz. Deklarace potvrdi-
la status quo. Sovětský svaz se stal 
smluvně uznaným globálním politickým hráčem. Získal 
nárok na své poválečné územní zisky a na tvrdě udržované 
sféry vlivu v Evropě. A současně se mu od západní Evropy, 
USA a Kanady de facto dostalo uznání jeho totalitních 
praktik. 

I z hlediska zájmů obyvatel Československa mohl být 
určitě významný první koš konference, totiž vyhlášení 
mírového řešení konfliktů v Evropě. Problémem ale bylo, 
že šlo jen o nezávaznou deklaraci a fatální jaderný konflikt 
hrozil i v dalším desetiletí, a to dokonce s novou inten-
zitou. Ze spolupráce na ekonomickém, technologickém 
a kulturním poli (druhý koš) mohl profitovat jen ve vědě 
zaostávající sovětský blok. Tzv. ideologickou diverzi hro-
zící při kulturní výměně si Státní bezpečnosti dokázaly 
„pohlídat“. Sovětská strana samozřejmě odmítala ústupky 
v oblasti lidských práv třetího koše. Upokojila se až poté, 
co si uvědomila, že smlouva je jedna věc a praxe věc druhá, 
tedy že nenechá nikoho „vměšovat se do vnitřních záleži-
tostí“, jak pak zněla fráze běžně užívaná v komunistických 
médiích. Termín „nevměšování do vnitřních záležitostí“ 
byl ostatně doslova šestým principem Závěrečného aktu. 
A co vlastně tehdy získal Západ? Snad příslib zmírnění 
napětí a ochotu k dalším odzbrojovacím jednáním.

Ale ani smlouvou zajištěný status quo nemohl zadržet 
proces osvobozování zemí za železnou oponou. Helsin-
ský summit nakonec významně ovlivnil politický vývoj 
ve světě. Pro nás bylo důležité, že se účastnické státy 
přihlásily k respektování lidských práv a základních svo-
bod, včetně svobody názoru, svědomí a vyznání. A tento 
závazek, byť neupřímný, vytvořil podmínky ke vzniku 
Charty 77 a postupnému oživení společnosti. Zmírňová-

ní napětí mezi státy má být přece 
úměrné uvolňování napětí mezi 
státem a společností, vždyť mír je 
dílem spravedlnosti (Izaiáš 32,17). 
Helsinky daly jistou naději, že lze 
věci změnit a že po desetiletí trvající 
situace nemusí být neměnná. Ačkoli 
Sovětský svaz je považoval za své 
vítězství, ve skutečnosti byly jedním 
ze spouštěčů nevyhnutelné eroze 
komunistických režimů.

Byl přístup Západu skutečně 
promyšlený a prospěšný? Doku-
menty čs. komunistického vedení 
dosvědčují, že Východ nehodlal své 
sliby dodržet. Hodlal ofenzivně pro-
sazovat své hospodářské a politické 
potřeby a nepřipustit zasahování do 
vnitřních záležitostí. Socialistické 
státy (jak požadovala důvodová 
zpráva k návrhu usnesení vlády) 
měly všestranně využívat výsledků 
konference jako platformy pro další 

posilování pozic socialistického společenství a současně če-
lit snahám kapitalistických zemí zneužívat výsledků KBSE. 
Účastí v helsinském procesu dostal Sovětský svaz a jeho 
satelity možnost změnit svůj přístup k občanům. Tato šance 
zůstala nevyužita, protože tomu ani nemohlo být jinak. 
Proto tento proces z dlouhodobé perspektivy jen potvrdil 
nevěrohodnost tehdejšího komunistického systému. 

Toto číslo se věnuje v několika příspěvcích různým as-
pektům vlivu helsinského procesu na dění doma i v za-
hraničí. Úvodní studie profesora Jana Rychlíka přibližuje 
jeden z nejpalčivějších problémů komunistického Česko-
slovenska, a tím byla uzavřenost země. Následující studie 
Prokopa Tomka se zaměřuje na konkrétní problém slu-
čování rodin rozdělených nepropustnými hranicemi. Obě 
studie dosvědčují, že helsinský proces v oblasti styků přes 
železnou oponu nevedl ke zmírnění mnohdy trýznivých 
problémů občanů a že komunistický režim svůj přístup 
k právu člověka opustit svou zemi rozhodně nezměnil 
a ani to neměl v úmyslu. Autorka studie Doba ledová Anne 
Lungová přibližuje předchozí realitu uzavřenosti země 
v šedesátých letech na příkladu ojedinělé cesty dvou západ-
ních intelektuálů. Rozhovor se světoznámou fotografkou 
Evou Fukovou je o životě tady i na druhé straně oceánu. 
A to samozřejmě není všechno.

Nevíme, zda připomínka helsinského summitu jako 
dávného milníku na cestě k Evropě dneška napomůže 
orientaci ve složitých událostech, v jejichž víru se dnes 
tak rychle a nečekaně ocitáme. Evropa stojí na rozcestí 
a možná se rozhoduje i o jejím novém rozdělení. Jaké po-
učení si máme z dějin vzít? 

Prokop Tomek 

Vážení čtenáři,
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