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Výzkumu poválečné komunistické diktatury je v Maďarsku věnována velká pozor-
nost, často doprovázená ostrými diskusemi v odborné obci i veřejnosti. k řadě orga-
nizací, které se zde tímto obdobím zabývají, přibyl v únoru 2014  maďarským parla-
mentem zřízený Výbor národní paměti (nemzeti emlékezet Bizottságának – neB), 
jehož základními úkoly jsou zachování vzpomínek na dobu komunistické totality, 
zkoumání fungování moci v této diktatuře a spolupráce s prokurátory při vyšetřování 
pachatelů nepromlčitelných zločinů spáchaných během této éry. do jisté míry tak 
v sobě spojuje role českého Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 
a Ústavu pro studium totalitních režimů.

Výbor národní paměti uspořádal v únoru 2015, rok po svém ustavení, velký me-
zinárodní workshop s názvem Profesionální bratrství. Spolupráce a konflikty mezi bezpeč-
nostními službami v sovětském bloku. dne 13. února 2015 jej v konferenčním sále Výbo-
ru v rákocziho ulici v centru Budapešti zahájila jeho předsedkyně réka Földváryné 
kiss. Byl rozčleněn do čtyř panelů, jež se snažily zařadit účastníky podle regionů, ze 
kterých pocházeli.

Poté vystoupili zástupce rumunského Ústavu pro vyšetřování komunistických 
zločinů a paměť rumunského exilu (Institutul de Investigare a crimelor comunis-
mului şi Memoria exilului românesc – IIccMer) cosmin Florin Budeancă, který 
popsal rumunsko-sovětskou spolupráci po skončení druhé světové války a počátky 
rumunské tajné policie securitate; Igor caşu z kišiněvské  státní univerzity Moldávie 
(universitatea de stat din Moldova – usM) navázal na tuto problematiku příspěvkem 
mapujícím vztahy mezi sovětskou kGB a rumunskou securitate v letech 1960–1970; 
csongor Jánosi  z Výzkumného centra pro humanitní obory Maďarské akademie věd 
(Bölcsészettudományi kutatóközpont Magyar tudományos akadémia – Btk Mta) 
na konkrétní kauze Magdy orbánové, církevní aktivistky sledované pro obvinění ze  
špionáže pro francouzskou zpravodajskou službu, ukázal spolupráci mezi rumunský-
mi a maďarskými zpravodajskými službami v 50. a 60. letech; pracovník polského Ústa-
vu paměti národa (Instytut Pamięci narodowej – IPn) Władysław Bułhak se zabýval so-
větsko-polskou spoluprací v oblasti zahraniční rozvědky a vývojem „image“ Vatikánu 
s jeho východní politikou v letech 1958–1978 během pontifikátu papežů Jana XXIII. 
a Pavla VI.; Georg Herbstritt z německého Úřadu spolkového zmocněnce pro doku-
menty státobezpečnostní služby bývalé ndr (die Behörde des Bundesbeauftragten 
für die unterlagen des staatssicherheitsdienstes der ehemaligen deutschen demo-
kratischen republik – Bstu) ozřejmil komplikovaný vývoj vztahů mezi securitate 
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a stasi v letech 1950 až 1989; christian domnitz z téže instituce poukázal na aktivi-
ty operativních skupin východoněmecké stasi a jejich spolupráci s bezpečnostními 
službami východního bloku; krisztina slachta zastupující Historický archiv státo-
bezpečnostních služeb Maďarska (Állambiztonsági szolgálatok torténeti Levéltára – 
ÁstL) popsala konkrétní činnost jedné z těchto skupin  v Maďarsku a dále rozvedla 
spolupráci mezi maďarskou a východoněmeckou bezpečností od roku 1964 do pádu 
komunismu; thomas Wegener Friis z dánského centra pro studium studené války 
syddanské university (center for koldkrigsstudier syddansk universitet – cksdu) 
přiblížil aktivity špionáže zpravodajských služeb Varšavské smlouvy z pohledu zemí 
severní evropy; organizaci a činnost jugoslávské tajné politické policie udBa (uprava 
državne bezbednosti) vyložil Igor omerza ze studijního centra pro národní usmíře-
ní (Študijski center za narodno spravo – scrn) ze slovinské Lublaně; attila seres 
z Maďarského archivního úřadu v Moskvě (Magyar levéltári irodája – MLI) se zabýval 
(omezenými) možnostmi studia v ruských archivech; nové formy spolupráce mezi 
československou státní bezpečností a kGB po roce 1968 nastínili člen dozorčí rady 
Ústavu pamäti národa (ÚPn) a bývalý ředitel archivu bezpečnostních složek (aBs) 
László Bukovszky a Milan Bárta, reprezentující Ústav pro studium totalitních režimů 
(Ústr), který přiblížil spolupráci ministerstva vnitra československé socialistické re-
publiky s bezpečnostními silami sovětského bloku v období normalizace. 

Během workshopu zaznělo před početným publikem, ve kterém byli zastoupeni 
pracovníci vědeckých institucí, studenti i veřejnost, dvanáct příspěvků zahrnujících 
široké spektrum problematiky. Vedle referátů, které představovaly a popisovaly do-
bové materiály a možnosti studia v archivech, zazněly příspěvky mapující konkrétní 
příklady spolupráce bezpečnostních složek zemí východního bloku, ale i problémy 
a omezení s tím spojené.

Množství dotazů z publika ukazovalo, že přednesená témata měla širokou odezvu. 
Workshop ukázal široké možnosti spolupráce badatelů zemí postsovětského bloku 
a navázal tak na podobné akce (např. konference aktivity nkVd/kGB a její spoluprá-
ce s tajnými službami střední a východní evropy 1945–1989, jejíž druhý ročník hostil 
v roce 2008 Ústav pro studium totalitních režimů). Z přednesených příspěvků bude 
připraven tištěný sborník.

◆ Milan Bárta
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