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Václav Havel – Politika a svědomí
Výstava připomíná nedožité osmdesátiny Václava Havla
Výstavu připravil ÚSTR ve spolupráci
s Českými centry a Knihovnou Václava Havla. Na panelech si lze přečíst
citáty z Havlových textů, které mají
potenciál promluvit k dnešní době.
Citáty doprovázejí fotografie: čistě
havlovské i aktualizační, podtrhující
naléhavost výzev. Výstava je putovní.
V tuto chvíli je možné ji zhlédnout
v Českých Budějovicích, od září se
přesune na Slovensko do Bratislavy. Cizojazyčné mutace se objeví
v Českých centrech a na českých
zastupitelských úřadech i v dalších
zemích. Zde přetiskujeme úvodní slovo kurátora Jana Hrona, které zaznělo
na vernisáži výstavy 20. dubna 2016
v galerii Českého centra Praha.

Když jsem připravoval tuto havlovskou výstavu, chtěl jsem se vyhnout
především jedné věci. Připomínat Václava Havla jako slavnou osobnost, nebo
dokonce jako globální celebritu.
Václav Havel měl totiž to štěstí a tu
smůlu zároveň, že se jako myslitel stal
slavným politikem. Na jednu stranu tak
leckteré jeho myšlenky získaly mnohem
širší publikum, než kdyby byl jenom
myslitel obyčejný, tedy bez politické
funkce. Na druhou stranu mnohým
myšlenkám tleskali lidé všude možně
po světě hlavně a pouze proto, že je
říká slavný politik, šťastnou shodou
okolností také myslitel.
Po Havlově smrti se tahle rozporuplnost potvrdila. Všichni vědí, že Havel
byl prezident. Všichni uznávají, že to
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byla výjimečná, světová osobnost.
Ostatně, byl to přece nejen prezident,
ale i myslitel. Zároveň jako by už nebylo
potřeba se Havlem dále zabývat. Havel
patří do minulosti.
Tahle výstava se na Václava Havla
dívá z jiné perspektivy. Jako na myslitele, který má co říct. A hlavně, který
má co říct k dnešku. Havlovi se myslím
podařilo to, co se má podařit každému
správnému mysliteli. Ve své době pro
svou dobu pojmenoval výzvy, s nimiž
si dodnes nevíme rady.
V této souvislosti jsem velmi rád, že
výstavu iniciovala Česká centra a že
se za ni postavilo ministerstvo zahraničí. A mám radost, že se tím hlásí
i ke zde přítomným výzvám, které se
týkají právě zahraniční politiky. První

z nich: máme brát vážně hrozbu nových
diktatur, zvláště těch na východ od
nás. Druhá z nich: máme být solidární
s lidmi, kteří usilují o svobodný život
v zemích, jež svobodné nejsou. Úkolem
demokratických vlád je vědět o pravém
stavu věcí a otevřeně o něm hovořit.
Nejde samozřejmě jen o naši zahraniční politiku. Těch výzev je na výstavě
víc. Jsou to výzvy pro nás Čechy. Výzvy
pro Evropu. Výzvy pro svět.
V úvodu výstavy se píše, že jsou
lidé, kteří Václava Havla nechtějí brát
jako součást minulosti. V jejich životě
je Havel dodnes přítomen a stále s ním
vedou intenzivní dialog. Věřím, že my,
kteří jsme se sešli na této vernisáži,
k těmto lidem patříme.
Jan Hron

Sedmdesát let poté
Připomínka nacistických lékařských válečných zločinů
Ve foyer prvního patra Národního
technického muzea v Praze mohou
návštěvníci od 27. dubna do 31. července 2016 zhlédnout výstavu připomínající 70. výročí zahájení procesu
s nacistickými lékaři v Norimberku
v roce 1946.
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Je rozdělena do tří částí. První
přibližuje zločiny nacistického masového vyhlazovacího programu
„eutanazie“, který vedl v letech 1939–
1941 k vraždění duševně nemocných
a postižených ústavních pacientů.
V druhé části je představena „akce

Reinhardt“ z doby přechodu k holocaustu, při níž byl využit personál
a zkušenosti programu „eutanazie“.
Následně jsou zmíněny některé experimenty nacistických lékařů na
vězních koncentračních či vyhlazovacích táborů, například Horsta
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Schumanna, Sigmunda
Raschera či Josefa Mengeleho. Přiblížen je také
kontext pokusů se sulfonamidy v koncentračním
t á b oř e R ave n sbr üc k ,
který přímo navazoval
na atentát na Reinharda
Heydricha a jeho operaci
v Praze. Třetí část výstavy přibližuje poválečnou
snahu vyšetřit lékařsky
motivované zločiny a potrestat hlavní pachatele a představitele německé zdravotní politiky bě-

hem lékařského procesu
v Norimberku. Následuje
připomenutí československého vyšetřování
a úloha českých lékařů
jako svědků. Stejně tak
jsou naznačeny limity
československého vyšetřování, jež nezahrnulo
léka ře SS v koncentračních táborech, kteří
pocházeli z tzv. sudetoněmeckých oblastí. Na
závěr je tematizován norimberský
kodex, jeden ze základních lidsko-

právních dokumentů a fundamentů
současné lékařské etiky.
Výstavu, kterou připravil Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci
s Centre for Medicine After the Holocaust, Houston, Claims Conference,
International Holocaust Remembrance Alliance a s Národním technickým
muzeem v rámci Strategie 21 (Špičkový výzkum ve veřejném zájmu),
doprovází dobové publikace a několik
uměleckých děl amerických autorů,
jež se inspirovala nacistickými lékařskými zločiny.
Miloš Hořejš

Koruna bez krále
Výstava vyprávějící příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918
V prostorách románského podlaží
Starého královského paláce Pražského hradu byla 15. května 2016
zahájena výstava Koruna bez krále
s podtitulem Příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918, která interpretuje příběh těchto královských
insignií od vzniku Československa
až do současnosti.
Autory expozice jsou odborní pracovníci Archivu Kanceláře prezidenta
republiky a Archivu Pražského hradu, kteří nepředstavují korunovační
klenoty jen jako pouhý odznak bývalé moci českých králů s jedinečnou
uměleckou a historickou hodnotou,
ale poukazují i na jejich národní,
státní a duchovní rozměr, jenž z nich
činí důležitou součást naší národní
identity.
Atmosféru expozice umocňuje i její
situování v běžně nepřístupných prostorách Pražského hradu, kde byly
korunovační klenoty a část pokladu
kapituly sv. Víta ukryty před bombardováním během druhé světové války.
Součástí výstavy je také replika tajné
komory, vybudované za protektorátu
v hradním podzemí jako bezpečný
úkryt pro klenoty.
Jedinečné fotografie a některé dosud nepublikované dokumenty mapují tajnou cestu korunovačních klenotů
do Žiliny a jejich dramatický návrat
do Prahy v září 1938, vypráví o vysta-

Reinhard Heydrich si prohlédl
korunovační klenoty oficiálně
19. listopadu 1941 za přítomnosti prezidenta Emila Háchy,
představitelů okupační moci
a novinářů. Před tímto aktem
předal prezident Hácha zbylé
čtyři klíče, jež měl ve správě,
zastupujícímu říšskému protektorovi, který se tak stal držitelem všech sedmi klíčů od
Korunní komory. Ten mu jako
„zástupce Vůdce“ a na důkaz
„důvěry a závazku“ tři klíče
vrátil. Později se ukázalo, že
již 13. listopadu převzal K. H.
Frank do úschovy tyto čtyři
klíče a nechal od nich pořídit
kopie, jež měly po gestu
„důvěry a závazku“ i nadále
umožnit nacistům neomezený
přístup ke klenotům.
Foto: archiv J. Čvančary

vení kopií korunovačních klenotů na
světové výstavě v New Yorku o rok
později, kde se staly v pavilonu, jenž
v té době zastupoval již neexistující
Československo, symbolem rodícího
se druhého zahraničního odboje.
Neméně důležitou částí výstavy
je období věnované komunistickému režimu, který si zpočátku nevěděl rady s klenoty symbolizujícími

„třídní útisk“ a propojení národa
s křesťanskou vírou. Korunovační
klenoty bylo proto nutné „ideově
očistit“, začlenit je do marxistického
konceptu národních dějin a raději je
příliš nepřipomínat. Až v roce 1968
byly svatováclavské insignie opět
představeny i v liturgickém kontextu,
kdy byly pomyslně kladeny na hlavu
prezidenta Ludvíka Svobody.
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Normalizační režim navázal v prezentaci českých kor unovačních
klenotů na praxi z padesátých let,
uznával je jako symbol české státnosti, ale především zdůrazňoval
jejich uměleckou hodnotu, která
měla být důkazem úsilí a zručnosti
pracujícího lidu.

Expozice dále představuje osud
korunovačních klenotů a jejich vystavování po návratu demokracie
až do dnešních dnů. Její součástí je
také výpravný katalog s přehledem
držitelů klíčů od Korunní komory po
roce 1918 a chronologický sled uspořádaných výstav klenotů při různých

příležitostech. Výstava potrvá do
28. září 2016. Bližší informace najdete na internetové stránce Pražského
hradu https://www.hrad.cz.
Stanislava Vodičková

Počtvrté v Českých Budějovicích
Konference Československo v letech 1968–1971
Ve dnech 25.–26. května 2016 proběhl
čtvrtý ročník konference pořádané
Ústavem pro studium totalitních režimů, Jihočeským muzeem a Státním
okresním archivem v Českých Budějovicích. Konference, která se již tradičně konala v budově SOkA České
Budějovice, se i v letošním roce těšila
velkému zájmu přednášejících. Opět
se potvrdilo, že koncepce dvoudenní
akce otevřené širokému spektru příspěvků zaměřených na nejrůznější
témata hýbající v přelomových letech
1968–1971 celou společností a regiony
je nosná a dokáže upoutat pozornost
i zahraničních badatelů ze Slovenska a Polska. Pro oba dny naplněné
přednáškami, diskusemi a neformálními setkáními byla v letošním
roce charakteristická zvýšená účast
přednášejících z předních českých
a moravských muzeí.
Počet účastníků a rozmanitost
témat si v yžádaly rozdělení v ystoupení do dvou paralelních sekcí
zahrnujících jedenáct tematických
bloků. Celkem zaznělo jedenapadesát
příspěvků.
V bloku Kultura, věda a sport upoutal pozornost příspěvek Ivana Fuksy
z Národního muzea věnovaný sbírkám
Muzea dělnického hnutí a Muzea Klementa Gottwalda. Autor představil
osudy uvedených sbírek, odsunutých z centra Prahy do depozitáře
na periferii, kde jim hrozilo zničení.
Zachránilo je darování Národnímu
muzeu a postupná rekonstrukce.
Celý sbírkový fond tvoří 14 podsbírek, příruční knihovna obsahuje
80 tisíc svazků. Mnoho příležitostí
pro badatelskou práci poskytuje ar-
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Zleva – Libor Svoboda, Stanislav Sikora, Jan Slavíček a Mirosław Szumiło
Foto: Přemysl Fialka

chiv dokumentující mimo jiné také
účast československých interbrigadistů ve španělské občanské válce.
Cenný zdroj představuje rovněž téměř
300 tisíc kusů dobových fotografií
z první světové i druhé světové války a zejména z Pražského povstání.
Součástí sbírky jsou též autorské fotografie z roku 1968. Pro badatele zabývající se problematikou třetího odboje
může být přínosem sbírka plakátů
zaměřených proti komunistickému
režimu. Skutečnost, že katalogizace
sbírek není ukončena, nebrání zápůjčkám pro výstavní účely.
Polský účastník Mirosław Szumiło
z univerzity v Lublinu vystoupil v bloku věnovaném politice a ekonomice.
Zaměřil se na postoj vedení Polské
lidové republiky k Československu v
letech 1968 až 1971. Účast na inter-

venci vojsk Varšavské smlouvy byla
oficiálně prezentována jako „bratrská pomoc“, která Československo
zachránila před kontrarevolucí.
Řadoví občané obou zemí to však
vnímali jinak. Jak se později ukázalo,
polská účast na intervenci se nestala
překážkou vzájemné spolupráce občanské opozice.
Z církevního bloku zmiňuji především příspěvek Marka Šmída z Jihočeské univerzity analyzující dosud
málo známé reakce Svatého stolce
na srpnovou intervenci do Československa. Papež Pavel VI. pronesl
při různých veřejných příležitostech
několik velmi osobních a empatických poselství na podporu českého
a slovenského národa.
Jiří Verner z Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy připravil svým vy-
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stoupením zážitek všem pamětníkům
chmelových brigád na Rakovnicku.
Termín počátku sklizně „zeleného
zlata“ se v roce 1968 shodoval s příchodem okupačních vojsk. Chaos
v dopravě, obavy rodičů středoškoláků a zájem potenciálních brigádníků
o protesty proti okupantům v hlavním městě vyvolaly paniku; brigádníci nedorazili. Díky improvizované
náborové kampani se podařilo sklizeň zachránit, na mládež zapůsobila
atmosféra občanského vzdoru.

Zato plánům architektů na výstavbu Brněnského regionálního centra,
které mělo přetvořit jádro města způsobem inspirovaným západoevropskými vzory, vinou okupace odzvonilo. Lukáš Kos z Muzea města Brna
vysvětlil souvislosti zmařeného úsilí
o moderní a funkční řešení problémů,
s nimiž se Brňané dodnes potýkají.
Živou diskusi vyvolalo vystoupení
Josefa Kadeřábka z Ústavu dějin UK
a Archivu UK, který se zamýšlel
nad postoji veřejnosti na Kladensku

k okupaci a kvapnou ztrátou reformních nálad u místních komunistů.
Ukázalo se, že Kladno je skutečně
„rudé“ do morku kostí. Zdejší obyvatelstvo, na rozdíl od většiny národa,
přijalo za svou oficiální verzi o „internacionální pomoci“ a dotlačilo
okresní vedení strany k tak rychlé
sebekritice, že se zde normalizační postoje prosadily snad nejdříve
v republice. Příští rok bude věnován
období 1971–1977.
Markéta Doležalová a Libor Svoboda

Rozkulačeno!
Výstava ÚSTR vůbec poprvé mapuje perzekuci selského stavu
Vztah Čechů k půdě je dodnes poznamenán násilím v době kolektivizace. Ukazuje to výstava Rozkulačeno!
Půlstoletí perzekuce selského stavu,
kterou ve spolupráci s Národním
zemědělským muzeem a dalšími institucemi připravil Ústav pro studium
totalitních režimů.
Je to poprvé od listopadu 1989, co se
připomíná trpký úděl selského stavu
v době nacismu a komunismu, charakterizuje výstavu historik ÚSTR
Jaroslav Rokoský, vedoucí autorského týmu. Expozice zachycuje existenci
selského stavu na českém území od Rakouska-Uherska přes první republiku,

protektorát a socialismus až k současnosti. Na dobu války a komunismu se
samozřejmě zaměřuje nejvíc, upřesňuje
historik ÚSTR a jeden z autorů Jiří
Urban. Výstava mimo jiné odráží
skutečnost, že zatímco nacisté české
zemědělství pragmaticky využívali,
ale přitom ho ponechali v chodu a dohlíželi na jeho produkci, komunisté
byli mnohem revolučnější. Ideologie
pro ně znamenala víc než jeho fungování. Nacisté se z vyspělého zemědělství snažili vytěžit co nejvíce pro své
válečné cíle, zatímco komunisté sedláky
likvidovali jako nepohodlnou sociální
skupinu, dodává Rokoský.

Podle ředitele ÚSTR, historika
Zdeňka Hazdry, přitom největším
problémem není „rozorání mezí“, jak
se často uvádí: Tendence ke scelování
pozemků tu byly i bez komunistů. Ale
v tomto případě byl doslova vymýcen
selský stav – celá jedna vrstva lidí,
kteří měli léta vytvářený vztah k půdě,
vlastně zmizela. Tím jsme poznamenáni
dodnes a pozná se to na našem vztahu
k přírodě.
Následky kolektivizačního násilí
nacházejí historici i dávno po listopadu 1989: podle nich se projevují například minimálním zájmem restituentů
znovu hospodařit na navrácených
pozemcích. Ani čtvrtstoletí po listopadu 1989 jsme nedokázali dostatečně
nahlédnout, co se vlastně tenkrát stalo,
a zůstáváme přezíraví k nápravě tehdejších křivd, uzavírá Jaroslav Rokoský.
Výstava je multimediální – vedle
vystavených předmětů, textů a fotografií návštěvník zhlédne i ukázky
z dobových nahrávek a filmů, které
uvedené problematice dodávají plastičnost. Doprovodný program přinese
během června a září několik besedních večerů.
V Národním zemědělském muzeu
bude výstava k vidění do konce září
a poté se přesune do regionů.
Více informací najdete na internetové stránce www.rozkulaceno.cz.
red.
Foto: Přemysl Fialka
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