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ROZHOVOR
MICHAL ŠMÍD: 10 LET
S PA M Ě T Í N A R O DA

asto chodím kolem cihlové zdi na Petříně, na kterou někdo napsal: „Čest a sláva Rudé armádě – osvoboditelce Prahy
a drtivé většiny Československa.“ Na jedné straně mě velmi překvapuje, že někomu stojí víc
než sedmdesát let stará historie za to, aby
po nocích s kyblíkem a štětkou v prudkém kopci
patlal oslavná hesla. Na druhé straně mě nápis
provokuje. Autor heslovitého zvolání zapomíná
na to, že nebýt jaltských politických dohod, bývali by nás osvobodili Američané. Nemohu provolávat slávu vojsku sloužícímu totalitnímu režimu, který uvěznil přes třicet tisíc našich občanů
v Gulagu, vyvraždil miliony lidí a v roce 1968
přepadl a okupoval naši zemi. Nápis mě provokuje také svým nárokem na jásavost, dožaduje
se cti a slávy. Takový přístup k historii měli komunisté. Frázovitá hesla čtyřicet let vtloukali lidem do hlavy už od školy, na nástěnkách, musela se skandovat na povinných mávátkových
manifestacích. Zdá se mi, že nemalá část společnosti se z toho dosud nevzpamatovala. Nápis
na Petříně je toho důkazem.
Historie je pro mě něčím jiným. Příběhem.
Tajemstvím. Dobrodružstvím. Příběhy nás nutí
přemýšlet o vlastním životě. Historie je výzvou
k aktivnímu občanství. Etickým apelem. Na pozadí jednoho příběhu můžeme prozkoumat velká dramata 20. století.
V Post Bellum pracuje úžasná parta lidí.
Rozrůstáme se. Tím nejdůležitějším projektem
vždy bude Paměť národa, zaznamenávání příběhů pamětníků. Z Paměti národa vyrůstají čím
dál úspěšnější vzdělávací programy pro školy,
Příběhy našich sousedů. Otevíráme velkou výstavu Paměť národa na Letné pod bývalým Stalinovým pomníkem. Chystáme Ceny Paměti národa v Národním divadle. Na Den válečných
veteránů 11. listopadu opět zaplavíme zemi červenými kvítky máku. Kromě toho postupně připravujeme Institut Paměti národa, muzeum totalitních režimů. Je to náš sen. Moc bychom si
přáli vybudovat reprezentativní výstavní prostor, kde bychom návštěvníkům všeho věku
poutavě přiblížili události 20. století. Podle průzkumu, který pro nás provedla agentura NMS
Market Research, každý druhý mladý člověk
o 20. století prakticky nic neví. Je načase to
změnit. Děkuji, že nám v tom pomáháte. Velmi
si toho vážím.
Mikuláš Kroupa,
ředitel Post Bellum, zakladatel Paměti národa
zpravodaj Paměť národa
vydává Post Bellum, o. p. s.
Palác Lucerna, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1
(+420) 257 316 966, info@postbellum.cz
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Jak by podle vás mělo vypadat moderní muzeum totalit
a kde by mělo stát?

O LG A S O M M E R OVÁ

J I Ř I N A Š I K LOVÁ

socioložka

galerista, člen Kolegia
Paměti národa

M A R T I N KO D L

H E L E N A KO E N I G S M A R KOVÁ

Muzeum okupace, německé a sovětské, jsem loni navštívila v Tallinnu a Rize. Pobaltské republiky
byly v době války střídavě okupovány Sověty, Němci a znovu Sověty až
do roku 1991. Proto Pobalťané vnímají dobu totality poněkud jinak
než my Češi, a proto se také cítí
více ohroženi mocným sousedem
za východní hranicí. Československo ale bylo také okupováno Němci
a Rusy, přesto tu muzeum okupace
stále chybí. Expozice připomínající
dva okupační režimy na území Československa jsou životně nutné pro
paměť malého národa, který musí
být vždy připraven hájit svoji svobodu. Místo pro muzeum totality
vidím v podzemí Stalinova pomníku. Vím, že se tam chystá projekt
galerie moderního umění, ale také
vím, jaký osud mívají v této zemi
dobré úmysly.

Během svého života jsem prožila
nejméně dva totalitní režimy. Nacistický, kdy bylo Československo
jen protektorátem, a období tzv.
reálného socialismu a normalizace
v letech 1948–1989. Totalitní režimy se snaží proniknout do soukromí lidí, ovlivňovat jejich jednání.
Začíná to povinným vyvěšováním
vlajek při oslavách určených jednou politickou stranou a končívá
cenzurou proslovů na pohřbech.
Muzeum totality by mělo ukazovat maličkosti, kterými stát či státostrana spoutávaly osudy mnoha
lidí, a tím je i pokořovaly. V muzeu
totality by měly být doklady o zásahu totalit do každodenních životů. Taková muzea či spíše výstavy
by měly být na několika místech,
v každém větším městě. Totalita
naplňuje život strachem či pocitem studu za to, že se člověk podřídil. Zlo je v maličkostech.

Muzeum totality vnímám jako logické završení činnosti Paměti národa. Trvalé umístění mizejících
exponátů s možností pořádat výstavy, přednášky, diskuse… a zamyšlení nad naší minulostí i současností. Kde jinde než tam, kde sami
Čechoslováci postavili monstrózní památník tomu, jehož jméno je
symbolem totality – Stalinovi. Podzemí Stalinova pomníku se musí
opravit v každém případě, stav betonových konstrukcí to naléhavě
vyžaduje. Neexistuje syrovější interiér a symboličtější místo. Na povrchu by se toho nemělo mnoho
změnit. Na světle ať bují svoboda
a volnost teenagerů i skejťáků,
v podzemním příšeří ať zůstane
jako trvalé memento totalita, která může tak snadno vyhřeznout
na povrch a odplazit se na Letenskou pláň do prvomájového průvodu či na vojenskou přehlídku.

Muzeum totality dnes bude asi muset vypadat trochu jinak než před
25 lety, kdy jsme po něm již volali
a kdy mohl být jeho program varováním před „ztrátou paměti“ těch
starších a jistou neochotou se poučovat těch mladších. A tak je najednou jeho potřeba opět aktuální.
Viděla jsem koncem devadesátých
let Muzeum okupace v Rize a skutečně hluboce na mne zapůsobila upřímnost k faktu, jak byl národ
vláčen totalitními režimy a nucen
podlehnout jedné totalitě a pak
další a další… Lotyši však v prezentaci přiznali, že to byli oni sami, nikoliv nějací abstraktní „oni“, kdo
kolaboroval, mlčel či jen byl oportunní nebo statečnější. Naše muzeum by mělo stát tam, kde by bylo
dobře dosažitelné, aby to nebyla
atrakce pro cizince, ale místo, kam
přijdou školáci v rámci výuky, kam
děti dovedou své rodiče a naopak.

P R AV I D E L N Á P O D P O R A
P O ST B E L L U M .C Z / K L U B

K L U B P Ř ÁT E L

S B Í R KOV Ý Ú Č E T

DÁ R C OVS K Á S M S

Staňte se členem Klubu přátel
Paměti národa, který sdružuje
pravidelné dárce, na webu
postbellum.cz.

Rozhodli jste se nás podpořit
jednorázově? Dar můžete zaslat
na sbírkový účet Post Bellum:
6700227/0100.

Jako malou odměnu vás budeme
zvát na besedy, koncerty,
výstavy, ale i společné výlety
do míst spojených s nedávnou
československou minulostí.

Do poznámky prosím uveďte
své kontaktní údaje kvůli zaslání
potvrzení o daru. Darovanou částku
si můžete odečíst ze základu daně.

Snadný způsob, jak přispět
k zachování vzpomínek pamětníků,
je poslat trvalou dárcovskou SMS
na číslo 87 777:
DMS TRV PAMET 30
DMS TRV PAMET 60
DMS TRV PAMET 90

dokumentaristka, členka Klubu
přátel Paměti národa

ředitelka Uměleckoprůmyslového
muzea v Praze, členka Klubu
přátel Paměti národa

Cena DMS je 30/60/90 Kč,
Post Bellum obdrží měsíčně
29/59/89 Kč.
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REPORTÁŽ

D I K TÁT S T Ř Í DÁ
POLEMIKA
100 LET REPUBLIKY
N A V ÝS TAV Ě PA M Ě Ť N Á R O DA

foto: Salim Issa

„Všichni se tady po nějaký době trochu bojej, prostě to leze na nervy.
Ten prostor i ta látka si vybírají svou daň a v určité fázi procesu
jsem měl i noční můry,“ říká upřímně Martin Hejl, hlavní architekt
a spoluautor konceptu výstavy Paměť národa, která mapuje 100
let republiky.
Tíseň nezpůsobuje jen to, že téma československé historie neobsahuje mnoho veselých momentů, ale také místo,
kde výstava vzniká. Sedíme spolu v temném prostoru pod
bývalým Stalinovým pomníkem. Obličeje tvůrců výstavy
matně osvětlují jen dva počítačové monitory a tmu obrovské podzemní haly občas prořízne světlo z několika projektorů, které na zdi kreslí více či méně konkrétní obrazy
z dějin. Pro návštěvníky je bude doprovázet zvuk a hudba,
teď, týden před vernisáží, tu ale vládne ticho a člověk má
tak trochu pocit, že za každým z desítek masivních betonových sloupů se může schovávat duch nejmasovějšího vraha
v dějinách.

samotky a ostnaté dráty, drama v kryptě kostela sv. Cyrila
a Metoděje, ale i euforie sametové revoluce.

Účelem expozice ale není vyvolat v lidech strach a depresivní pocity. „Naopak! Když člověk vyjde ven do krásného dne,
měl by cítit vděk za to, co má, a taky by měl cítit chuť dělat
něco pro to, aby nám ta svoboda zůstala,“ říká Hejl. Dodává,
že v expozici se pracuje i s humorem, ačkoliv jej možná ne
všichni rozklíčují.

Vzniká tak kontrast obří kamenné hlavy diktátora nahoře, která měla reprezentovat věčný a jediný správný světonázor, zatímco dole promlouvá pluralita osobností a názorů, kteří jsou jen dočasnými proměnlivými obrazy. „Diktát
je vystřídán polemikou,“ vysvětluje záměr Martin Hejl.
Do ticha mezi promluvami se ozývají padající kapky vody,
na pozadí vystupuje graffiti na sloupech a kusy sutě, prostoru vládne tvůrčí svoboda i rozpad.

Do podzemí pod dnešním metronomem na Letné se návštěvníci dostanou dvěma vstupy. V pravém prostoru s názvem Obrazy pracují tvůrci s fantazií a emocemi spíše než
s explicitními výjevy z historie. „Používáme hlavně výtvarnou představivost, abychom skrz řeku času události přiblížili takovým způsobem, který lidi zaujme a vyvolá v nich dojem, že se nechtějí do takové minulosti vracet,“ vysvětluje
architekt. Na zdech se tak návštěvníkovi ze tmy vyjeví jízda
vlakem do neznáma, přelet letadel Spitfire, cela vězeňské

Levý periskop, jímž se lidé podruhé vnoří do útrob bývalého Stalinova pomníku, nese název Svědectví a představuje docela jiný zážitek. Na vertikálních plochách zde útržky
svých příběhů vyprávějí pamětníci, které vyzpovídali dokumentaristé Post Bellum v průběhu posledních patnácti let.
Svědectví se dotýkají klíčových etap československých dějin, zaznívají vzpomínky na holocaust, domácí i zahraniční
odboj, poválečný odsun Němců, padesátá léta, pražské jaro
a normalizaci i na listopad 1989.

Najít způsob, jak o minulém století vyprávět, nebylo pro lidi
z Post Bellum a Pink Production snadné. Zvlášť, když nešlo
o běžnou výstavu, ale vlastně o dvě lineární projekce. „Nevím, jestli si to umí běžný divák představit, ale ten rozdíl je
obrovský. Člověk je najednou strašně svázaný, protože vlastně připravuje film, který navalí na diváka. Ten nemá možnost zastavit se u tématu, které ho zajímá více, nebo naopak

odejít dřív od tématu, které ho zas tolik nezajímá. Může jen
odejít docela. Ve střižně jsme měli určitě přes tři sta pamětníků, desítky hodin vyprávění. Výsledkem toho hledání je minulé století zkondenzované do 45 minut,“ vysvětluje
Viktor Portel, další spolutvůrce výstavy, režisér a šéf audiovizuálních projektů Post Bellum.
Dopoledne budou mít na výstavě přednost školní skupiny.
Právě moderní způsob, jímž výstava vypráví, by mohl zaujmout nejmladší generaci. „Bohužel nejsme indiánská vesnice, v níž proslov stařešiny u táborového ohně byl posvátný a lidé si z něj odnášeli moudrost. My máme pocit, že
od určitého věku nám starší lidé nemají co říct, už nejsou
nositeli informací, ty si každý může dohledat, a nejsou cool.
Téma dějin a vyprávění seniorů je obtížně prodejný materiál, ale věříme, že jistá míra monumentality, tajemství a náznakovosti může být pro společnost konzumovatelná snáz
než klasický výklad v hodinách dějepisu,“ popisuje myšlenku výstavy Hejl.
Expozice má své vyústění na povrchu, v místech, kde tyran
a jeho pověstná fronta na maso shlíželi v padesátých letech
na Prahu. Výhled na několik týdnů trvání výstavy zakryje zeď, symbol rozděleného světa i bariér, které lidi rozdělují v současné společnosti. Černá barva stavby odkazuje
mimo jiné k začerněnému kusu textu, cenzuře, která byla
příznačná pro obě totality minulého století.
„Je možné, že kus zdi někdo rozebere a udělá si z ní skočnu na skejta, někdo jiný něco vyryje klíčem, někdo nagraffituje a otaguje, někoho zeď hrozně naštve. A to všechno
bude skvělý. Chceme vyprovokovat debatu. Je velmi těžké
lidi vyburcovat k nějakému projevu a bylo by naopak prohrou, kdyby zeď na konci výstavy zůstala stát v původním
stavu,“ uzavírá Martin Hejl.

1. ŘÍJNA – 9. PROSINCE 2018
Ú T– PÁ 8 . 3 0 –1 9 . 0 0
S O – N E 1 0 . 0 0 –1 9 . 0 0
Letenské sady pod bývalým Stalinovým
pomníkem, dnešním metronomem
Ve všední dny v době 8.30–14.30 mají registrované
školní skupiny přednost před individuálními návštěvníky.
Délka prohlídky je cca 60–90 minut.

Z Á K L A D N Í VS T U P N É / D O S P Ě L Í 1 0 0 KČ
Zdarma pro děti a mládež do 18 let, studenty, seniory
nad 65 let, ZTP a ZTP/P + průvodce, členy Klubu přátel
Paměti národa, školní skupiny s pedagogy (maximálně
30 osob, nutná předchozí rezervace)
Vstupenky je možné zakoupit v místě konání výstavy
jen v otevírací době, platba pouze v hotovosti.

S TA L I N . PA M E T N A R O DA .C Z
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Osmičková výročí
aneb výuka moderních dějin
Téměř polovina dotázaných mladých lidí neví, co se stalo v roce 1938, 1948
a 1968. Lépe jsou na tom se znalostmi o roce 1918, dvě třetiny z nich správně
uvedly založení republiky. Znalosti se zvyšují s rostoucím věkem, vzděláním
a příjmem, vyplývá z šetření CVVM z letošního jara a z průzkumu agentury NMS
Market Research pro Post Bellum.
Mladí lidé ve věku 18–24 let jsou na tom nejhůře se znalostmi událostí v roce 1938 (zná je jen 42 %)
a komunistického puče v roce 1948 (co se tehdy stalo, ví 51 % dotazovaných mladých). Pražské jaro
a invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 nic neříkají téměř polovině (46 %) nejmladší věkové
skupiny. Zhruba 200 tisíc dětí a mladých lidí považuje historii za okrajové téma.
Hlavním zdrojem, odkud Češi čerpají své znalosti moderní historie, je podle průzkumu v případě
všech výročí škola. Více než 60 % mladých lidí je přesvědčeno, že je jejich školní výuka historie 20.
století určitě nedostatečná či spíše nedostatečná, a tři čtvrtiny mladých by uvítaly jiný způsob výuky
než klasickou práci s učebnicemi.
O tomto zájmu nejen studentů, ale zejména představitelů měst a obcí, ředitelů škol a samotných učitelů svědčí také stále rostoucí poptávka po vzdělávacích aktivitách Post Bellum. Stěžejní vzdělávací
projekt Příběhy našich sousedů, v němž týmy žáků pod vedením svého učitele zpracovávají vyprávění
pamětníků ze svého okolí, poprvé odstartoval v roce 2012 na šesti školách v Praze 3. Od té doby se ale
mimořádně rozrostl. „Pro první pololetí letošního školního roku evidujeme ve srovnání s loňskem
trojnásobný nárůst co do počtu zapojených měst – od září do března se projektu zúčastní žáci v 50
městech a obcích, kteří vytvoří 185 týmů,“ říká Magdalena Benešová, vedoucí oddělení vzdělávání
Post Bellum.
Znamená to, že prostřednictvím vzpomínek pamětníků se s moderní historií setká jen v následujících pěti měsících na 750 dětí. A nejde zdaleka jen o dějepis. Žáci se naučí prezentovat svou práci,
vyzkoušejí si novinářskou techniku, práci v týmu, posílí svou mediální gramotnost a své sebevědomí
a upevní také svůj vztah k místu, kde žijí. Celospolečenské dopady Příběhů našich sousedů jsou ale
mnohem širší. Například 80 % učitelů tvrdí, že se u dětí významně zlepšil vztah ke starším lidem.

Chtěli byste, aby se Příběhy našich sousedů zúčastnily i děti z vašeho města či obce?
Napište na vera.tumova@postbellum.cz

Milena Blatná neváhala, když ji v podzemí jáchymovských
uranových dolů jeden z politických vězňů požádal, aby předala vzkaz jeho rodině. Bylo jí osmnáct let a na šachtě Eduard
pracovala jako kolektorka – kontrolovala radioaktivitu vyvážené hlušiny.
Práci v jáchymovských uranových dolech si vybrala proto,
že byla dobře placená. Po předčasné smrti tatínka se totiž místo
studia rozhodla pomáhat matce s obživou rodiny a péčí o nezaopatřené sourozence.
V dolech se ale mladá dívka setkala s velmi drsnou realitou
vězeňského pracovního lágru. Denně docházela do areálu obehnaného ostnatým drátem a strážními věžemi, zblízka viděla, co
znamená ztráta svobody. Lidské ponížení násobily nehumánní
podmínky, ve kterých vězni trávili roky života: v zimě, o hladu,
při každodenní vyčerpávající a životu nebezpečné práci. Milena
se jim snažila pomáhat a přes dráty pronášela korespondenci
a různé potřeby, přestože riskovala potíže a možná i obvinění
z trestného činu. Přitížit jí mohl i milostný vztah s jedním z politických vězňů.
Zamilovala se do Jiřího Blatného, který byl v roce 1951
odsouzen v procesu se skupinou brněnských vysokoškoláků
ke třinácti letům vězení za velezradu a špionáž. Jejich vztah,
který se mohl v pracovním lágru rozvíjet jen díky pomoci přátel-spoluvězňů, byl přerušen v únoru 1954. Milenu přistihli při
pašování dopisů a musela z dolu odejít. Dalších pět let na svého
milého čekala. Vzali se v roce 1958, když byl Jiří Blatný konečně
propuštěn na svobodu.

Milena Blatná,
roz. Hypšová (1934)
pomáhala politickým vězňům
v jáchymovských dolech
a do jednoho z nich se zamilovala
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Helena Kociánová,
roz. Maxiánová (1933)
ztratila několik let svobody
za to, že poradila známému,
jak kontaktovat převaděče
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Helena Kociánová ztratila několik let svobody za to, že poradila
známému, jak kontaktovat převaděče. Bylo jí osmnáct let a pracovala jako prodavačka, když ji zatkla Státní bezpečnost. Čtyři
muži ji spoutanou odvezli do chaty StB, kde ji tři dny nepřetržitě
vyslýchali ve snaze získat jména lidí z protistátní skupiny Jozefa
Krutého, který pocházel ze stejné obce u hranic s Rakouskem.
Podle estébácké konstrukce se měl ve Vídni napojit na americkou špionážní službu CIC a se svými spolupracovníky plnit
zpravodajské úkoly. Helena neměla o skupině ani tušení, ale
StB potřebovala její „přiznání“. Převezli ji proto do Bratislavy
k dalším výslechům. Po týdnu věznění musela kvůli nesnesitelným bolestem do nemocnice, vyoperovali jí slepé střevo. Byla
to však chybná diagnóza, ve skutečnosti Helena trpěla zánětem
ledvin z podchlazení ve vězení. Čas na doléčení jí StB nedopřála,
naopak ji hned eskortovali zase zpět do cely, kde do rány dostala
infekci. Tehdy bolestí škrábala omítku ze zdi.
Vykonstruovaný proces se skupinou Krutý a společníci,
do níž byla Helena zařazena, se konal v říjnu 1952. Od soudu odešla sotva plnoletá dívka s pětiletým trestem. Putovala
po různých věznicích, než se jí v červenci 1955 stal osudným
pracovní tábor v jihoslovenské obci Želiezovce. Na nejtěžší práci na stroji mlátičky poslali dozorci jednu starší ženu a Helena
se jí rozhodla pomoct. Mlátička ale nebyla správně zabezpečená, uvolnil se příklop a ona spadla do stroje. Před krutou smrtí
ji zachránil jeden ze zaměstnanců, který ji vší silou držel, aby ji
stroj nerozsekal. Následoval dramatický převoz do nemocnice,
během něhož málem vykrvácela, amputace nohy pod kolenem
a několik dalších operací.
Na svobodu se Helena dostala 30. května 1956. Z jejího návratu měl největší radost Karol Kocián, jejž znala od dětských
let a který jí čtyři roky posílal do vězení dopisy. Přestože dívčini
rodiče vztahu nepřáli, Helena se s Karolem usadila na Jesenicku, vzali se a narodili se jim dva synové.

CENY PAMĚTI NÁRODA 2018

Ceny
Paměti
národa
17/11/2018
sledujte v přímém přenosu od 20 h
ČT2 a ČRo Plus

foto: Petr Toman

cenypametinaroda.cz

Marta Szilárdová se narodila v židovské rodině a druhá světová válka jí i jejím příbuzným zasáhla do života hned na svém
počátku. V roce 1939 bylo Martino rodné město Levice připojeno k Maďarsku a už tak nepříznivá situace se pro židovské obyvatele ještě zhoršila. Marta se musela rozloučit se
svým manželem Štefanem, který byl odveden do pracovního tábora, i s mladším bratrem Fridrichem. Podobně mizeli i další známí a příbuzní. Kam jsou odváženi, zjistila Marta
s mladší sestrou Brigitou a rodiči v létě 1944. Tehdy museli
do transportu i oni. Matku a otce viděla Marta naposledy při selekci po příjezdu do Osvětimi, poté šli rovnou do plynové komory. Jedenadvacetiletá Marta a její o pět let mladší sestra byly vybrány na práci. Nejprve pracovaly v Osvětimi, později v továrně
na zbraně ve městě Hessisch Lichtenau v Hesensku, kde se dostaly k pásové výrobě granátů a min. To bylo v zimě 1944.
Po dvou měsících se výroba zastavila. Němci se obávali
postupující fronty a všichni vězni museli pryč. Po třech dnech
pochodu smrti, během nichž dozorci zastřelili každého, kdo
už nemohl dál, došli k městu Kassel, které bylo v plamenech
po spojeneckém bombardování. Dozorci zmizeli a vězňů se ujali Američané. Domů se ale museli dopravit sami. Marta a Brigita se přidaly ke skupině Čechů, došly s nimi pěšky přes Drážďany na české území a poté putovaly samy na Slovensko. Když
dorazily do rodných Levic, nečekalo je vlídné přivítání – jejich
byt obsadili noví nájemníci. Větší štěstí měly v nedalekých Šuranech, kde se mohly usadit v prázdném bytě a zůstat i po návratu jeho majitelky. Zanedlouho se v Šuranech udál i další zázrak.
Marta se shledala se svým mužem Štefanem. Potkali se na ulici
a Marta ho zpočátku ani nepoznala, jak byl hubený, špinavý, oblečený v československé uniformě. Z pracovního tábora se mu
podařilo při bombardování utéct a vstoupil do Československé
armády. Manželé Szilárdovi se rozhodli začít nový život v Nitře.
Narodily se jim dvě dcery a trvalo léta, než se odhodlali vyprávět jim o tom, co prožili za války.
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Marta Szilárdová,
roz. Weilová (1923)
přišla kvůli válce o rodiče i domov,
spolu se sestrou přežily pochod smrti
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AKCE

Vzdejte úctu hrdinům a pomozte
zachovat příběhy válečných veteránů!
Pořiďte si už od 1. listopadu vlčí mák v ulicích, knihovnách
či kavárnách více než čtyřiceti měst nebo online
na denveteranu.cz. Z výtěžku sbírky vzniknou
další nahrávky hrdinů do archivu Paměť národa.
Chcete sbírce pomoci jako dobrovolník
nebo nabídnout vlčí máky ve svém podniku či městě?
Pište na jakub.panek@postbellum.cz.

Jiří Světlík (1924)
strávil deset let a dva měsíce
v pracovních lágrech a věznicích
za pomoc politickým vězňům

Jiří Světlík strávil deset let a dva měsíce v pracovních lágrech
a věznicích za pomoc politickým vězňům. Pochází z Plzně, kde
jeho otec vlastnil tiskárnu, a proto se i sám Jiří vyučil tiskařem.
Když komunisté v roce 1948 rodině tiskárnu zabavili, odešel
pracovat do porcelánky v Lokti u Karlových Varů. Brzy se zapojil do činnosti skupiny lidí, kteří pomáhali vězňům v nedalekých
uranových dolech. Sháněli jídlo a předávali dopisy příbuzným
odsouzených.
Vše se dařilo držet v tajnosti až do března 1952. Tehdy osmadvacetiletého Jiřího společně s dalšími pěti členy skupiny zatkli a koncem roku odsoudili. Jiří Světlík dostal 20 let za vyzvědačství a velezradu. StB přišla na to, že kromě pomoci vězňům
skupina předávala informace o podmínkách v pracovních táborech do zahraničí. U soudu Jiřímu přitížilo i to, že byl v roce
1944 odsouzen nacistickým soudem za „napomáhání nepříteli
a přípravu velezrady“. Pro komunistické soudce to byl důkaz
toho, že když bojoval proti Hitlerovi, bojuje i proti Stalinovi. Trest
si odpykával nejdříve ve věznici v Chebu, následovaly uranové
doly Nikolaj a Rovnost u Jáchymova, kde byl do vyhlášení amnestie v roce 1960. Ta se na něj, coby protistátního špiona a vedoucího skupiny, nevztahovala. Byl převezen do věznice ve Valdicích
a propuštěn až na další amnestii v roce 1962.
Po propuštění pracoval ve skladu Kovodružstva v Plzni
a na nějaký čas se stal i vedoucím. O toto místo přišel při prověrkách po srpnové okupaci v roce 1968. Až do důchodu pak pracoval jako pomocný dělník. Svá věznění později popsal v knize
Paměti starého kriminálníka.

Post Bellum ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové zvou
na slavnostní koncert ke Dni válečných veteránů

MODLITBA NADĚJE
Juraj Filas – Requiem Oratio Spei
neděle 11. 11. 2018 od 19 hodin
katedrála sv. Víta na Pražském hradě
Koncert je otevřen všem přátelům a sympatizantům Post Bellum z řad široké veřejnosti.
Vstupenky žádejte na info@postbellum.cz.
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DESET LET
S PA M Ě T Í
NÁRODA
Osmadvacátého října 2018 to bude 10 let od oficiálního vzniku
portálu Paměť národa. Výročí oslaví spuštěním nové verze,
přehlednější a poutavější pro veřejnost i odborníky. Michal Šmíd,
jako zástupce Ústavu pro studium totalitních režimů, doprovází
tuto sbírku vzpomínek v roli správce a editora od samého začátku.
Dnes je v databázi Paměti národa uloženo asi 7000
pamětnických příběhů. Vzpomeneš si, kdo byl
úplně prvním pamětníkem, kterého jsi do ní vložil?
Při spuštění portálu v říjnu 2008 jsme publikovali prvních
200 rozhovorů, které Post Bellum pořídilo v předchozích
letech. Nahrávky měly různou kvalitu i rozsah, takže hned
na začátku jsme nabrali editory, korektory a překladatele,
kteří příběhy zpracovali. Mezi pamětníky převažovali váleční veteráni, a když si mám vybavit jednoho z prvních, co
jsem zpracoval, vzpomenu si na Hugo Melliona. On patřil
k početné skupině veteránů, kteří po únoru 1948 žili v cizině a jezdili do Čech na různé srazy. Reportéři Post Bellum
na ně vždycky číhali u hotelu a snažili se staříky v uniformách přemluvit k rozhovoru. Takhle vznikla v hotelové restauraci třeba právě nahrávka Hugo Melliona. Za války sloužil v Anglii jako administrativní síla 311. perutě RAF. Byl to
vynikající vypravěč se spoustou vtipných historek.
Jak ses k této práci vlastně dostal?
V roce 2007 jsem končil práci u Česko-německého fondu
budoucnosti, kde jsem pracoval v kanceláři pro oběti nacismu. Ta vyřizovala odškodnění pro lidi, kteří byli za války
na nucených pracích. Později jsem se podílel i na zajišťování sociálních služeb pro tyto lidi. Přišel jsem tak do styku se zajímavými seniory, začal jsem objevovat jejich příběhy a věděl jsem, že bych v tom chtěl pokračovat. Vzpomněl
jsem si na Mikuláše Kroupu, s nímž jsme se znali z dřívějška, neboť jsme spolu hráli v kapele. On mě přivítal s otevřenou náručí, seznámil mě s lidmi z Post Bellum. Krátce poté

vznikl Ústav pro studium totalitních režimů a stal se společně s Českým rozhlasem partnerem Paměti národa. Nastoupil jsem do ÚSTR a začal se na tvorbě archivu podílet.
V můj první pracovní den 1. dubna 2008 jsem vyjel autobusem 176 na Strahov k Mikulášovi domů, kde byla zároveň
kancelář, a rovnýma nohama jsem spadl do procesu vymýšlení celé databáze. Dvacátého osmého října, k devadesátému výročí vzniku republiky, jsme měli portál hotový.
V současné době ve sbírce přibývají dva
až tři pamětníci denně, což je dílem především
sběračů – dokumentaristů Post Bellum v terénu.
Kdo jsou a co je přivádí k práci pro Paměť národa?
Je jich přibližně osmdesát aktivních a jde o velice širokou
a různorodou skupinu lidí. Nejmladší jsou středoškolští
studenti, nejstarší sběračkou je spisovatelka důchodového
věku. Velkou část tvoří studenti a absolventi humanitních
oborů, často novináři, ale máme v našich řadách třeba i stavaře. Dostávají nevelký honorář, ale dlouhodobě nelze tuhle
práci dělat bez nadšení pro věc a chuti trávit čas s pamětníky. Když nabíráme nováčky, ověřujeme, jestli se orientují
v moderních dějinách, ale minimálně stejně důležitá je také
empatie, schopnost naslouchat a ptát se.
Páteř sbírky tvoří váleční veteráni a pamětníci
z prvních let komunismu. Je to historie vzdálená
už víc než 70 let. Máte se stále na tyto události
koho ptát? A jak daleko do současnosti plánujete
s rozhovory jít, kdo je pro vás pamětníkem?

ROZHOVOR

Vždy platilo a platí, že chceme zachytit vyprávění těch, kteří tady už brzy nebudou. Zaměřujeme se na reflexi nacismu
a komunismu a zatím je stále dost lidí, kteří k tomu mají co
říct, i když třeba už ne k oněm nejstarším událostem. Dříve či později dojde jistě i na vzpomínky třeba na 90. léta, ale
naše mise dokumentace totalitních dob zatím nebyla splněna. Což ale nevylučuje, že máme některé specifické projekty, které mapují novější události.
Za deset let se změnila společenská atmosféra.
Odráží se to nějak v tom, jak jsou pamětníci
ochotni odpovídat, s jakou otevřeností
nebo o čem mluví?
Díky setkáním sběračů z celé republiky máme takové signály. V rozhovorech se projevuje jistá ostražitost, menší
ochota k otevřenosti a také přibývá požadavků na anonymizování nebo nepublikovaní rozhovorů. První takový signál
jsem zaznamenal v době první všelidové prezidentské volby
v roce 2013, kde se v kampani vytáhla sudetoněmecká karta. Jednu devadesátiletou dámu německého původu žijící
na severní Moravě ta atmosféra natolik vylekala, že zrušila přislíbený rozhovor.
Partnerů má Paměť národa celou řadu a za těch
deset let jste navázali různé formy mezinárodní
spolupráce. Které byly nejzajímavější
nebo nejúspěšnější?
Od začátku jsme chtěli Paměť národa nabídnout jako místo, kde budou moct i jiné projekty ukládat a zpřístupňovat
své nahrávky. Nabízíme jim naše know-how a redakční systém. Ale aby to fungovalo, musí do toho partneři vložit své
finanční či personální kapacity. Tohle se v minulosti podařilo třeba se slovenským Ústavem pamäti národa. Velmi
úspěšný byl projekt Skautské století, kdy skauti ve vlastních oddílech hledali svoje pamětníky, ty jsme potom uložili
do Paměti národa a propojili výstupy s jejich webem. V poslední době nám funguje spolupráce na bázi společných
grantů. Asi nejvíc nás v minulosti podpořil Mezinárodní visegrádský fond nebo Evropská komise. Jsme rádi, že naše
zkušenost s prací s pamětníky a jejich příběhy inspiruje
i jinde. Už druhým rokem běží projekt Paměť kubánského
národa, nedávno jsme tu pak měli na stáži zástupce organizace bývalých politických vězňů z Barmy.
O portálu Paměť národa říkáte, že je to největší
veřejně přístupná celoevropská sbírka svého
druhu. V čem je unikátní?
Unikátní je v přístupnosti nahrávek. Pro zaregistrované badatele, jichž je asi 6000 (a může se jím stát kdokoliv), jsou
on-line přístupné celé nesestříhané nahrávky, zatímco některé archivy třeba zpřístupní jenom texty. Podobné projekty v zahraničí se často orientují pouze na omezený výsek
historie. Paměť národa je unikátní i šíří záběru co do témat
a historických epoch i co do množství svědectví, což umožňuje příběhy a výpovědi porovnávat a získávat plastičtější
obrázek o dané době.

Takový rozsah sbírky ale zároveň klade vysoké
nároky na technické zázemí a redakční systém.
Jejich významnou modernizaci by mělo přinést
spuštění nové verze Paměti národa, které
plánujete na konec října. V čem se projeví
a jak to pocítí uživatelé?
Když jsme s Pamětí národa začínali, sklidila velký ohlas
a byla považována za inovativní projekt nejen obsahově,
ale i technologicky. Zatímco obsahově snad stále držíme
krok, technologický rozvoj jsme trochu zaspali a po deseti letech například homepage vypadá stále stejně, za což se
dnes už trochu stydíme. Narazili jsme ale na personální i finanční limity, jednoduše jsme neměli prostředky na špičkové programátory. Vítaným impulzem bylo, když Český
rozhlas jako jeden z hlavních pilířů Paměti národa nabídl
v rámci modernizace svých webů část kapacit právě pro náš
portál. Díky programátorům z firmy Coolstranky.sk se tak
mnohé změní.
Naprosto klíčové je, že budeme mít možnost ukládat a zpřístupňovat vedle audionahrávek stále víc videí v odpovídající kvalitě. Nový systém, jak doufáme, taky umožní vzpomínky uspořádat přehledněji, určitě vylepšíme možnosti
vyhledávání. A samozřejmě také designem se přesuneme
z internetového pravěku do 21. století.
Navíc plánujeme vystavět nad archiv ještě jakousi publicistickou vrstvu, která by ho propojila s dalšími našimi výstupy, například ze vzdělávacích projektů, s rozhlasovými pořady, a nabídla by původní publicistické útvary z toho nejzajímavějšího v Paměti národa.
Jak po deseti letech takřka každodenní práce
s příběhy hodnotíš jejich význam?
Když jsme začínali, byli jsme v podstatě rádi za jakýkoliv obsah, ale postupně jsme čím dál víc dbali na kvalitu zpracování svědectví. Díky stovkám příběhů, se kterými jsem se
setkal, vím, jak je důležité věnovat se pamětníkovi poctivě, strávit s ním dost času a postupně odkrývat různé vrstvy příběhu – třeba díky tomu, že se k němu opakovaně vracíme. Těch deset let mě naučilo, že nic z toho, co se dozvíme,
není definitivní. Je to zachycení pamětníkovy zkušenosti
v konkrétním čase, o několik let později třeba vypravěči kladou důraz na něco jiného a reflektují svůj život z jiné perspektivy. Pamětníkovo vyprávění je vždycky subjektivní
a tak je k němu potřeba přistupovat. Jedinečnost a síla těch
tisíců hodin nahrávek z Paměti národa je v jejich autenticitě, kterou třeba psané vzpomínky nezprostředkují. Ty vyprávěné příběhy budu mít hodnotu i za padesát nebo sto let.
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Vy c h á z e j í d r u h é No r m a l i z o v a n é ž i v o t y
a Pa m ě ť n á ro d a ’ 6 8
Svou knižní podobu dostává druhá osmička epizod loni odvysílaného televizního
cyklu Příběhy 20. století. Pod názvem Normalizované životy II představuje autor Adam
Drda osudy vojáků, veksláků, sportovců, ekologů i učitelů a studentů v éře husákovské
normalizace, o níž se často soudí, že byla dobou, kdy už komunistický režim vlastně nebyl
nebezpečný. Příběhy však svědčí o opaku. Kniha vychází 4. října. V srpnu vyšla také
poutavě graficky zpracovaná publikace Paměť národa ’68, představující patnáct různých
témat a svědectví spojených se sovětskou invazí. Připomíná nejen srpnové události,
ale i roky okupace a kolaborace československých komunistů s cizí mocí.
E S H O P. PA M E T N A R O DA .C Z

R oz š i f r u j t e s i p ř í b ě h o d v a hy a n a d ě j e
Post Bellum v září ve spolupráci se společností Cryptomania spustilo
napínavou šifrovací hru s názvem Avraham Harshalom. Hra inspirovaná
osudy stejnojmenného pamětníka jde po stopách pražských Židů a zavede
účastníky do dříve neveselých zákoutí Prahy, na místo bývalého Radiotrhu
nebo na nádraží Bubny. Za odvahou i nadějí se mohou vydat dvouaž pětičlenné týmy, které se vžijí do rolí odbojářů – informátorů.
T R A I L S .C RY P TO M A N I A .C Z

TELEGRAFICKY
A N O / N E d o j e l o d o c í l e v P ra z e
Originální výstava Paměť národa: Ano/Ne v podobě dveří s kukátky
umístěných na návěsu kamionu míří konečně po zastávkách v šesti
evropských metropolích do Prahy. Přiváží příběhy dvanácti pamětníků
z různých evropských zemí. Příběhy těch, kteří se za komunismu chovali
statečně, ale i těch, kteří s režimem spolupracovali. Pražané ji mohou
navštívit od 27. září na náměstí Míru vedle kostela sv. Ludmily, kde bude
k vidění do 29. října.
Y E S - N O. E U

O t e v í rá m e p o b o č ky v B r n ě a Č e s ký c h B u d ě j o v i c í c h
Koncem října zahájí činnost další dvě pobočky Paměti národa. Po Plzeňském
kraji, východních Čechách a střední Moravě rozšíří Post Bellum svou působnost
do Jihomoravského a Jihočeského kraje. Pobočky budou sídlit v Českých Budějovicích
a v Brně, kde se jedná o možnosti umístit sídlo přímo v nechvalně proslulé někdejší
káznici na Cejlu. Obě nové kanceláře se plně otevřou od nového roku, kdy ve svých
regionech začnou s natáčením pamětníků, vzdělávacím projektem Příběhy našich
sousedů na středních školách i s přípravou výstav.
P O ST B E L LU M .C Z

L U B P Ř ÁT E L PA M Ě T I
ÁRODA
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Členové Klubu přátel
příspívají nejen penězi
V pražském Divadle Minor jsou v říjnu na programu dvě mimořádné hry v podání Dismanova rozhlasového dětského souboru. Jedna je věnována Ivanu Martinu Jirousovi, druhá dětem z ghetta Terezín.
Tento divadelní večer pro přátele a podporovatele Paměti národa zorganizovala Hana Hubková. Jako
dlouholetá členka Klubu přátel Paměti národa tím propojila Post Bellum se zájmem svého syna, který je
hercem právě Dismanova souboru.
Lidí, kteří jako členové klubu věnují Paměti národa pravidelně nejen své peníze, ale i čas, schopnosti
a nadšení pro věc, je ale celá řada. Na konci června podobné setkání připravila například Zita Dubová,
která pro další podporovatele domluvila se svým kamarádem prohlídku československého opevnění
a kláštera v Králíkách, kde byli v 50. letech vězněni mniši. Ladislav Oujeský uspořádal v Boskovicích
promítání s besedou, Jiří Pavlíček zorganizoval výstavu v Mělníku, Blanka Borůvková zase v Plané
v západních Čechách, Karel Žákovský domluvil prohlídku vzácné prvorepublikové vily Stiassni v Brně.
Kromě toho mnozí členové Klubu přátel pomáhají jako dobrovolníci na různých akcích Post Bellum.
Jedno mají společné – dále upevňují a propojují společenství lidí, kteří věří, že minulost by neměla být
zapomenuta, a vyprávějí příběhy 20. století dál. Jsme jim za to velmi vděční.

Bunkr pod bývalým pomníkem diktátora Stalina
jsme proměnili v audiovizuální expozici.
Přibližujeme v ní nejzásadnější okamžiky československé
moderní historie a hlavně dvou jejích totalit, nacismu
a komunismu. Hrdinství 2. světové války, osudy
politických vězňů, disent, udavače, Pražské jaro,
srpen 1968, normalizaci, listopad 1989.
stalin.pametnaroda.cz
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