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MILOŠ
VYSTRČIL

předseda Senátu Parlamentu České republiky
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
rád jsem přijal záštitu nad festivalem Nezlomní a obětovaní, který pořádá Muzeum
paměti XX. století a který má letos za stěžejní téma „rudé“ století komunismu.
Paměť je nesmírně důležitá schopnost, která slouží mimo jiné také k tomu, abychom
neopakovali staré chyby, abychom rostli a učili se ze své minulosti. Pamatuji, že
na začátku 90. let někteří navrhovali, abychom udělali za minulostí tlustou čáru
a soustředili se především na formování nové a lepší přítomnosti. Nikdy jsem
s tímto postojem nesouhlasil, jsem totiž přesvědčen, že něco takového není správné
ani možné. Minulost nás totiž každodenně provází, ať chceme nebo nechceme,
a můžeme to vidět v politice i mimo ni.
Navíc totalitní a autoritářské režimy nejsou minulostí, jak je dobře vidět na příkladu
Čínské lidové republiky, Severní Koreje nebo Ruska. I dnes se nedaleko od nás
odehrávají příběhy, které známe z našich padesátých let.
Považuji za krátkozraké a ostudné, když někteří představitelé demokratických států
kvůli ekonomickým vazbám dostatečně silně nereagují na pronásledování, věznění
i vraždy politicky nepohodlných občanů nebo dokonce celých etnických skupin.
Považuji za nedůstojné a pro naši budoucnost za velmi nebezpečné nechat si
totalitními režimy cokoliv diktovat nebo přistupovat na výrobní či obchodní závislost.
Na festivalu oceňuji, že na programu jsou nejen české snímky, ale i slovenské,
polské či maďarské, protože myslím, že společnou zkušenost s totalitními režimy
je správné sdílet. Protože jsem velkou část života působil jako učitel, považuji za
obzvláště přínosné, že Muzeum paměti XX. století pamatuje i na dospívající.
Pro každou diktaturu a každého tyrana je trnem v oku a nebezpečím svoboda
druhého – druhého jedince, druhého státu. I proto jsem rád, že existuje festival
Nezlomní a obětovaní, zároveň také velmi oceňuji, že skrze příběhy o době
nesvobody si můžeme uvědomit dar naší svobody a nebrat ji jako samozřejmost.
RNDr. Miloš Vystrčil
předseda Senátu Parlamentu České republiky

MILOŠE VYSTRČILA
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HANA
KORDOVÁ
MARVANOVÁ

Vybrat si
těžkou cestu
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ZEPTALI JSME SE

Rozhovor s Hanou Kordovou Marvanovou,
radní hl. m. Prahy a předsedkyní správní rady
Muzea paměti XX. století
Kdy a jak se vlastně zrodil nápad, že Praha by měla mít nějaké muzeum
totality nebo nesvobody? Hrály roli nějaké domácí či zahraniční
inspirace?
Myšlenka, že nemáme žádnou paměťovou instituci, která by se věnovala totalitním
režimům 20. století, mě napadala už dávno, bavili jsme se o tom s lidmi z bývalého
disentu i s kolegy z koalice Spojené síly pro Prahu. V roce 2018 jsme měli založení
muzea nesvobody i ve volebním programu. Třeba Polsko bylo v tomto pro mne velmi
inspirativní, například jejich Muzeum Varšavského povstání je nesmírně působivé
a Poláci mají takových velkorysých institucí víc: Muzeum druhé světové války,
Muzeum polských židů Polin nebo Muzeum Solidarity v Gdaňsku… Měla jsem
pocit dluhu, jako bychom si na rozdíl od Polska nebo Maďarska neuměli vážit
a připomínat ty, kteří bojovali a umírali za svobodu této země. Muzea věnovaná
dvacátému století jsou třeba i v Izraeli nebo v New Yorku…
Jak vypadala diskuse o založení muzea, byly na stole nějaké alternativy?
Ta diskuse trvala asi rok, bavili jsme se o tom, jestli by muzeum měla založit hl. m.
Praha, jestli by zakladatel měl být jeden, nebo by jich mělo být více. Ne všichni byli
nakloněni tomu, aby se jednalo o klasickou „kamennou“ instituci, padaly i názory,
že události minulého století lze přece připomínat i jen virtuálně na síti. Nakonec
se podařilo prosadit vznik muzea jako nejen paměťové a osvětové, ale i klasické
sbírkotvorné a vzdělávací instituce.

JUDr. Hana Kordová Marvanová (*1962) je politička a advokátka,
iniciátorka vzniku Muzea paměti XX. století a předsedkyně
jeho správní rady. Vystudovala právnickou fakultu UK v Praze.
V 80. letech byla pro účast na nezávislých aktivitách vězněna.
Patřila k zakladatelům Občanského fóra, poté pracovala jako
poslankyně ČNR, po rozdělení republiky poslankyně Parlamentu
ČR za ODS, od roku 2001 předsedkyně strany Unie svobody
a poslankyně této strany. Od r. 1998 působila v advokacii, angažuje
se v protikorupčních občanských iniciativách, z pozice advokátky
rozkrývala kauzy závažné kriminality, např. H-Systém, IPB, Nomura,
OKD a další. V roce 2019 jako radní hl. m. Prahy prosadila založení
Muzea paměti XX. století.

HANY KORDOVÉ MARVANOVÉ
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Hana Kordová Marvanová, Jolyon Naegele, Radek Schovánek a Petr Brod v Knihovně Václava Havla 20. května 2021
(foto: Marta Myšková)

Vy sama jste se v osmdesátých letech zapojila do opozičních aktivit, které
vám přinesly obvinění z pobuřování a 6 měsíců strávených ve vězení. Kde
a kdy se vzalo v mladé právničce odhodlání opustit život v bezpečí šedé
zóny a pustit se do konfrontace s režimem?
Pocházím z Rýmařova a dá se říci, že teprve ve chvíli, kdy jsem přišla na konci roku
1979 do Prahy, jsem zjistila v úplnosti, v jakém režimu to žijeme a co ten systém mnoha
lidem dělá. Teprve v Praze jsem se díky vysílání Hlasu Ameriky a Rádia Svobodná Evropa
dozvěděla, že jsou tu roky zavření političtí vězni… Studovala jsem práva a postupně ve
mně narůstal odpor k režimu, který právo nedodržoval, ale přímo pošlapával. A docházelo
mi, že když bude člověk jen mlčet a přihlížet, tak se na tom bezpráví vlastně podílí také.
Mělo na rozhodnutí se angažovat vliv i vaše rodinné prostředí nebo výchova?
Myslím, že ano. I když se naše rodina nedala označit jako disidentská, moje maminka,
profesorka na gymnáziu v Bruntále, odmítala učit podle oficiální propagandy. Když mi
bylo 9 let, máma tehdy nastudovala se svými studenty Vest pocket revue Voskovce
a Wericha. Jenže ti na začátku normalizace přestali být politicky přijatelní a jejich hry byly
zakázány. Maminka to odmítla respektovat, trvala na uvedení představení před veřejností.
Když jí to zakázali, na protest odešla z gymnázia. Potom už mohla učit jen na základních
nebo učňovských školách, pak ji vyhazovali i z těchto míst, takže skončila nakonec jako
uklízečka. Ale vždycky mě učila, že je lepší si vybrat těžkou cestu, než tu lehkou – a že
člověk si musí vždycky dokázat stát za svým.
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Myslíte, že lze tyto zážitky a zkušenosti zprostředkovat generacím, které se
narodily po sametové revoluci? A jakým způsobem nejlépe?
Myslím, že právě to by mělo být úkolem Muzea paměti XX. století – dokázat, aby si
dnešní děti a mladí lidé dokázali představit na svém vlastním osudu, co by se jim bývalo
mohlo v té době stát… že ten systém likvidoval každého, kdo se ozval, každého, kdo
chtěl žít jen trochu po svém… A likvidoval lidi všemi možnými způsoby – profesně,
existenčně, vězněním, vydíral přes děti, odpíral vzdělání… a byl ještě i v 80. letech
schopen i hrubého násilí a brutálního zastrašování. Jsem šťastná, že je toto pryč.
A zároveň si uvědomuji, že svoboda vůbec není samozřejmá a že o ni můžeme klidně
zase přijít. Koneckonců, tlaky na naši svobodu cítíme i dnes ze zemí jako Rusko nebo
Čína. Proto považuji za důležité si kritické momenty z historie připomínat a učit se z nich.
Přála bych si, aby naše muzeum toto dovedlo atraktivním a srozumitelným způsobem
nabídnout – třeba právě prostřednictvím filmového festivalu Nezlomní a obětovaní.

HANY KORDOVÉ MARVANOVÉ
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Program festivalu
STŘEDA
10. LISTOPADU 2021
místo:
Dům pážat, Kanovnická 3, Praha 1,
Hradčany
14:00–22:00 hod.

14:00
Den otevřených dveří,
prohlídka budovy

Hana Kordová Marvanová, Jan Kalous,
Petr Hlaváček, Tomáš Hradečný,
Petr Blažek

15:00–16:30
Polská sjednocená dělnická
strana. Krátký kurz historie
režie Aneta Chwalba, Polsko 2008,
58 min.

20:00–21:15
Cáry starých filmů

autor: František “Čuňas“ Stárek,
ÚSTR, 2007, 75 min

21:15–22:00
Koncert: Jiří Dědeček
ČTVRTEK
11. LISTOPADU 2021
místo:
Bio Oko, Františka Křížka 15, Praha 7
10:00–22:00 hod.

10:00 – 12:00
Paralelní portrét

17:00–20:00
Dvojí život jedné strany,
I. a II. díl

režie Tereza Bernátková, ČT 2021, 104 min.
úvod: Jan Kalous
debata: Tereza Bernátková, Jan Kalous

20:00–20:30
úvodní ceremoniál

Jan Kalous, Hana Kordová Marvanová,
Olga Sommerová, Petr Blažek,
Arkadiusz Golebiewski, Ivana Chmel
Denčevová, Maciej Ruczaj

20:30–22:00
KDO JINÉMU JÁMU
Rudolf Slánský

režie Jaroslav Brabec, ČT 2005, 54 min.

režie Martin Vadas, Screenfabric – ČT
2020, 87 min.

úvod: Maciej Ruczaj
debata: Maciej Ruczaj, Pawel Ukielski
a Łukasz Kamiński

úvod: Petr Blažek
debata: Jaroslav Brabec, Petr Blažek

úvod: Jan Kalous
debata: Martin Vadas, Jan Kalous

16:30–18:00
Bez trestu a bez pokání

12:00–14:00
Lidé, mám vás rád!

režie Olga Sommerová, ČT 2003,49 min.
úvod: Petr Blažek
debata: Olga Sommerová, Petr Koura,
Jan Padevět, Petr Blažek

18:00–19:00
Zpráva o cestě za tlustou čáru

režie Helena Třeštíková, ČT 1998, 57 min.
úvod: Petr Koura
debata: Helena Třeštíková, Petr Koura

14:00–15:30
Jeden den v lidovědemokratickém Polsku

PÁTEK
12. LISTOPADU 2021
místo:
Bio Oko, Františka Křížka 15, Praha 7,
10:00–22:00 hod

10:00–11:30
Věž smrti

režie Martin Vadas, ČT 1994, 30 min.

režie Maciej Drygas, Polsko 2006,
58 min.

úvod: Jan Kalous
debata: Martin Vadas, Pavel Žáček, Jan
Štern, Jan Kalous

úvod: Maciej Ruczaj
debata: Maciej Ruczaj a Maciej Drygas

úvod: Jan Kalous
debata: Jan Kalous, Kristina Vlachová

15:30–17:00
Šedá zóna, III. díl

12:00–13:30
Sergej Vojcechovský, generál
bez vlasti

19:30–20:00
Výstava a prezentace knihy
Pavel Vošický Tak kde jsou ti
Američani?

Muzeum paměti XX. století, Praha 2021,
úvod: Petr Blažek
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režie Vladimír Merta, ČT 2016, 52 min.
úvod: Radek Schovánek
debata: Vladimír Merta,
Radek Schovánek

režie Kristina Vlachová, ČT 2002, 58 min.

režie Anastasiya Miroshnichenko,
Bělorusko 2019, 50 min.
úvod: David Svoboda
debata: Gabriela Havlújová,
David Svoboda

PROGRAM FESTIVALU

13:30–16:00
V hlavní roli Gustáv Husák

režie Robert Sedláček ČT 2008, 112 min.
úvod: Michal Macháček
debata: Jan Rychlík, Michal Macháček,
Robert Sedláček

16:00–17:30
Jan Patočka: darovat smrt

80 let války s pamětÍ
režie Pavel Štingl

komentované ukázky z dokumentů
O zlém snu a Ghetto jménem Baluty,
pořadem provází režisér a ředitel
památníku Pavel Štingl

12:00–14:00
promítání s NFA
Z fronty domů

NEDĚLE
14. LISTOPADU 2021
místo:
Dům pážat, Kanovnická 3, Praha 1,
Hradčany
12:00–18:00 hod

úvod: Petr Blažek
debata: Boris Jankovec. Petr Blažek

komentované ukázky z dokumentů
– návrat českých vojáků z obou
světových válek

12:00–14:00
promítání s VHÚ
Rozloučení s Klementem
Gottwaldem

17:30–19:00
21 mluvčích Charty 77, I. díl

14:00–16:00
1989: A Statesman Opens Up

a další komentované ukázky

režie Boris Jankovec, ČT 2017, 52 min.

režie Olga Sommerová, ČT 2009, 56 min.
úvod: Jan Štern
debata: Olga Sommerová, Jan Štern

19:00–20:00
Inka. Zachovala jsem se,
jak bylo třeba

režie Arkadiusz Gołębiewski, PL 2015,
28 min.
úvod: Maciej Ruczaj
debata: Arkadiusz Gołębiewski,
Maciej Ruczaj

20:00–22:00
Milda

režie Pavel Křemen, ČT 2017, 75 min.
úvod: Petr Blažek
debata: Pavel Křemen, Petr Blažek

režie Anders Ostergaard – Erzsebet Rac,
Maďarsko 2014, 97 min.
úvod: Jan Adamec
debata: Bohumil Doležal, Jan Adamec

16:00–17:30
Brněnský Listopad

režie Jiří Voráč, ČT 2019, 58 min.
úvod: Rudolf Vévoda
debata: Jiří Voráč, Rudolf Vévoda

17:30–19:00
Rino – příběh špiona

režie Jakub Wagner, ČT 2016, 96 min.
úvod: Petr Blažek
debata: Jakub Wagner, Petr Blažek

19:00–20:00
Závěrečný ceremoniál
předání cen festivalu

SOBOTA
13. LISTOPADU 2021

Jan Kalous, Hana Kordová Marvanová,
Zdeněk Zajíček, Jan Štern

místo:
Bio Oko, Františka Křížka 15, Praha 7,
10:00–22:00 hod

20:00–22:00
Doznání

10:00–12.00
promítání s Památníkem
ticha:

úvod: Petr Blažek

režie Ivo Toman, Armádní film, 1953,
51 min.

14:00–16:00
tvorba Přemysla Freimana
- propaganda ve filmu
Ukázky z procesů s Miladou Horákovou
(1950) a Rudolfem Slánským (1952) /
Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení (1950) / Museum V. I. Lenina (1950)
/ Zemřel Klement Gottwald (1953)
debata: Jan Kalous, Petr Kopal,
Petr Koura

16:00–18:00
Schopen – odveden

režie Petr Nikolaev, FAMU 1979

Praga kaput regni

režie Petr Nikolaev, FAMU 1980
debata: Petr Nikolaev, Martin Vadas,
Pavel Štingl

režie Costa-Gavras, Francie, 1970,
139 min.
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OLGA
SOMMEROVÁ

Svobody si
neumíme vážit
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Rozhovor s režisérkou a pedagožkou
Olgou Sommerovou
Dlouhá léta se zabýváte ve svých dokumentech lidmi, kteří se dostali
do střetu s minulým režimem, či jím byli nejrůznějším způsobem
pronásledováni. Máte Vy sama nějakou osobní zkušenost, která tento
zájem odstartovala či iniciovala?
Myslím, že významnou a určující pro mě byla doba konce šedesátých let. Bylo mi
sedmnáct, osmnáct a prožívala jsem naplno ten úchvatný závan svobody, rozkvět
kultury a svobodného vyjadřování názorů, kdy z temnot vyplouvaly na povrch
komunistické zločiny padesátých let.
Ta doba byla opojná a krutě krátká. O to drastičtější byl šok z invaze sovětských
vojsk v srpnu 1968. Mnohokrát jsem ho pak prožila ve svých filmech s archivními
záběry brutálních útoků ruských vojáků a tanků v ulicích Prahy, při kterých zemřelo
v celé republice 137 Čechů a Slováků. Na pohřbu Jana Palacha v lednu roku 1969 už
jenom v tichém protestu občanů doznívala revolta roku 1968 a byl konec. Sovětská
vojenská invaze a Palachův hrdinský čin byly pro moji generaci určující. Byl to
zlomový okamžik mého života, který navždycky určil můj postoj ke komunistické
ideologii a totalitním režimům.
Pamatuju si, jak jsem začátkem sedmdesátých let, když jsem přišla na FAMU, cítila
obrovskou společenskou, a tudíž i osobní depresi, že mě to úplně svíralo. Po tom
rozkvětu konce šedesátých let nastoupila beznaděj.
A vlastně dnes závidím lidem, kteří našli odvahu se z téhle deprese, kterou
nepochybně cítili velmi tíživě, vysvobodit občanským odbojem. Přihlásili se
k tomu, že nesouhlasí s režimem a něco proti němu dělali. Trvalo to sedm let,
než se zformovali, a vybrali si život pod neustálým dohledem s rizikem věznění
a estébáckých provokací.
Je to životní cesta, jakou poznalo jen málo občanů téhle země, ale muselo to stát za
to, bylo to něco výjimečného. Charta byla první významnou občanskou společností
u nás. A pro mě osobně je důležité alespoň svými filmy předat toto její poselství dál.

Olga Sommerová (*1949 ) je česká filmová dokumentaristka a pedagožka.
Osm let vedla katedru dokumentární tvorba na FAMU, vyučovala i na
dalších filmových školách. Jako režisérka Krátkého filmu Praha točila
dokumentární filmy pro kina, po roce 1989 pracovala pro Českou
televizi. Ve svých filmech před rokem 1989 se zabývala sociálními tématy
a mezilidskými vztahy, později osobnostmi společenského a uměleckého
života, feminismem a nedávnou historií naší země. Vyzpovídala stovky
politických vězňů 50. let. Natočila 122 filmů, za něž získala na domácích
a zahraničních filmových festivalech celkem 40 cen.

OLGY SOMMEROVÉ
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Olga Sommerová přebírá cenu Tvůrce paměti na 1. ročníku festivalu Nezlomní a obětovaní 12. 11. 2020, foto: Marta Myšková

Chartě se věnuje i jeden z letos uváděných Vašich snímků, první díl
z Vašeho cyklu 21 mluvčích Charty 77. Narazila jste u těchto lidí nějakou
společnou vlastnost nebo povahový rys, která byla zásadní pro jejich
rozhodnutí otevřeně a veřejně se angažovat, ačkoli se zdálo, že jde
o donkichotský boj?
Co je donkichotský boj? Často citovanou myšlenkou Václava Havla bylo:
Naděje není přesvědčení, že něco dopadne dobře, nýbrž jistota, že něco má smysl
bez ohledu na to, jak to dopadne.
Jejich společným rysem byla nepřekročitelná potřeba pravdy, spravedlnosti, odpor
proti lži a především statečnost, která vyvěrala z přesvědčení, že za ideály svobody
jsou ochotni přinést osobní oběť, riskovat ztrátu zaměstnání a hrozbu vězení.
Veřejný prospěch nadřadili osobním zájmům.
Navzdory perzekuci se postavili zločinnému režimu, byli to osobnosti z jednoho
kusu a takoví jsou dodnes. Přestože tehdy byli názorově rozrůznění, vnější tlak je
držel pohromadě. O tom mluví vlastně všichni – ve společenství Charty našli prostor,
v němž mohli svobodně diskutovat, nikdo nikoho nezatracoval, přestože zastávali
výrazně protikladné konfese od levice až po pravici. Shodují se v tom, že něco
takového se už asi nikdy nemůže opakovat. A svou protirežimní opozici pojímali
jako opozici s otevřeným hledím. Dana Němcová v mém filmu říká - občan se
nesmí vzdát své zodpovědnosti za věci veřejné za žádnou cenu.
Pro mě bylo důležité, že můžu předat poselství těchto lidí i k současné situaci –
společenské a politické. Třináct let za totalitního režimu vytrvali ve svých názorech,
a to je zárukou jejich integrity.
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S disidenty jsem natočila ještě další filmy. Důležitý pro mě byl film Výbor na obranu
nespravedlivě stíhaných. Dne 29. května 1979 bylo zatčeno a uvězněno deset
členů VONS, kteří byli obviněni z podvracení republiky. V říjnu 1979 byli odsouzeni
Petr Uhl k pěti letům vězení, Václav Havel ke čtyřem a půl roku, Václav Benda na
čtyři roky, Otta Bednářová a Jiří Dienstbier ke třem letům, všichni nepodmíněně
a Dana Němcová ke dvěma letům podmíněně. Při procesu Otka Bednářová veřejně
prohlásila: Nemohla jsem jinak, protože v padesátých letech jsem byla členkou
strany, která popravila Miladu Horákovou.
Byla jsem fascinována jejich odvahou, neústupností a jejich lidskou velikostí. Byla
jsem dojatá při natáčení i ve střižně.
Dá se říci, že nám, jako národu, zkušenost s totalitním režimem přinesla
také nějaká pozitiva - kupříkladu v porovnání s obyvateli západní
Evropy?
To pozitivní je, že máme zvýšenou citlivost na jakékoliv omezování svobody, na lež,
na totalitní manýry politické moci. Myslím, že v osobní rovině nejsme tak zhýčkaní,
protože obecně útlaku lze vzdorovat radikálněji a obezřetněji než uspávajícímu
blahobytu. To dokazují i české studentské revolty 60. a 80. let, o nichž jsem také
natočila filmy. Tehdejší mladí lidé, zvláště studenti, vzdělané a radikální osobnosti
měli společného nepřítele, a tím byl komunistický totalitární režim. Dnešní studenti
takového jednoznačného nepřítele nevidí, protože se jim daří dobře, nikdo je za
názor nezavírá do vězení, můžou cestovat, studovat, užívat prosperity, kterou
jim vlastně vybojovali jejich starší kolegové a odbojáři. Dlouho jsem nemohla
pochopit, proč se dnešní studenti nevymezují proti současným totalitářům, jako
je Zeman a Babiš, pro které je demokracie sprosté slovo. A pak se objevil Milion
chvilek pro demokracii. Tak jsem si řekla zaplaťpánbůh. Jsou tu mladí lidé, studenti,
kteří vidí současný úpadek demokracie, kterému říkám neonormalizace, a burcují
spoluobčany.
A to negativní je, že čtyřicet let zločinného komunistického režimu vydává své plody
i dnes.
Demoralizace českého národa se projevuje už nejméně od roku 2013 ve volbách,
které přejí populistům, demagogům a totalitářům.
Takže - stojíme my, Češi, vlastně o svobodu? A umíme si jí podle Vás
vážit?
Neumíme si jí vážit. Psychiatr Radkin Honzák říká, že svoboda je důležitá jen pro
třicet procent národa. A to je málo. Chartista Jaroslav Suk v mém filmu o Janu
Palachovi říká: Svoboda je něco, za co stojí i umřít.

OLGY SOMMEROVÉ
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Polská sjednocená
dělnická strana.
Krátký kurz historie
režie
Aneta Chwalba

Polsko 2008
58 min.

Snímek se záměrně neatraktivním názvem, upomínajícím na stranická školení a kurzy marx-leninismu, je ve skutečnosti vtipnou zkratkou, která pomocí bohatých archivních materiálů
a ironického i humorného komentáře dokumentuje dějiny „nebožky“ Polské sjednocené dělnické
strany. Vtipný, ale fakty podložený komentář je dílem historika Antoniho Dudka, který je známý
nejen jako vědec, ale i autor popularizačních knih. Současné záběry připomínají dějinný paradox:
na místech, kde sídlil někdejší ústřední výbor strany polských komunistů, se nyní nachází instituce,
která je přímo ztělesněním kapitalismu: burza cenných papírů. A kdo si ještě pamatuje komicky
oslavné básně o vedoucí úloze strany?

KDY: 10. 11., 15:00 Dům Pážat
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Aneta Chwalba
Absolventka politologie, studovala také žurnalistiku. Má na svém kontě několik dokumentárních filmů věnovaných soudobé historii, mimo
jiné se podílela na osmidílném dokumentárním seriálu o polském bezpečnostním aparátu
v době komunismu. V současné době pracuje
jako televizní redaktorka a moderátorka v TVP
Katowice.

NEZLOMNÍ A OBĚTOVANÍ 2021
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Bez trestu, bez pokání
režie
Olga Sommerová

ČR 2003
49 min.

Dokument Olgy Sommerové o tom, jak nesnadno se i ve svobodných podmínkách, dvanáct let
po revoluci, vyrovnávala naše země s bezprávím minulosti.
Hrdinové filmu jsou František Zahrádka, vězněný třináct let; Luboš Hruška, plukovník, vězněný
11 let; Milan Píka, syn popraveného generála Heliodora Píky; Ludmila Šeflová, dcera kulaka,
vězněná 5 let; Jan Beneš, spisovatel, vězněný 4 roky; Petr Vymyslický, vězněný 11 let; Pavel
Hubačka, vězněný nejdéle – 13 let. Tento muž, který prožil při výsleších elektrické šoky v proslulé
uherskohradišťské mučírně, je spolu se Petrem Vymyslickým svědkem v procesu s jejich
vyšetřovatelem Aloisem Grebeníčkem u soudu, ke kterému se obžalovaný ani jednou nedostavil.
Naléhavý a drásavý snímek vypovídá o bagatelizaci snah o potrestání zločinů minulosti,
vytěsňování toho, co je nepohodlné a nepříjemné a o lhostejnosti, kterou jsme jako společnost
projevili k lidem, jimž vzal komunistický režim jejich blízké, jejich majetek i nejlepší léta jejich
života.

KDY: 10. 11., 16:30 Dům Pážat
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Olga Sommerová (*1949 )
Česká filmová dokumentaristka a pedagožka.
Osm let vedla katedru dokumentární tvorba
na FAMU, vyučovala i na dalších filmových
školách. Jako režisérka Krátkého filmu Praha
točila dokumentární filmy pro kina, po roce
1989 pracovala pro Českou televizi (např. cykly GEN, GENUS, OKO, Ztracená duše národa,
Nevyjasněná úmrtí, Předčasná úmrtí, Třináctá komnata, Neznámí hrdinové). Ve svých
filmech před rokem 1989 se zabývala sociálními tématy a mezilidskými vztahy, později
osobnostmi společenského a uměleckého
života, feminismem a nedávnou historií naší
země. Vyzpovídala stovky politických vězňů
50. let. Natočila 122 filmů, za něž získala na domácích a zahraničních filmových festivalech
celkem 40 cen. Loni se na festivalu Nezlomní
a obětovaní stala první držitelkou Ceny Tvůrce
paměti za celoživotní dílo.

NEZLOMNÍ A OBĚTOVANÍ 2021
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Zpráva o cestě za
tlustou čáru
režie
Martin Vadas

ČR 1994
30 min.

Název dokumentu Martina Vadase naráží na myšlenku, která byla v devadesátých letech hojně
diskutována: totiž zda je možné udělat za minulostí tlustou čáru a již se k ní nevracet. Ve filmu
sledujeme skupinu českých novinářů, kteří cestují do Berlína, aby se seznámili s metodami, jakými se Němci vypořádávají s minulostí Stasi – německou obdobou naší StB. Stasi byla široce
uznávána jako jedna z nejefektivnějších výzvědných organizací na světě. Vedoucí jednotlivých
oddělení Gauckova ústavu, který sídlí v berlínských budovách někdejší Stasi a který byl obdobou našeho někdejšího Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV), vysvětlují metodiku práce i systém, na kterém byla založena práce agentů. Dokument předestírá
pohled na problematiku spolupráce s komunistickou tajnou policií a srovnává praxi, která panovala po pádu železné opony v Německu a u nás.

KDY: 10. 11., 18:00 Dům Pážat
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Martin Vadas (*1953)
Dokumentarista, producent, kameraman, režisér a pedagog. Absolvoval kameru na FAMU,
stáž na pařížské Sorbonně a L’École Louis Lumière. V letech 1982–2002 působil na FAMU
na katedře dokumentární tvorby, pracoval
v Redakci zpravodajství Československé televize. Od roku 1990 je členem Českého filmového a televizního svazu FITES, později
jeho předsedou. Ve své tvorbě se mj. zabývá
otázkou vyrovnávání se se zločiny totalitních
ideologií a režimů na území bývalého Československa. Výraznou pozornost věnoval např.
případům protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínových ve filmech Země bez
hrdinů, země bez zločinců (čestné uznání Trilobit) a Proti komunismu se zbraní v ruce. Pro
Českou televizi vytvořil unikátní filmovou dokumentární sérii o největším politickém procesu v Československu Proces H. o procesu
s JUDr. Miladou Horákovou.

NEZLOMNÍ A OBĚTOVANÍ 2021
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Cáry starých filmů
režie
František "Čuňas" Stárek

ČR 2007
cca 75 min.

František „Čuňas“ Stárek provází pořadem, složeným z unikátních dokumentárních filmů,
který vznikl v rámci projektu Ústavu pro studium totalitních režimů „Historie českého
undergroundu“. V jeho rámci lze vidět amatérské filmy, cvičení studentů FAMU i profesionálně
vedené dokumenty, věnující se tématu undergroundu. V kontrastu k nim jsou zařazeny
ukázky propagandistických pořadů Československé televize či instruktážní film StB, které
dnes působí až komickým dojmem. Zatímco knihy se za totality opisovaly, domácí kopírování
osmimilimetrových filmů nebylo prakticky možné. Nelze tedy mluvit o filmovém samizdatu,
ačkoli filmové materiály vznikaly v podobně neoficiálních podmínkách. Protože většina
obrazové dokumentace zůstala jen v jednom originále, jsou dnes k dispozici často jen vzácná
torza, jejichž zbytky nenávratně zmizely při domovních prohlídkách nebo byly osvětleny rukou
příslušníka bezpečnosti. Tyto snímky tedy nejenže dokumentují svou dobu a události vážící se
ke svobodomyslné nonkonformní komunitě „mániček“, ale mají také samy své vlastní, nezřídka
dramatické příběhy.

KDY: 10. 11., 20:00 Dům Pážat
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František „Čuňas“ Stárek
(*1952)
Představitel českého undergroundu a signatář Charty 77. V 70. a 80. letech byl opakovaně
odsouzen za organizování podzemních akcí
a šíření samizdatu, od roku 1979 byl vydavatelem a šéfredaktorem nezávislého časopisu
VOKNO. Po roce 1989 pracoval na Úřadu pro
ochranu ústavy a demokracie, byl zaměstnancem BIS, v současnosti působí v Ústavu pro
studium totalitních režimů, zaměřuje se na
problematiku vězeňství v normalizačním období, samizdat a československý underground.

NEZLOMNÍ A OBĚTOVANÍ 2021
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FRANTIŠEK
„ČUŇAS“ STÁREK

O filmech
ze squattu
a elementární
lásce ke svobodě
32
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Rozhovor s Františkem „Čuňasem“ Stárkem,
badatelem a představitelem československého
undergroundu o pořadu Cáry starých filmů

Co znamená název Cáry starých filmů a jak jste k nim vlastně přišel?
Cáry – to jsou jednoduše zbytky. A proč jen zbytky, to už je delší historie. Mě od
mládí film zajímal, v Teplicích na začátku 70. let jsme měli dokonce ve squattu takové
filmové studio, jmenovalo se Pecka z vajíčka. Náš kamarád Petr Prokeš pracoval
na Barrandově v laboratořích a nosil nám zbytky filmového materiálu. Hodně jsme
tam experimentovali s filmem, udělali jsme třeba takový na film natáčený happening
Strašáci, kde si dva strašáci do zelí podávají ruce přes ostnatý drát. To bylo po
podepsání Helsinské dohody včetně toho pověstného oddílu o lidských právech
a my si naivně mysleli, že to bude vlastně legitimizovat disent. Většinu těhle filmů
sebrala StB.
Na jaké formáty jste to natáčeli?
Někdy na osmičku a třeba dochované „Sólo na bicí“ bylo na 16milimetrový film.
Ale nejvíc jsme si vyhráli s filmem z festivalu v Bojanovicích v roce 1976. („Druhý
festival druhé kultury“ se odehrál 21. 2. 1976 pod záminkou oslavy svatby Ivana
Martina Jirouse a Juliány Stritzkové. Hrálo zde celkem 14 nezávislých kapel - pozn.
red.) To byla už skoro profesionální práce: měli jsme celkem tři 16mm kamery, jedna
točila celky, druhá detaily na jevišti, třetí reakce diváků. Tři neděle po festivalu
začalo zatýkání v rámci procesu s Plastic People a StB věděla, že se tam natáčelo

František "Čuňas" Stárek (*1952) je představitel českého
undergroundu a signatář Charty 77. V 70. a 80. letech byl
opakovaně odsouzen za organizování podzemních akcí
a šíření samizdatu, od roku 1979 byl vydavatelem a šéfredaktorem nezávislého časopisu VOKNO. Po revoluci
pracoval m.j. na Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie,
byl zaměstnancem BIS, v současnosti pracuje v Ústavu
pro studium totalitních režimů, zaměřuje se na problematiku vězeňství v letech normalizace, samizdat a československý underground.
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a strašně toužila ten film najít.
Kluci schovávali nevyvolané
filmové kotouče asi rok po
všech možných bytech, jednou
dokonce visely v nákupní
tašce pod bundami na věšáku
v předsíni, estébáci dělali
v tom bytě domovní prohlídku
– a nenašli je! Rok šel ten film
z úkrytu do úkrytu a pak, to jsem
se zrovna vracel z kriminálu,
ho Petr Prokeš v práci na
Barrandově vyvolal a udělal
tajně servisní kopii. Jenže to tam
už objevil nějaký barrandovský
soudruh a zavolal okamžitě
policajty. Přijela StB a film
i kopii zabavila – takže jediný,
co z toho zbylo, byly vystříhané,
rozmazané nebo jinak nekvalitní
záběry a sekvence – a tyhle
kusy jsou to jediné, co máme!
Tak proto cáry starých filmů.

Existuje tedy vůbec nějaký kompletní filmový záznam podzemní kultury?
Dochovalo se něco jiného?
Jo, existuje a tenhle film má taky docela dobrodružný příběh. V roce 1969 studoval
na FAMU jeden uruguayský student a ten jako cvičení ve 2. ročníku natočil film
o Plasticích. Potom se tu ale začali bát Rusů a vystěhovali se do USA i s tím filmem.
Před 15 lety, když jsem začal dělat na ÚSTR dějiny undergroundu, zašel jsem do
archivu FAMU, kde jsem zjistil, že v 60. letech studoval na té škole jediný uruguayský
student a že se jmenoval Cesar de Ferrari. Přes internet jsem zjistil, že se mezitím
stal významným pedagogem na uruguayské filmové škole, tak jsme na něj sehnali
telefon a naší chabou angličtinou oslovili a on povídá česky: „No to je dost, já už
jsem se divil, že doteď ten film ode mě nikdo nechtěl!“ Takže nám film přivezl, v NFA
udělali kopii a zdigitalizovali ho a to bylo velké štěstí, protože pět let nato Ferrarimu
v Uruquayi vykradli vilu a originál toho filmu nenávratně zmizel.
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V Cárech starých filmů ale jsou i jiné filmové materiály. Jak jste získal ty
další?
Tak to má vícezdrojový původ. Něco mi zapůjčili k digitalizaci kamarádi, kteří to kdysi
natočili, pak tam jsou ukázky vysloveně propagandistických filmů, co byly normálně
v archivu České televize. Pak jsme získali například opravdu báječný instruktážní
film pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, na co dávat pozor při perlustraci, co
nepřehlédnout atd., který pro ty řadové esenbáky vytvořila StB.
Existoval nějaký společný jmenovatel – něco, co spojovalo všechny,
které dnes zařazujeme pod pojem underground?
To se nedá říct, každý byl jiný. Byli tam básníci i opilci, umělci i dělňasové. Snad ty
dlouhé vlasy – to bylo hodně velké poznávací znamení. Na rozdíl třeba od trampů,
kteří v neděli večer po čundru usárny i kanady schovali do skříně, převlékli se do
tesilek a celý týden na nich nikdo nic nepoznal – vlasy se prostě nedaly odložit.
Nebo vznešeněji, jak řekl Václav Havel: spojovala nás elementární láska k pravdivosti
a svobodě.
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BIO OKO
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Paralelní portrét
režie
Jaroslav Brabec

ČR 2005
54 min.

Vynikající herečka, signatářka Charty 77 Vlasta Chramostová, jejíž nejznámější rolí byla paní
Kopfrkinglová ve snímku Juraje Herze Spalovač mrtvol, se po boku svého manžela, kameramana
Stanislava Miloty ohlíží za svým životem, poznamenaným paradoxy našich poválečných dějin.
O zmarněné kariéře i bezpočtu osobních zklamání dokáže vyprávět s humorem, nadhledem
i velkou mírou sebekritiky. Totální nasazení za války, po válce kariéra divadelní a posléze
i filmové herečky... Chramostová otevřeně hovoří o svých ambicích, které ji vedly k účinkování
v prorežimních filmech, o mefistotelských pokušeních ze strany Státní bezpečnosti, rodinné
tragédii, okupaci v roce 1968, bytových představeních i výrobě lamp, která je za normalizace
živila. S revolučními událostmi 1989 se oba dočkali rehabilitace a Vlasta angažmá v Národním
divadle.
Paralelní portrét je ale kromě umělecko-politické výpovědi především vtipným i dojemným
příběhem výjimečného a přes hádky i sršatosti neobyčejně láskyplného manželství, které
oběma pomohlo přečkat temná léta i hluboké osobní krize.

KDY: 11. 11., 10:00 Bio Oko
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Jaroslav Brabec (*1954)
Jaroslav Brabec, český kameraman, scénárista a režisér, vystudoval kameru na FAMU,
poté pracoval ve filmovém studiu Barrandov.
Jako samostatný kameraman debutoval snímkem Džusový román (1984). Jako kameraman
je dále podepsaný například pod filmy Proč?
Karla Smyczka, Kopytem sem, kopytem tam
Věry Chytilové či Zvláštní bytosti Fero Feniče.
Prosadil se i jako režisér v autorské adaptaci Váchalova Krvavého románu (1993) a byl
oceněn dvěma Českými lvy za kameru a za
nejlepší výtvarný počin. Samostatně režíroval filmy Holčičky na život a na smrt či Kuře
melancholik. Pro Českou televizi natočil televizní film PF77, který přibližoval dramatické osudy vzniku Charty 77. Z dokumentární
tvorby lze jmenovat například dvoudílný dokument o životě i smrti Jana Masaryka, realizoval televizní medailony českých výtvarníků pro cyklus GEN, zabývá se i fotografií.
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Lidé,
mám vás rád!
režie
Helena Třeštíková

ČR 1998
57 min.

Dokumentární film zabývající se vývojem mýtu osobnosti Julia Fučíka a současným stavem
poznání jeho skutečné role.
Před rokem 1990 byl Julius Fučík prezentován jako hrdina, který mimo jiné ani při brutálních výsleších gestapa nezradil své soudruhy a nepromluvil. Jeho kniha Reportáž psaná na oprátce byla
údajně nejpřekládanějším dílem české literatury. Jeho manželka Gusta se stala jakousi „státní
vdovou“. První nezkrácená, úplná verze Reportáže vyšla až v roce 1995. Po jejím přečtení oslovila
režisérka Helena Třeštíková žijící svědkyni, paní Krieglovou, a vznikl ojedinělý dokument Lidé, mám
vás rád! Heleně Třeštíkové se podařilo Fučíkův mýtus poněkud zlidštit, nikoli však zesměšnit.

KDY: 11. 11., 12:00 Bio Oko

40

PROGRAM

Helena Třeštíková (*1949)
Scénáristka, režisérka a pedagožka. Vystudovala obor režie dokumentárního filmu na
FAMU. Od roku 1974 natočila více než padesát dokumentárních filmů, většinou s tematikou mezilidských vztahů a různých sociálních
problémů. Její specifickou metodou je „sběrné
natáčení“ – sledování lidských osudů v delším
časovém úseku. Nejznámějším takovým jejím
dílem je šestidílný televizní cyklus Manželské
etudy (1987) a Manželské etudy po dvaceti
letech (2005). K podobným projektům patří
i první část volného cyklu časosběrných filmů Ženy na přelomu tisíciletí, kterou dokončila v roce 2001, nebo trilogie Marcela (2006),
René (2008) a Katka (2009). Ve své tvorbě reflektuje i patologické chování, např. problematiku drogové závislosti. Její filmy získaly řadu
ocenění. V lednu 2007 byla krátce ministryní
kultury České republiky.
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Jeden den
v lidovědemokratickém Polsku
režie
Maciej Drygas

Polsko 2006
58 min.

Zatímco historici stejně jako dokumentaristé často hledají výrazný příběh, dramatické momenty či
přelomové chvíle, režisér Maciej Drygas se rozhodl jít zcela opačným směrem. Jaké to bylo žít v Polsku
na začátku šedesátých let? Prostě jen žít?
27. září roku 1962 – tento den se v Polské lidové republice nestalo nic zvláštního. Předpověď počasí
ohlašovala oblačno. Narodilo se celkem 1600 dětí, zhruba 600 občanů zemřelo. Deník Tribuna lidu na
první straně otiskl rozhovor s náměstkem ministra chemického průmyslu a informace o slavnostním
koncertu umělců ze SSSR, na kterém byli přítomni představitelé strany a vlády. Den jako každý jiný…
Režiséru Drygasovi se podařilo pomocí archivních filmových, rozhlasových i policejních materiálů
rekonstruovat jeden z běžných dnů v komunistickém Polsku v době svého dětství.

KDY: 11. 11., 14:00 Bio Oko
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Maciej Drygas (*1956)
Polský režisér, dokumentarista a pedagog
se narodil v Lodži. Vystudoval Gerasimovovu
všeruskou státní univerzitu kinematografie
v Moskvě. Pracoval jako asistent proslulých
polských režisérů Krzysztofa Zanussiho a Krzysztofa Kieślowského. Jeho prvním dokumentem byla působivá rekonstrukce sebeupálení
Ryszarda Siwiece v roce 1968 na protest proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR
s názvem Uslyšte můj křik (1991). Tento film
získal mj. Evropskou filmovou cenu za nejlepší
dokument.
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Šedá zóna
režie
Vladimír Merta

ČR 2014
52 min.

Generační zpověď režiséra a muzikanta Vladimíra Merty o široké vrstvě společnosti, která v době
normalizace aktivně nekolaborovala s komunistickým režimem, ani se nepřidala k pronásledovaným
disidentům.
Třídílný cyklus Vladimíra Merty je v dosavadní praxi reflexe období let 1948–1989 novátorský.
Soustřeďuje se na tzv. šedou zónu, tedy na oblast mezi „soukolím otevřené kolaborace a ghettem
undergroundu“, na příběhy stovek lidí, kteří se snažili „o čestné přežití v rámci povolených pracovních i občanských aktivit“. Zahrnuje široké spektrum společnosti od těch, kteří sympatizovali
s odpůrci režimu a snažili se v rámci mezí zákona přispět k jeho rozkladu, až k řadovým členům KSČ,
kteří nesouhlasili s politikou strany. Je velmi pravděpodobné, že právě šedá zóna přispěla k pádu
komunismu v roce 1989 a její lidé se pak často dostávali na podstatná vedoucí místa. Sféra šedé
zóny, to jsou také malé dějiny všednodenního hrdinství, příběhy desítek lidí, kteří nebyli ochotni
smířit se s marasmem tehdejšího společenského klimatu.

KDY: 11. 11., 15:30 Bio Oko
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Vladimír Merta (*1946)
Písničkář, publicista, spisovatel, fotograf, architekt a filmový režisér. Je rovněž autorem
filmové hudby k několika filmům. Vystudoval
architekturu na ČVUT, poté v letech 1971–1976
studoval na FAMU. Byl členem folkového
sdružení Šafrán. Po celé období normalizace
ho pronásledovaly zákazy vystupování, tajná
policie ho sledovala jako nepřátelskou osobu. V poněkud uvolněnější atmosféře druhé
poloviny 80. let, kdy se „chození na folk“ stalo masovým vyjádřením občanského postoje,
byl Vladimír Merta jednou z nejpopulárnějších,
zároveň také osobně nejstatečnějších a umělecky nejinvenčnějších osobností tohoto hnutí. Po roce 1989 učil kulturologii na Univerzitě
Karlově a filmovou hudbu na FAMU. Píše scénáře a natáčí dokumentární pořady, loni mu
vyšel experimentální text Popelnicový román.
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Dvojí život jedné strany
režie
Tereza Bernátková

ČR 2021
2 x 52 min.

V letošním květnu uplynulo sto let od okamžiku, kdy se od československé sociální demokracie
odtrhlo radikální levé křídlo a jeho představitelé založili Komunistickou stranu Československa. Od
začátku se zapojila do Kominterny, mezinárodní komunistické organizace řízené z Moskvy a usilující o celosvětovou revoluci. Komunisté se od počátku stali militantní a nekompromisní opozicí,
která nepokrytě usilovala o zničení demokracie. Jak se z původně okrajové extrémní skupiny stala
strana, která později převzala veškerou moc ve státě a nastolila diktaturu? Nakolik jí v tom pomohl
Sovětský svaz? „Komunismus je novým náboženstvím chudých,“ prohlásil na zakládající schůzi
první předseda KSČ Bohumír Šmeral. V co věřili mladí marxisté ze sociální demokracie, kteří stranu
založili, a jak se jejich náboženství proměňovalo na cestě k moci? Touha po sociální spravedlnosti,
rovnosti a bratrství je stará jako lidstvo samo. V čem se tedy stala chyba?
Dvoudílný dokumentární film Dvojí život jedné strany mapuje historické, společenské i ekonomické
okolnosti, které umožnily, aby KSČ v únoru 1948 převzala veškerou moc ve státě a po dalších 40 let
ji držela. Film byl uveden v premiéře letos v České televizi a mezi historiky vyvolal kontroverzní ohlas.

KDY: 11. 11., 17:00 Bio Oko
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Tereza Bernátková (*1986)
Vystudovala obor dokumentární film na pražské FAMU. V roce 2014 natočila půlhodinový
studentský dokument Stát! Knížák (2014), věnovaný osobnosti Milana Knížáka a obecněji
vztahu umělce a státu. Její další tvorbou jsou
dokumentární filmy Sóla pro poslance a senátory (2018), Dvojí tvář spartakiád (2019) a Dvojí tvář jedné strany (2021).
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KDO JINÉMU JÁMU
Rudolf Slánský
režie
Martin Vadas

ČR 2020
87 min.

Celovečerní televizní dokument s využitím aktuálně nalezených audiovizuálních záznamů vypráví
příběh vykonstruovaného politického procesu z listopadu 1952, příběh jeho obětí i strůjců. Na
jeho konci bylo 11 popravených bývalých vysokých funkcionářů KSČ, straně oddaných komunistů,
kteří před soudem na předem známé otázky žalobců a soudců mechanicky recitovali naučená
doznání a obvinění „spolupachatelů“, bývalých přátel a spolupracovníků.
Hlavní dějovou linií je příběh Rudolfa Slánského, člověka oddaného komunistickému hnutí
a straně, i přes únos jeho dcery v Moskvě v průběhu války, jenž se nikdy nevysvětlil. Slánský byl
a zůstal obdivovatelem a přítelem Sovětského svazu, komunistických myšlenek a komunistické
strany. Zapsal se do dějin jako podporovatel československé pomoci vznikajícímu státu Izrael,
jako důsledný organizátor KSČ a nemilosrdný likvidátor opozice v Československu po roce 1948.
Spolu s Klementem Gottwaldem pozvali do Československa sovětské poradce, kterým dodali
neformální autoritu až do té míry, že to byli oni, kteří určovali vývoj politických procesů, jež inscenovali. Rudolf Slánský, nejmocnější muž KSČ, se nakonec sám stal jejich obětí.

KDY: 11. 11., 20:30 Bio Oko
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Martin Vadas (*1953)
Dokumentarista, producent, kameraman, režisér a pedagog. Absolvoval kameru na FAMU,
stáž na pařížské Sorbonně a L’École Louis Lumière. V letech 1982–2002 působil na FAMU
na katedře dokumentární tvorby, pracoval
v Redakci zpravodajství Československé televize. Od roku 1990 je členem Českého filmového a televizního svazu FITES, později
jeho předsedou. Ve své tvorbě se mj. zabývá
otázkou vyrovnávání se se zločiny totalitních
ideologií a režimů na území bývalého Československa. Výraznou pozornost věnoval např.
případům protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínových ve filmech Země bez
hrdinů, země bez zločinců (čestné uznání Trilobit) a Proti komunismu se zbraní v ruce. Pro
Českou televizi vytvořil unikátní dokument
o největším politickém procesu v Československu Proces H. o procesu s JUDr. Miladou
Horákovou.
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ARKADIUSZ
GOŁĘBIEVSKI

Podívat se
dějinám do
tváře
50

ZEPTALI JSME SE

Rozhovor s Arkadiuszem Gołębievským,
režisérem a ředitelem polského filmového
festivalu Niepokorni Nezłomni Wyklęci

Kdy Vás poprvé napadlo zorganizovat přehlídku dokumentárních filmů,
které se věnují specielně 20. století? A jak moc bylo těžké si takto
koncipovaný festival prosadit?
Před třinácti lety se moc v Polsku o moderních dějinách nemluvilo a zvlášť ne o tom,
co se odehrávalo po válce. Tehdy se polští vlastenci nevzdali a dál bojovali se zbraní
v ruce proti totalitnímu režimu, jen s tím rozdílem, že tentokrát to nebyli Němci, ale
Sověti. Podzemní odbojové hnutí bylo komunisty vymazané z povědomí společnosti
a mělo být utajeno dalším generacím. Přesto jsme já a moji kamarádi filmaři snímky
s touto tematikou natáčeli. V té době existovalo mnoho filmových festivalů, ale na
žádném jsme své filmy nemohli prezentovat. Až v roce 2008 mě napadlo, že musíme
sami zorganizovat a vytvořit prostor, kde budeme ukazovat naše práce a kde bude
možné o této kapitole dějin hovořit a také nechat muvit pamětníky, kteří to všechno
přežili. Začal jsem zvát hrdiny svých filmů a další lidi, kteří chtěli podat osobní
svědectví. Ukázalo se, že o tato setkání je velký zájem. Tak vznikl festival Niepokorni
Niezłomni Wyklęci (Nepokorní, nezlomní, prokletí – tato přehlídka inspirovala
pražský festival Nezlomní a obětovaní, pozn. překl.). Vytvořila se celá komunita
fanoušků, kteří přijížděli i s rodinami, aby se podívali na naše filmy. Věděl jsem od
začátku, že pakliže mají mít setkání filmařů úspěch, musíme oslovit širší skupinu
umělců, včetně muzikantů, výtvarníků, herců, vydavatelů knížek... A tak náš festival
integruje různé profesní skupiny, které se zabývají tématem polské cesty ke svobodě.

Arkadiusz Gołębiewski (*1968) je polský kameraman, režisér, producent
a scenárista. Absolvoval Vysokou školu filmovou a divadelní v Lodži.
Jako režisér debutoval v roce 1998 dokumentem Jam jest Maryse Boticelise. Ve své tvorbě se koncentruje hlavně na dokumenty s důrazem
na poválečnou historii Polska. Je autorem a producentem filmů o polské
cestě ke svobodě (Rozbity kamień, Sny stracone, sny odzyskane, Historia Kowalskich, Kwatera Ł a Dzieci kwatery Ł), a iniciátorem mnoha
kulturních a vzdělávacích aktivit. Působí jako ředitel festivalu dokumentárních filmů Niepokorni Niezłomni Wyklęci v Gdyni. Na festivalu
jsou uváděny filmy zabývající se poválečnými polskými dějinami a rolí
opozice v boji proti komunistickému režimu v letech 1944–1989.
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Proč jste pro festival vybrali právě Gdyni? Hrálo roli, že se
v bezprostřední blízkosti nacházejí místa úzce spojená s hnutím
Solidarita?
Na začátku se festival se konal v Mazovši, regionu kolem Varšavy, který byl zvlášť
poznamenán mučednickou krví prolitou po staletí za svobodu národa. Já sám se tu
narodil a chtěl jsem, aby dějiny Ciechanowa či Płońska (malá polská města, kde po
válce působilo hodně protikomunistických partyzánů, pozn. překl.) byly odvyprávěny
na tom místě, kde se odehrávaly. Jinak bylo hodně složité se s tématem „prokletých“
prosadit, protože vliv propagandy minulého režimu byl ještě hrozně velký, lidé měli
na danou dobu zkreslený pohled. V roce 2010 jsme přesunuli festival do Gdyně, což
je město, které bývalo pýchou meziválečného Polska, ale i místem, kde se částečně
zrodila Solidarita a tento duch je tu cítit dodnes. Gdyně, to jsou tak trochu naše
polské Cannes, každoročně se tu koná festival hraných filmů, město má dobrou
infrastrukturu a také jistý lázeňský duch. A nakonec i díky nám získává Gdyně na
prestiži, ukazujeme, že dějiny nejsou nudné, zvlášť ty moderní jsou naopak nesmírně
atraktivní a dramatické. Letos bude možné vidět 20 hraných a 60 dokumentárních
filmů, je připravena soutěž rozhlasových her, hudební festival, diskusní fóra, semináře,
prezentace knížek…
Řekl byste, že zájem o minulost u Poláků stoupá?
Pořád objevuji v lidech žízeň po historii, zejména po té novější. V zemích, které zažily
totalitní režimy, je to vidět obzvlášť, protože v rodinách se o historii moc nemluvilo,
dílem proto, že válečné i poválečné hrůzy byly ještě příliš živé, dílem ze strachu
o bezpečí rodiny. Komunistickému režimu nezapadalo podzemní odbojové hnutí
do jeho legendy – jeho výkladu světa. Když státy střední a východní Evropy získaly
svobodu, nastoupil tu určitý postraumatický syndrom, spojený s komunismem,
spousta lidí do toho byla namočená... A tak na jednu stranu tu byla snaha o popsání
skutečné, necenzurované historie, na straně druhé volání po tlusté čáře za minulostí.
Brzy se ukázalo, že druhá cesta je slepou uličkou a že se musíme jednoduše podívat
dějinám do tváře. Vrátit paměť národu a připomenout ty, kteří byli odsouzeni
k zapomenutí, kteří zmizeli, jako by nikdy nežili... Nezůstaly po nich fotografie, hroby,
nic.
Někdy to vypadá, že se mladí lidé o dějiny nezajímají, sleduji to i já na našem festivalu,
kde mám zvláštní projekt o historii pro mladé. Ale zároveň vnímám, že je zajímá to, co se
odehrávalo v jejich vlastních rodinách, co prožívali jejich dědové a pradědové. Nechtějí
být konfrontováni s tvrzením, že národ nic nedokázal. Chtějí být na někoho pyšní, pyšní
na místo, kde se narodili, a čerpat inspiraci pro život od lidí, co žili před nimi. Žijeme ve
složité době, proto je dobré znát svoje vlastní kořeny a dějiny. Bohužel toto poznání přišlo
u většiny Poláků pozdě a dnes velmi často slyším, jak je lidem líto, že jejich babička,
děda, soused nebo učitel už zemřeli a nemohou se od nich nic dozvědět. Dnes máme
moderní techniku, chytré telefony, tablety, tak můžeme snáze oslovovat ještě tu zbylou
skupinu lidí a sbírat jejich svědectví. Byli jich přece miliony a zbylo jen několik málo...
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Pamětníci odcházejí... Je v dnešním Polsku vůle vycházet vstříc
dokumentaristům či novinářům, co se týče přístupu do archivů?
A dochovaly se například dokumenty z válečného a těsně poválečného
období, nebo byla většina zničena?
Pokud se jedná o Polsko,novináři a badatelé mají přístup k mnoha pramenům
i archivům, i když hodně z nich skutečně bylo nenávratně zničeno Státní
bezpečností. Ale bohaté archivní zdroje mají stále Instytut Pamięci Narodowej,
Archiwum Akt Nowych, Wojskowe Biuro Historyczne či Instytut Pileckiego. Polákům
jsou otevřeny i archivy v Německu. Problémy jsou s archivy na území Ruska, tam
je jich hodně a zvláště ty, které se týkají 2. světové války, jsou utajené či pro polské
občany nepřístupné.
V Česku se v posledních letech i v akademické obci objevují hlasy, které
se snaží jaksi rehabilitovat dobu komunismu a bagatelizovat nesvobodu,
pronásledování, systémovou šikanu nebo nemožnost vycestovat.
Existují podobné tendence i v Polsku?
Samozřejmě že skupina politků, kteří patří do SLD (Sojusz Lewicy Demokratycznej
neboli Svaz demokratické levice, pozn. překl.), která vznikla na základech rozpadlé
komunistické strany, bude vždycky bagatelizovat a umenšovat vinu komunistů.
A také vidím u lidí určitý sentiment a snahu o vymazání zodpovědnosti za chování
v minulosti. Polsko se dodnes nevypořádalo s těmi, kteří páchali zločiny a kteří
aktivně režim podporovali, teprve v poslední době se podařilo omezit vysoké
důchody těm, které sloužili tajné policii, v Lidových milicích a zásahových
jednotkách, a vysokým funkcionářům strany. To vše se promítá do současné
geopolitické situace v Polsku. Po letech benevolence se dnes intenzivně dohánějí
resty z minulosti. Vznikají nové instituce, kteří zkoumají nedávnou minulost,
a nová muzea, jako třeba výborně fungující Muzeum 2. světové války (Muzeum
II Wojny Światowej) v Gdaňsku, nedávno vzniklé Muzeum prokletých vojáků
(Muzeum Żołnierzy Wyklętych) v Ostrołęce či varšavské Muzeum prokletých
vojáků a politických vězňů Polské lidové republiky (Muzeum Żołnierzy Wyklętych
i Więżniów Politycznych PRL). Ve Varšavě vzniká také nové impozantní Muzeum
polské historie (Muzeum Historii Polski).
Na gdaňský festival zvete hodně zástupců okolních zemí. Přijde Vám
spolupráce napříč regionem důležitá?
Festival Niepokorni Niezłomni Wyklęci teď už není jen o polské cestě ke svobodě,
ale i o osudech sousedních států, které byly pod sovětským vlivem stejně jako
my. Spolupráce s takovými historiky a nadšenci do moderní historie, jako jsou
Petr Blažek, Attila Salaj, István Kovács, Imre Monar či Goran Andraic, náš
festival nesmírně obohatila. Všichni pořád ještě odkrýváme překvapující příběhy
a objevujeme, kolik v soudobé historii máme společného. Snažíme spolupracovat
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se zástupci všech států, kteří usilují pravdivě uchopit dějiny vlastního národa
a jeho vlastní martýria. Už roky se v Gdyni promítají hrané filmy české, maďarské
či rumunské, letos bude uveden bosenský snímek Quo vadis, Aida?, nominovaný
na Oscara, ale také filmy, jejichž autorům se podstatně hůř proráží do zahraniční
distrubuce: chorvatský Adam režiséra Mario Sulina, slovensko-česká koprodukce
Amnestia Jonáše Karáska nebo skvělý český film Krajina ve stínu Bohdana Slámy
a taky snímek Havel od Slávka Horáka. V letošním roce se přihlásilo 150 filmů,
což nás utvrzuje v přesvědčení, že jsme se před lety rozhodli dobře. Je potřeba
mít prostor, kde se napříč státy i národy mohou sdílet rozdílné a přesto podobné
zkušenosti se životem v totalitním režimu. To, že se festival otevřel i zahraniční
tvorbě, podnítilo opačně i v dalších zemích vznik děl na témata dosud opomíjená.
Začali přijíždět nejen filmaři, ale i pamětníci, jako byl například český odbojář Josef
Mašín či Maria Witer, která se účastnila maďarského povstání – a mnoho dalších.
I letos počítáme s tím, že přijedou hosté z celého světa.
Na pražské přehlídce Nezlomní a obětovaní poběží Váš film Inka.
Zachowałam się jak trzeba..., který vypráví o mladé odbojářce
popravené po válce komunisty. Jak jste se dostal k tomuto příběhu?
Postava Danuty Siedzikówny, stejně jako mnoha dalších odbojářů či partyzánů,
kterým se říkalo v Polsku żołnierzi wyklęti, se dostala do povědomí Poláků teprve na
počátku 21. století. Komunisté udělali všechno proto, aby se o hrdinech podzemního
odbojového hnutí nevědělo nic. Neměli hroby, byli často pohřbíváni v tajnosti na
různých místech, na vězenském dvorku, na hřbitovech pod cizími náhrobky, na
skládkách, v lesích... Celá desetiletí neměli rodiny zabitých nejmenší šanci najít
pozůstatky svých blízkých a strach před pronásledováním vedl k tomu, že se o tom
raději vůbec nemluvilo. Toto trauma bylo a je dodnes znát. Zlomovým rokem byl
rok 2012, kdy na varšavské Loučce profesor Krzysztof Szwagrzyk z Institutu paměti
národa začal provádět exhumace obětí komunismu. Snad už během prvního dne
jsem se postavil s kamerou vedle mladých odborníků, kteří ze země vyprošťovali
kosterní pozůstatky našich hrdinů. Posléze pan profesor Szwagrzyk začal zkoumat
i jiné „loučky-hřbitovy” a já jsem cestoval spolu s ním
– a tak se začal rodit film o Ince.
Je to příběh mladičké zdravotní sestry Danuty (Inka byla její přezdívka), která byla
výjimečná tím, že začala pracovat v odboji ještě jako dítě. V okamžiku, kdy umírala, jí
ještě nebylo ani osmnáct let. Mučili ji, ale nepodlehla násilí, výhružkám ani vydírání
a nikoho neprozradila. Ve svém motáku z vězení napsala: „Řekněte babičce, že
jsem se chovala tak, jak bylo třeba.” Tato slova by se měla stát majákem morálního
vzoru pro další generace. Inka – Danuta stejně jako miliony mých krajanů byla
v letech 1939 až 1945 obětí represí německých a stejně tak potom i sovětských.
Její oba rodiče byli za 2. světové války v odboji. Otce Sověti zavřeli do gulagu
a tam byl umučen, matku za odbojovou činnost rozstříleli Němci. Inka se sestrami
zůstala sama. Když jí v roce v roce 1945 hrozilo, že ji také odvezou na Sibiř (jako
každého ze Zemské armády), začala se skrývat a narazila na partyzánský oddíl
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Páté Wilenského brigády. Rusové by je všechny zabili, proto utekla do centrálního
Polska a dále bojovala proti komunistům až do 50. let, kdy byla popravena. Většina
jejich kamarádů byla umučena, tělo velitele odílu se našlo při exhumaci na Loučce
ve Varšavě. Oficiální pohřeb Inky se konal před pěti lety v Gdaňsku a stalo se z něj
velké národní shromáždění, přišel i prezident Andrzej Duda.
Chtěl byste na závěr říci ještě něco o našem národě, který sice nemá
moře ani velké loděnice, ale jehož dějiny byly spojeny s Polskem už
kdysi dávno díky křesťanství a sv. Vojtěchovi? A patří ona „nezlomnost”
jen do historie, nebo je i v současé demokratické době zapotřebí mít své
nezlomné?
Poláci cítí k Čechům sympatie a obzvlášť v našem filmovém prostředí je ta náklonost
výrazná. I když české dějiny před dobou komunismu byly jiné než polské, přesto je
tu spoustu společného už od začátku samostatných států. To, že jsme přijali křest
od svých bratrů Čechů a první známou kněžnou našeho státu byla Češka Dobrawa
(Doubravka), s sebou nese navždy jakýsi český „patronát”. Rovněž bylo důležité
a očistné přežití českého ostrůvku v německém moři. Češi neztratili vlastní indentitu.
Vyžadovalo to spoustu statečnosti, odvahy, chytrosti, trpělivosti a přizpůsobení se
podstatně odlišným způsobem, než jakým se vymezovali Poláci. Poláci ale ví, že
i v novodobé historii Česka figurovala spousta skvělých bojovníků, jak dokazují
například příběhy legionářů, českých letců válčíčích v Anglii, ale i bratří Mašínů...
Mám radost, že se před našimi národy otevírají nová pole ke spolupráci, a to
historické i umělecké.

Arkadiusz Gołębiewski na festivalu v Gdyni 2. října 2021 (foto: Petr Blažek)
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Věž smrti
režie
Kristina Vlachová

ČR 2002
58 min.

Návratem k období čtyřicátých a padesátých let je snímek Kristiny Vlachové Věž smrti. Tisíce
vězňů beze jména vykonávalo v té době trest v nelidských podmínkách uranových dolů na
Jáchymovsku. Rudá věž smrti je dnes národní kulturní památka České republiky nacházející
se ve Vykmanově u Ostrova v okrese Karlovy Vary. V 50. letech 20. století budova sloužila jako
třídírna uranové rudy v komunistickém pracovním táboře. Stěží lze dnes vejít do světa lágrů,
tragédií, neštěstí a smrtí lidí semletých důmyslným vražedným soustrojím – sice importovaným,
ale vybrušovaným samotnými Čechy. Temným místem byl i lágr L, kterému vězni přezdívali
likvidační. Tady dodnes stojí Věž smrti (linka konečné úpravy uranové rudy), místo stovek
pracovních úrazů, nejednou s následkem smrti. Právě zde si svůj trest odpykával také vojenský
zběh, který se pokusil nelegálně překročit hranice a dostal za to 14 let nepodmíněně, dělník
Jaroslav Lukeš. V pracovním lágru se pokusil o útěk, byl zastaven palbou, ale výstřel do obličeje
ze vzdálenosti čtyřiceti centimetrů zázrakem přežil. Po listopadovém převratu zažaloval politický
vězeň bachaře, který tímto výkonem služební povinnosti porušil i tehdy platné zákony. První
část dokumentu uvádí diváky do reality padesátých let. Mozaika vzpomínek je pak podložím
Lukešova případu a jeho soudního procesu s bachařem Vlačihou (s přezdívkou Hezoun). Více
než realitu 50. let tak snímek akcentuje neochotu soudů nazvat i ve svobodných poměrech zlo
zlem a alespoň symbolicky jej potrestat.

KDY: 12. 11., 10:00 Bio Oko
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Kristina Vlachová (*1943)
Scénáristka a televizní režisérka, která se
dlouhodobě zabývá tématy spojenými s vyrovnáváním se s minulostí. V její filmografii
nalezneme mezi množstvím jiných například
dokumentární snímky Jáchymovské peklo,
Zpráva o Králi Šumavy, Poselství Jana Palacha
či Boj o paměť národa. Kromě toho byla mimo
jiné také spoluautorkou scénáře k filmu Věry
Chytilové Hra o jablko. „Podle mne je důležité zachytit svědectví. S tím, jak umírají přímí
účastníci, se vytrácí povědomí, že k nějakým
zločinům došlo. A tak se pomalu ta historie
umazává, až se vymaže úplně.“
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Sergej Vojcechovský,
generál bez vlasti
režie
Anastasiya Miroshnichenko

Bělorusko 2019
50 min.

Běloruský dokument vypráví příběh slavného legionářského generála, původem ruského šlechtice, který se odehrává se v nejsložitějších podmínkách občanské války, meziválečného období
a začátku druhé světové války.
Po vypuknutí první světové války tisíce Čechů a Slováků přešly na ruskou stranu, aby válčili proti
Rakousko-Uhersku za samostatný slovanský stát. Z dobrovolníků brzy vznikla divize a posléze
československý sbor. V srpnu 1917 byl do funkce náčelníka štábu 1. československé divize jmenován rodák z Vitebska, Sergej Vojcechovský. V této válce se projevil jako skvělý velitel, stratég
a organizátor. Všechno se změnilo v říjnu 1917 s bolševickou revolucí. Carská armáda přestala
existovat. Pokračovat v boji bylo marné. Legionáře zajímala jen jedna věc: jak se vrátit do vlasti?
Vojcechovský se spolu s legionáři vydává na dlouhou pouť po Transsibiřské magistrále, přes Povolží,
Ural, Sibiř, Dálný východ. O několik let později ruští historici obvinili Čechoslováky z rozpoutání
bratrovražedné války na Sibiři. Bylo to však skutečně tak?

KDY: 12. 11., 12:00 Bio Oko
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Anastasia Miroshnichenko
Studovala na Běloruské státní akademii umění (obor režie dokumentárního filmu) a Státní
akademii postgraduálního studia vzdělávání
(Vyšší škola reklamy). Od roku 2008 pracuje
v televizi jako ředitelka historických, zábavních a vědeckých pořadů. Její první dokument
Crossroads (2014), vyprávějící příběh umělce
bez domova, zvítězil na mezinárodních festivalech a získal uznání. Na MFF ve Varšavě byl
oceněn Zvláštní cenou poroty a Cenou diváků.
Další dokument Debut (2017), mapující divadelní představení ve vězení pro prvotrestané
ženy, získal zvláštní uznání na filmovém festivalu v Krakově. Spolu s historikem Alexandrem Radajevem se posléze pustila do rekonstrukce životního příběhu generála Sergeje
Vojcechovského.
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V hlavní roli Gustáv
Husák
režie
Robert Sedláček

ČR 2008
112 min.

Gustáv Husák – v komunistickém Československu hlavní představitel normalizace v letech sedmdesátých a osmdesátých, ale také politický vězeň v letech padesátých a obratný manipulátor
v měsících po srpnové invazi v roce 1968. Zatímco v době jeho smrti se o Husákovi moc nehovořilo,
dnes se o něm hraje na Slovensku divadelní hra a vrací se k němu i dvojdílný dokument České
televize. Zaznívá v něm řada hlasů, včetně Husákova syna Vladimíra či bývalého generálního
tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova. Jaká byla Husákova léta a proč právě jemu se stalo
osudem být symbolem normalizace?

KDY: 12. 11., 13:30 Bio Oko
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Robert Sedláček (*1973)
Vystudoval katedru dokumentární tvorby na
FAMU. Točil autorské portréty i filmy o okolnostech Sametové revoluce či rozdělení Československa, pro televizi vytvořil například
řadu dílů z cyklu Živé srdce Evropy nebo seriálu Cestománie. V roce 2006 debutoval hraným
filmem Pravidla lži, jako režisér hraného filmu je
podepsán například pod oceňovaným filmem
Rodina je základ státu, za který dostal Českého
Lva za scénář a také dvě ceny České filmové
a televizní kritiky. V roce 2018 natočil životopisný film o Janu Palachovi. Je také mj. spolutvůrcem televizního seriálu Život a doba soudce
A. K., cyklu České století nebo seriálu Sever.
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Jan Patočka:
darovat smrt
režie
Boris Jankovec

ČR 2017
52 min.

Dokumentární film o jednom z nejvýznamnějších českých filozofů 20. století byl natočen k příležitosti 40. výročí jeho úmrtí a zároveň vzniku Charty 77, k jejímž prvním mluvčím Jan Patočka patřil.
Dokumentární film Borise Jankovce poukazuje na základní momenty biografie Jana Patočky
a zkoumá vnitřní souvislost mezi jeho lidskými, filozofickými i politickými postoji. Tématem je Patočkovo neústupné hájení základních principů lidských práv a svobod v totalitním Československu.
Film se skládá především z výpovědí a svědectví Patočkových žáků, přátel a mluvčích Charty 77,
k nimž patří celá řada předních osobností nedávného či současného českého intelektuálního
a politického života, např. Václav Havel, Jan Sokol, Dana Němcová, Miroslav Petříček, Ladislav
Hejdánek či Ivan Chvatík. Snímek pracuje s řadou archivních filmových a fotografických materiálů
ze zahraničí i Čech, z nichž některé mají unikátní hodnotu, mimo jiné i s jedinými existujícími
záběry Jana Patočky z francouzské televize z roku 1977 natočenými krátce před Patočkovou smrtí,
které jsou české veřejnosti doposud neznámé.

KDY: 12. 11., 16:00 Bio Oko
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Boris Jankovec (*1979)
Estetik, kameraman a režisér se zabývá studiem díla Jana Patočky, především jeho filozofie
umění. Je spoluautorem filmu Hauser a Žižek:
teoretikové postmarxistické filosofie (r. Helena
Všetečková) a podílel se také na vzniku snímku
na pomezí dokumentu a fikce Mezi námi (r.
Ondřej Vavřečka, na MFDF Ji.hlava v roce 2014).
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21 mluvčích Charty 77
režie
Olga Sommerová

ČR 2010
56 min.

V roce 1975 se Helsinkách se konala konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Závěrečný
akt, včetně oddílu věnovanému dodržování lidských a občanských práv, podepsali také nejvyšší
představitelé Československa. A právě nedodržování těchto práv na příkladu procesu se skupinou
Plastic People Of The Universe bylo rozbuškou občanské iniciativy, která kritizovala politickou
a státní moc v ČSSR. Šestého ledna 1977 vychází prohlášení Charty 77 podepsané 241 signatáři
v čele s prvními mluvčími Václavem Havlem, Jiřím Hájkem a Janem Patočkou.
Po více než dvacet let byla Charta 77 svědomím demoralizované společnosti a také společenstvím
různorodých lidí, kteří cítili jako podstatné veřejně říci své NE pokrytecké dvojí morálce, cenzuře
a politickému pronásledování i za cenu, že se toto pronásledování nevyhne ani jim. V čele Charty
se postupně střídali mluvčí, tedy lidé, kteří zašťítili aktivity Charty 77 svým jménem a zároveň na
sebe soustřeďovali největší tlak ze strany režimu. Jací byli?
V prvním díle původně třídílné televizní rekapitulace Jana Šterna a Olgy Sommerové nechávají
nahlédnout do svých životů a názorů Václav Havel, Jaroslav Šabata, Ladislav Hejdánek, Marta
Kubišová, Jiří Dienstbier, Marie Hromádková, Miloš Rejchrt, Václav Malý, Radim Palouš, Petruška
Šustrová, Anna Šabatová, Jan Štern a Dana Němcová „Měla jsem dvojí radost,“ říká režisérka Olga
Sommerová. „Za prvé, že se setkám s těmi statečnými lidmi, a za druhé, že mám čest zaznamenat
jejich svědectví o husákovském režimu a lidské potřebě nemlčet ke lži a manipulaci.“

KDY: 12. 11., 17:30 Bio Oko
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Olga Sommerová (*1949 )
Česká filmová dokumentaristka a pedagožka.
Osm let vedla katedru dokumentární tvorba
na FAMU, vyučovala i na dalších filmových
školách. Jako režisérka Krátkého filmu Praha
točila dokumentární filmy pro kina, po roce
1989 pracovala pro Českou televizi (např. cykly
GEN, GENUS, OKO, Ztracená duše národa,
Nevyjasněná úmrtí, Předčasná úmrtí, Třináctá
komnata, Neznámí hrdinové).
Ve svých filmech před rokem 1989 se zabývala sociálními tématy a mezilidskými vztahy,
později osobnostmi společenského a uměleckého života, feminismem a nedávnou historií naší země. Vyzpovídala stovky politických
vězňů 50. let. Natočila 122 filmů, za něž získala
na domácích a zahraničních filmových festivalech celkem 40 cen. Loni se na festivalu
Nezlomní a obětovaní stala za celoživotní dílo
první držitelkou Ceny Tvůrce paměti.
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Inka.
Zachovala jsem se,
jak bylo třeba
režie
Arkadiusz Gołębiewski

Polsko 2015
28 min.

Pod krycím jménem Inka se skrývá mladá dívka - Danuta Siedzikówna, která byla v roce 1946
v pouhých sedmnácti letech po brutálních výsleších komunistickou tajnou policií popravena.
Od roku 1943 působila jako ošetřovatelka a spojka v odbojové Zemské armádě, v jednotce,
která nesložila zbraně ani poté, co německou okupaci nahradila sovětská. Hlavní osou filmu je
hledání místa v Gdaňsku, kde byla dívka pochována, důležitou součástí snímku jsou i výpovědi
vězeňkyň z období stalinismu, které Inku znaly z odbojové činnosti. Hudební doprovod tvoří
písně současných interpretů věnované Ince.

KDY: 12. 11., 19:00 Bio Oko
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Arkadiusz Gołębiewski (*1968)
Polský kameraman, režisér, producent a scénárista. Absolvoval Vysokou školu filmovou
a divadelní v Lodži. Jako režisér debutoval
v roce 1998 dokumentem Jam jest Maryse Boticelise. Ve své tvorbě se koncentruje hlavně
na dokumenty s důrazem na poválečnou historii Polska. Je autorem a producentem filmů
o polské cestě ke svobodě (Rozbity kamień,
Sny stracone, sny odzyskane, Historia Kowalskich, Kwatera Ł a Dzieci kwatery Ł), a iniciátorem mnoha kulturních a vzdělávacích
aktivit. Působí jako ředitel festivalu dokumentárních filmů Niepokorni Niezłomni Wyklęci v Gdyni. Na festivalu jsou uváděny filmy
zabývající se poválečnými polskými dějinami
a rolí opozice v boji proti komunistickému režimu v letech 1944–1989.
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Milda
režie
Pavel Křemen

ČR 2017
75 min.

Mátl svým zjevem. Po improvizovaném projevu na Červeném hrádku jeho slova o tom, že strana
zůstala sama jako kůl v plotě, lidé citovali se škodolibým zadostiučiněním. „Jakeše do koše!“ skandovali demonstranti 17. listopadu 1989.
Dokumentární portrét kdysi nejvýše postaveného muže Československa nabízí nejenom ojedinělou
příležitost nahlédnout do mentality a myšlení bývalého generálního tajemníka KSČ Milouše Jakeše,
ale také zprostředkovává unikátní pohled do zákulisí nejvyšších pater komunistické politiky. Autorský dokument Pavla Křemena přináší sled situací, rozhovorů, konfliktů a konfrontací. Jakeš ze
svého stalinistického přesvědčení neustoupil ani o kousek, vystupuje jako ideologický fanatik,
který ale zároveň působí jako přívětivý strejda Milda. Z této protikladné kombinace pak vystupuje
podoba politického zla s lidskou tváří.

KDY: 12. 11., 20:00 Bio Oko
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Pavel Křemen (*1965)
Režisér se specializuje na dokumentární portréty známých osobností, ve kterých hledá
obyčejné lidi s jejich přednostmi i slabinami. Ve svých filmech se věnuje také fenoménům naší totalitní minulosti. Upozornil na
sebe například dokumentem o agentech StB
Nikomu jsem neublížil nebo filmem LSD made
in ČSSR, který mu přinesl nominaci na Českého lva.

NEZLOMNÍ A OBĚTOVANÍ 2021

71

PETR BLAŽEK

Soudobá historie
ještě zdaleka
popsaná není
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ZEPTALI JSME SE

Rozhovor s Petrem Blažkem, předsedou
programové rady festivalu Nezlomní a obětovaní.

Kdy a jak vlastně vznikla myšlenka, že by mohlo Muzeum paměti XX. století
pořádat festival dokumentárních filmů?
Napadlo mě to při návštěvách polského festivalu v Gdyni už před několika lety.
Organizátoři této akce postupně rozšiřovali program o filmy z dalších států včetně České
republiky a hledali v těchto zemích partnery. V Česku existuje sice několik přehlídek
dokumentárních filmů, ale žádná není zaměřená primárně na soudobé dějiny. Poláci
nabízeli pomoc při organizaci podobné akce v Praze, ale teprve po založení muzea v roce
2019 vznikl prostor něco podobného uspořádat. Myšlenka se velmi líbila režisérce Olze
Sommerové, se kterou jsem spolupracoval na řadě jejích filmů, a která nám nezištně
pomohla s programem prvního ročníku. U vzniku festivalu byl také ředitel Polského
institutu v Praze Maciej Ruczaj, díky němuž jsme získali zajímavé polské snímky.
Jak byste zhodnotil loňský první ročník festivalu Nezlomní a obětovaní?
Především je třeba říci, že první ročník festivalu poznamenala (jako všechny podobné akce)
pandemie covidu. Odehrál se kvůli omezením tudíž pouze on-line, což se ale nakonec
ukázalo i jako určitá výhoda, protože přenosy debat i samotné filmy sledovalo nakonec
mnohem více lidí, než kolik by fyzicky mohlo dorazit do pražského kina. Měli jsme také
dobré ohlasy na promítané filmy, diváci oceňovali zařazení starších snímků, které už dlouho
nebyly k vidění. Osvědčila se nám spolupráce s Českou televizí, která má velmi bohatý
archiv. V letošním roce chceme zachovat zaznamenání ceremoniálů a debat, ale jinak
doufáme, že se tentokrát v Bio Oko setkáme s diváky osobně.
Festival bude zakončen udělením dvou cen: Cena Tvůrce paměti (kterou loni
získala za celoživotní dílo Olga Sommerová), a Cena Strážce paměti, jejímž
prvním držitelem je Arkadiusz Gołebiewsi. Jak se tyto dvě ocenění od sebe
liší a proč se muzeum rozhodlo druhou z cen spojit se jménem Jaroslavy
Janderové?

PhDr. Petr Blažek. PhD. (*1973) je historik, specializující se na období
komunismu, kolektivizaci venkova, dějiny církve a česko-polské vztahy.
Autor dlouhé řady publikací a knih, jeden z „duchovních otců“ myšlenky
Muzea paměti XX. století a člen jeho správní rady. Podílí se na přípravě stálé
expozice muzea, byl iniciátorem vzniku festivalu Nezlomní a obětovaní a je
předsedou programové rady festivalu.
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Tvůrce paměti je cena určená pro filmaře, kteří se dlouhodobě a systematicky věnují
nedávné minulosti; Strážce paměti předáváme osobnostem bez ohledu na konkrétní
profesi, které se snaží uchovat historickou paměť nejrůznějšími prostředky. Loni byla
udělena Arkadiuszovi Gołębiewskemu, jehož festival Niepokorni Niezłomni Wyklęci v Gdyni
je nejen filmovou přehlídkou, ale hlavně významným místem setkávání pamětníků, ale
nakladatelů, umělců, školáků či studentů.
Cenu Strážce paměti jsme se rozhodli pojmenovat po JUDr. Jaroslavě Janderové, pražské
zastupitelce, ale hlavně skvělé ženě, která byla spoluzakladatelkou muzea a jeho velkou
podporovatelkou. Sama se svým spolkem Publicum Commodum každoročně 17. listopadu
a 21. srpna pořádala koncerty na Václavském náměstí. Bohužel letos v lednu podlehla
koronaviru. Správní rada muzea, jehož byla členkou, se jednomyslně usnesla, že cena
Strážce paměti by měla nést její jméno.
Letošní ročník je tematicky spojen s výročím sto let vzniku KSČ, uváděné
filmy se věnují tudíž převážně, i když nikoli výhradně, období komunismu. Co
si myslíte o čas od času traktovaném výroku, že toto období naší minulosti je
tvůrci, ať už filmaři nebo literáty, „vytěžené“, dostatečně zmapované a že je čas
minulost opustit?
Názory, že nedávná historie už je dostatečně popsaná, považuju za absurdní. Každá
generace si hledá svoji cestu ke své minulosti, protože tato minulost určuje a poznamenává
naši přítomnost i budoucnost. Navíc ještě nejsou zdaleka prozkoumány všechny archivní
fondy a není zmapována řada historických událostí i lidských osudů. A určitě je potřeba
se o minulosti bavit, ptát se, proč se věci děly a v jakých souvislostech a kontextech. Proto
věnujeme na našem festivalu tak velkou pozornost doprovodným debatám a diskusím.
Stoleté výročí vzniku Komunistické strany Československa a její dějiny jsme v Muzeu
paměti XX. století připomněli i velkou plenérovou výstavou s názvem Rudé století, kterou
jsme připravili společně s Museem Kampa, k výstavě vyšla i obrazová publikace.
Na jaké snímky byste rád osobně diváky upozornil?
Je jich spousta, ale za všechny například Jeden den v lidovědemokratickém Polsku – den,
kdy se zdánlivě nic nestalo, nebyl v žádný učebnicích ani studiích. Režisér Maciej J. Drygas
několik let shromažďoval materiál z televizních, rozhlasových, stranických archivů i archivů
tajných služeb a na základě toho se mu podařilo neuvěřitelně zrekonstruovat, co se ten den
dělo – ale hlavně vystihnout atmosféru ranných šedesátých let v Polsku.
Druhý snímek, na který bych chtěl pozvat, je snímek s názvem KDO JINÉMU JÁMU
– Rudolf Slánský Martina Vadase – jakési preludium k velkému dokumentu, který by měl
v deseti dílech zachytit jeden z největších politických procesů 50. let. Diváci budou moci
vyslechnout debatu nejen s režisérem, ale i s odbornými poradci. Film vznikl na základě
nedávno dobrodružně nalezených zvukových i filmových záznamů z tohoto procesu,
u čehož jsem shodou okolností osobně byl.
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PAV E L V O Š I C KÝ

tak kde jsou ti
američani?
248 stran 160 × 240 mm,
brožovaná vazba, redakce
David Svoboda
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Na pultech knihkupectví
od listopadu 2021

Muzeum paměti XX. století vydává autobiografické
vzpomínky politického vězně, exulanta a akademického malíře P A V L A V O Š I C K É H O od dospívání na konci
druhé světové války až po zhroucení komunistického
režimu. Autor popisuje věznění v 50. letech, studia na
UMPRUM, exil v USA, kam odešel roku 1969 a podílel
se na volebních kampaních Jimmyho Cartera; i své přátelství s Pavlem Landovským, Milošem Formanem či Ivanem Passerem.
Součástí knihy je rozsáhlý soubor Vošického kreseb,
obrazová příloha s dobovými fotografiemi a dokumenty,
úvod Viktora Šlajcherta a závěrečná studie Petra Blažka.

www.muzeum20stoleti.cz

FILMY
SOBOTA
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80 let války s pamětí

Komponovaný cyklus Památníku ticha
o dvougeneračním dialogu pro odkaz šoa
V letošním roce si připomínáme osmdesát let od počátku prvních židovských deportací
z protektorátu Čechy a Morava. V listopadu roku 1941 bylo také založeno ghetto Terezín.
Trvalo desítky let, než se sami účastníci válečných transportů dokázali vyrovnat se svými osudy natolik, aby o nich mohli v plném rozsahu mluvit. Dnes stojíme před otázkou, jak jejich
vzpomínky uchovat v aktivním veřejném dialogu. Problém antisemitismu totiž ani zdaleka neskončil s druhou světovou válkou, protižidovskou notu používala také komunistická propaganda
a i v současnosti se bohužel ve světě, pod maskou odporu k politice státu Izrael, zvedá nová
vlna antisemitismu i násilí. Autor snímků „O zlém snu“ a „Ghetto jménem Baluty“, Pavel Štingl,
v komponovaném cyklu s ukázkami ze svých dokumentů otevře diskusi na téma, jak využívat
historické filmy k aktivní diskusi proti závažným sociálním jevům současnosti.

Ghetto jménem Baluty

O zlém snu

režie
Pavel Štingl

režie
Pavel Štingl

ČR 2008
88 min.

Lodž – kdysi poslední místo k životu pro tisíce
pražských židů, dnes prostor jen pro vyděděnce
a zoufalce. Ve stejných bytech, domech, na těch
ulicích, kde bojovali před mnoha lety Židé o přežití
každého okamžiku, dnes žijí noví obyvatelé. Baluty byly před druhou světovou válkou obávanou
zlodějskou čtvrtí. Hned po okupaci Polska zde
nacisté zřídili židovské ghetto, kde čekalo na smrt
na 200 000 Židů, od podzimu roku 1941 také Židé
z pěti českých transportů. Způsob života obyvatel
současné dělnické a chudinské čtvrti průmyslového
města Lodže je poznamenaný sociální bídou, alkoholem a nezaměstnaností. Baluty kdysi a dnes mají
hodně společného.

ČR 2000
49 min.

Dokument vypráví válečný příběh židovského
děvčátka, které bylo s rodiči deportováno do
Terezína, Osvětimi a dalších koncentračních
táborů a jako jediné z rodiny přežilo. Námět
vychází z knihy Evy Erbenové „Mámo povídej...“.
Snímek vznikal s ideou přiblížit na příběhu
dítěte nejtragičtější kapitolu novodobých dějin
a význam termínu šoa i pro nejmladší ročníky.
V současné době je nejstahovanějším výukovým filmem Jednoho světa na školách.

KDY: 13. 11., 10:00 Bio Oko (promítání s Památníkem ticha)
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Pavel Štingl (*1960)
Dokumentarista, režisér, producent a vysokoškolský pedagog. Vystudoval katedru dokumentární tvorby pražské FAMU a vytvořil více
než sto dokumentárních filmů například o politických konfliktech nebo holokaustu, založených na osobních příbězích. Založil filmový
klub K2 a za účelem natáčení procestoval Rumunsko, Albánii, Náhorní Karabach, Čínu, Jižní
Afriku, Izrael a mnoho dalších zemí. V současné době je ředitelem Památníku Šoa Praha,
o. p. s., a projektu Památník ticha v Bubnech
v Praze 7.
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Z fronty domů
Komponovaný pořad Národního filmového archivu
o návratech československých vojáků z obou světových
válek
Výběr materiálů a komentář: Karolina Nafati, Jiří Novotný, Alena Šlingerová
Komentované pásmo digitalizovaných dokumentárních a zpravodajských filmů ze sbírky Národního filmového archivu ukáže reprezentaci československých zahraničních vojsk za první a druhé světové války. Nabídne srovnání obrazu československého vojáka, významu zahraničního
odboje a poválečných návratů do vlasti. Mezi ukázkami jsou i velmi staré němé filmy s mezititulky.

KDY: 13. 11., 12:00 Bio Oko (promítání s NFA)
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Národní filmový archiv
Národní filmový archiv (NFA) je instituce, jejíž
historie sahá až do roku 1943. Pod názvem NFA
funguje od roku 1992 jako státní příspěvková
organizace, jejímž úkolem je uchovávat národní
audiovizuální kulturní dědictví, shromažďovat
i filmy ze soukromých sbírek, dělat badatelskou činnost, vydávat publikace, věnovat se
restaurátorské činnosti. NFA jakožto jedna
z nejstarších a rozsahem sbírek největších institucí tohoto druhu za svou činnost obdržel také
několik ocenění, například stříbrnou plaketu
italského festivalu němých filmů Le Giornate
del Cinema Muto nebo Picassovu a Miróovu
plastiku organizace United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization – UNESCO.
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1989: A Statesman
Opens Up
režie
Ersebeth Rácz, Anders Østergaard

Maďarsko 2014,
97 min.

Kreativně pojatý dokument vypráví dramatický příběh o zhroucení železné opony v Maďarsku. Mladý
ekonom Miklós Németh se stane novým maďarským premiérem, aby zachránil otřesenou ekonomiku země. Rozhodne se ze státního rozpočtu odstranit drahý aparát hraniční kontroly – a východní Němci počínají prchat přes Maďarsko do Západního Německa. Németh byl jedním z vůdců
Dělnické strany (obdoby naší KSČ) v bouřlivých letech, kdy se hroutil komunismus ve východní
a střední Evropě, a také posledním komunistickým předsedou vlády v Evropě. Dokument kombinuje profesionálními herci načtené přepisy setkání na nejvyšší úrovni a současné rozhovory
s Némethem s rozsáhlými archivními materiály a daří se mu vytvářet pocit bezprostřednosti
i naléhavosti zároveň. „Inteligentně tvarované, filmově provokativní, zábavné a poučné,“ napsala
o snímku filmová kritika.

KDY: 13. 11., 14:00 Bio Oko
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Anders Østergaard (*1965)

Erzébeth Rácz (*1971)

Dánský režisér a scénárista se narodil v Kodani,
vystudoval média a žurnalistiku. Pracoval jako
textař v reklamní agentuře a jako výzkumník
dokumentárních programů. V roce 1999 oceněn
za nejlepší dokument na filmovém festivalu
v Odense za film Magus o renomovaném švédském jazzovém pianistovi Janu Johanssonovi. Za
svůj film o barmských tajných videoreportérech,
kteří natáčeli masivní povstání mnichů v roce
2007 (Barma VJ - Zpravodajství z uzavřené
země), získal nominaci na Oscara a domů si
odvezl rekordní počet mezinárodních cen.

Maďarská spisovatelka a režisérka. Mezi její
díla patří kromě dramatu o pádu železné opony
1989: Statesman opens up (2014) také válečný
příběh Winterejse (2019), jako scénáristka je
podepsaná pod filmy Schwein (2010) či Paraziták a Paradicsomban (2018).
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Brněnský Listopad
režie
Jiří Voráč

ČR 2019
58 min.

Jiří Voráč, který byl v roce 1989 zakládajícím členem studentského stávkového hnutí a Občanského
fóra v Brně, je autorem střihového dokumentu z archivů České televize a nezávislých zdrojů. Zatímco
mnohé pražské záběry okamžiků sametové revoluce už jsou dnes téměř ikonické, atmosféra listopadu 1989 v moravské metropoli a na dalších jihomoravských místech zdaleka tak známá není.
Dokument obsahuje řadu dosud nezveřejněných záběrů. V kombinaci oficiálního zpravodajství,
pouličních anket a bezprostředních reportáží přináší autentický, lokální a všednodenní pohled na
listopadové události. Na pozadí velkého příběhu nadšení a přesvědčení ukazuje obraz malých dějin
plný paradoxů, kouzla nechtěného i humoru. A to včetně například technických obtíží s „provozem“
revoluce.

KDY: 13. 11., 16:00 Bio Oko
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Jiří Voráč (*1965)
V listopadu 1989 se podílel na organizaci
stávkového výboru při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, přípravě studentských
demonstrací i mobilizaci občanů ke generální stávce. Po revoluci pracoval jako šéfredaktor pro nezávislé Moravské noviny, následně působil na Masarykově univerzitě, kde se
zasloužil o vybudování Ústavu filmu a audiovizuální kultury. Byl členem Rady České televize,
Rady fondu kinematografie apod. Jiří Voráč
je uznávaným univerzitním profesorem a filmovým historikem se specializací na dějiny
české kinematografie.
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RINO – příběh špióna
režie
Jakub Wagner

ČR 2016
96 min.

Celovečerní dokumentární film Jakuba Wagnera přináší portrét Karla Köchera, nejznámějšího
československého agenta druhé poloviny 20. století. Köcher byl jediný špion bývalého východního
bloku, jemuž se podařilo úspěšně proniknout do americké CIA a vynášet odtud pro československou rozvědku a KGB informace. Köcher byl spolu se svou mladou ženou roku 1965 vysazen v USA
a na své misi proti státu, v němž našel druhý domov, pracoval dlouhých devatenáct let. Své pravé
poslání „Krtka“ dokonale skrýval až do roku 1984, kdy byl zatčen FBI a po ročním věznění vyměněn
na berlínském "mostě špiónů" za prominentního sovětského disidenta Šaranského. Kromě samotného Köchera v dokumentu promluví i tehdejší špičky KGB, odborníci z CIA, FBI a amerického
ministerstva spravedlnosti.

KDY: 13. 11., 17:30 Bio Oko
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Jakub Wagner (*1979)
V roce 2002 absolvoval bakalářský stupeň
oboru režie na FAMU, na magisterském stupni
pokračoval ve studiu na katedře dokumentu.
Je autorem portrétních dokumentů Profil – Jan
Kaplický (2004) a Váňa (2012) o slavném žokeji.
Jeho dokument Povídky malostranské po 130
letech (2011) hledal paralely mezi obyvateli
současné Malé Strany a hrdiny Nerudova textu.
Následoval studentský film Rodinné záležitosti
a poté uváděný portrét agenta komunistické
výzvědné služby Karla Köchera.
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Doznání
režie
Costa-Gavras

Francie/Itálie 1970
139 min.

Film Doznání vznikl podle slavné stejnojmenné knihy Artura Londona. Zachycuje autentické
svědectví jednoho z protagonistů monstrprocesu se „spikleneckým centrem“ Rudolfa Slánského
v listopadu 1952. Přesvědčený komunista, interbrigadista, účastník francouzského Hnutí odporu
(krycí jméno Gérard) a posléze náměstek ministra zahraničních věcí v knize popisuje své zážitky
a nový náhled na komunistickou stranu. Je ironií osudu, že rukopis knihy přivezl London do Prahy
v den, kdy sem vjely sovětské tanky. Kniha stačila ještě v roce 1969 vyjít, ale film – jehož realizace
u nás byla již domluvena – se musel nakonec točit ve Francii. Československou premiéru měl film
až 17. ledna 1990 v kině Praha.

KDY: 13. 11., 20:00 Bio Oko
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Costa-Gavras (*1933)
Francouzský oscarový režisér řeckého původu
Konstantinos Gavras, kterému bylo kvůli otcově
komunistickému angažmá znemožněno studovat v Řecku, vystudoval filmovou školu
IDHEC, poté pracoval jako asistent režie u René
Claira a dalších slavných režisérů. Pod jménem
Costa-Gavras natočil více jak 21 hraných filmů,
jako držitel Oscara a více než dvou desítek
dalších mezinárodních ocenění patří k nejvýznamnějším francouzským filmovým tvůrcům
v historii. Věhlasu dosáhl především svými politickými dramaty, která dokázala obrátit pozornost široké veřejnosti k zajímavým událostem
nedávné historie v různých zemích. Precizní
práce s fakty mohla Costa-Gavrase svést na
pole dokumentu, tomu on se však důsledně
vyhýbal, protože měl potřebu pojmout historické události i z uměleckého hlediska.
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MICHAL
BREGANT

ředitel Národního filmového archivu
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DVĚ OTÁZKY PRO

Proč NFA podporuje festival Nezlomní a obětovaní?
Národní filmový archiv slouží veřejnosti a považuje tedy v každé době za důležité,
aby se nepodceňovaly jakékoliv pokusy o deformaci a ideologizaci historie. Ve
své sbírce pečujeme o všechny dochované materiály, filmové i nefilmové, které
mohou vypovídat o naší minulosti. Snažíme se tyto materiály zpřístupňovat tak, aby
veřejnost dostala nezkreslený, autentický obraz.
Na který film byste rádi upozornili či pozvali diváky?
Národní filmový archiv má své vlastní kino: Ponrepo v Bartolomějské ulici na
Starém Městě. Naše dramaturgie je převážně archivní, ale má bohaté přesahy
časové i mezinárodní a v poslední době se věnujeme i tzv. okrajovým formám
audiovize. Díky tomu nabízíme bohaté spektrum nejen diváckých, ale vlastně
i vzdělávacích zážitků. Systematicky upozorňujeme na různorodost filmového
dědictví – nejde přece jen o hrané celovečerní filmy, ale i o všechny další formy
a formáty. Proto jsme pro letošní ročník festivalu Nezlomní a obětovaní připravili
pásmo dokumentárních a zpravodajských filmů, ve kterých diváci znovu zažijí
návraty československých zahraničních vojsk za první a druhé světové války a uvidí,
jak se zobrazovaly návraty našich hrdinů.

Národní filmový archiv (NFA) je instituce, jejíž historie sahá
až do roku 1943. Pod názvem NFA funguje od roku 1992 jako
státní příspěvková organizace, jejímž úkolem je uchovávat
národní audiovizuální kulturní dědictví, shromažďovat i filmy
ze soukromých sbírek, dělat badatelskou činnost, vydávat
publikace, věnovat se restaurátorské činnosti. NFA jakožto
jedna z nejstarších a rozsahem sbírek největších institucí
tohoto druhu za svou činnost obdržel také několik ocenění,
například stříbrnou plaketu italského festivalu němých filmů
Le Giornate del Cinema Muto nebo Picassovu a Miróovu
plastiku organizace United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization – UNESCO.
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MACIEJ
RUCZAJ

ředitel Polského institutu
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Proč Polský institut podporuje festival Nezlomní a obětovaní?
Takový festival nám v Praze dlouho chyběl. Zatímco máte skvělé přehlídky zaměřené
na současnou dokumentární tvorbu, dlouho nám chyběl prostor, kde by se mohly
prezentovat dokumenty o historii, kterých je v Polsku bohatý výběr. Vyrovnávání
se s minulostí a vyprávění o minulosti dalším generacím jsou naprosto klíčové
pro zdravý rozvoj společnosti. Ačkoliv naše dějiny byly ve 20. století v mnohém
podobné, je tam obrovský prostor pro diskusi, srovnání a – poučení se ze zkušeností
těch druhých. V Polsku navíc už řadu let existuje podobný festival – Nepokorní,
nezlomní, prokletí v Gdyni. Pomáhali jsme jim řadu let zvát do Gdyně české tvůrce
či pamětníky, třeba Josefa Mašína, nicméně vždy chyběla možnost pro nějakou
reciprocitu. Proto jsme vznik festivalu Muzea paměti XX. století přijali s velkým
nadšením a držíme mu palce.
Na který film či část programu byste rád upozornil či pozval diváky?
Doporučím hned dva filmy: Jeden den v lidovědemokratickém Polsku Macieje
Drygase je už klasika. Ale klasika opravdu silná a výmluvná i dnes. Hodně se
hovoří o tom, že bychom se měli více zaměřit na každodenní život za komunismu
a nesoustřeďovat se na represivní aparát. Nicméně podstatou totalitních
a posttotalitních systémů je, že kontrola společnosti zasahuje všude. Právě
toto prolínání banální každodennosti a represe film skvěle ukazuje. A pak je
tady film Inka – příběh mladé dívky popravené za členství v partyzánském
protikomunistickém oddílu. Tyto příběhy si musíme připomínat právě proto, že se
režim snažil udělat vše, aby byly zcela zapomenuty, a jsme těmto lidem vzpomínku
na ně dlužní.

Polský institut má bohatou historii, která se píše už od roku
1949, spadá pod ministerstvo zahraničí Polské republiky
a jeho účelem je přibližovat polskou kulturu a historii české
veřejnosti. Provozuje knihovnu polské literatury a kurzy
polského jazyka, organizuje v celé ČR události zaměřené na
prohlubování povědomí o Polsku a budování česko-polské
spolupráce. Podporuje vydávání knih o polské historii.
Spolupracuje s Muzeem paměti XX. stoleti již od jeho vzniku.

MACIEJE RUCZAJE
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Rozloučení s Klementem
Gottwaldem
režie
Ivo Toman

ČSR 1953
51 min.

Středometrážní dokumentární film natočený ve spolupráci Československého armádního filmu
a Studia dokumentárních filmů měl za úkol zachytit monumentální smuteční slavnosti po smrti
„prvního dělnického prezidenta“ a předsedy komunistické strany Klementa Gottwalda (1896–1953).
Gottwald zemřel na selhání srdce dne 14. března 1953, jen několik dní po návratu z pohřbu J. V. Stalina. Československá společnost tak byla nedlouho po masově inscenovaném loučení se zemřelým
sovětským diktátorem znovu zmobilizována k celonárodní manifestaci smutku. V interpretaci
poslání Gottwalda na Zemi se komunistická propaganda, jinak ateistická a proticírkevní, opřela
o řadu ideových výpůjček z křesťanství. Gottwald byl uctíván jako světodějný spasitel, kteréhož
smrt sice zdrtila „pokrokové“ lidi na celém světě, ale jehož odkaz zůstává nesmrtelným dědictvím
v srdci každého z nich. Pohřeb se inspiroval zvyklostmi provázejícími loučení s předchozími československými prezidenty, aby tak i za pomocí symbolů spojených s pohřby T. G. Masaryka a Edvarda Beneše byla historicky legitimizována Gottwaldova úloha v tomto úřadu. Básnicky laděný
komentář oplakávající Gottwaldovu smrt napsal tehdejší režimní autor Pavel Kohout, namluvil ho
herec Karel Beníško. Na natáčení náročného dokumentárního filmu se podílelo několik desítek
kameramanů a režisérů, kteří materiál pro film získávali nejen v Praze, kde se konal pohřeb, ale po
celém Československu i v zahraničí.

KDY: 14. 11., 12:00 Dům pážat (promítání s VHÚ)
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Ivo Toman (1924–1994)
Od roku 1949 pracoval jako režisér Československého armádního filmu, kde dosáhl hodnosti podplukovníka v záloze a uměleckého
šéfa. Ke všem svým dokumentům a filmům
si psal i náměty, literární i technické scénáře.
Zpočátku tvořil četné propagandistické a politicky vyhraněné tituly či filmy pro armádu, tři
z nich byly dokonce oceněny Státními cenami.
Od 60. let byl už režisérem Filmového studia
Barrandov. Jako režisér hraného filmu debutoval válečným snímkem, ještě v produkci
Československého armádního filmu, Tanková
brigáda (1955) o bojích první československé
brigády z roku 1944. Ve své tvorbě se Ivo Toman zaobíral nejčastěji náměty z vojenského
prostředí, dobrodružným žánrem, kriminálním nebo vojenským, ojediněle i komediálním,
často velmi ideologicky zabarveným. Po roce
1968 podpořil svou tvorbou nastávající normalizaci. Zemřel 23. prosince 1994 v Praze ve
věku sedmdesáti let.
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Tvorba Přemysla Freimana
– propaganda ve filmu
(VHÚ/ NFA)

Komentované ukázky z prací výkonného dělníka komunistické propagandy Přemysla Freimana.
Na programu budou ukázky ze zpravodajských filmů s Miladou Horákovou, záznam procesu
s Rudolfem Slánským, dále krátké snímky Museum V. I. Lenina (1950) a Zemřel Klement Gottwald
(1953). Freiman byl také podepsán pod zvlášť odpudivým filmem Běda tomu, skrze něhož přichází
pohoršení, který „rekonstruuje“ údajný podvod s číhošťským křížem, kvůli kterému byl zatčen a ubit
farář Josef Toufar. Toho násilím StB přiměla k účinkování ve filmu o číhošťském zázraku, ačkoli jej
museli pro některé detailní záběry nahradit dublérem, aby nebyly vidět stopy po mučení.
Freimanovy filmy měly v divácích vyvolávat jednak povznášející pocity a budovat étos na základě
komunistických symbolů, jednak v případě posledně jmenovaného snímku měly sloužit k dehonestaci katolické církve a zastrašování věřících.

KDY: 14. 11., 14:00 Dům pážat
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Přemysl Freiman (1921–1984)
V 50. letech patřil k nejangažovanějším tvůrcům
režimu. Roku 1949 nastoupil do redakce
Zpravodajského filmu, kde natáčel snímky
o K. Gottwaldovi, A. Zápotockém, československo-sovětských vztazích atd. Pravděpodobně
jeho nejvýznamnějším filmem se stal dokument
Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení
(1950).
Freiman se podílel na budování Československé televize. Jako jeden z prvních se začal
věnovat teoretickým aspektům televizní tvorby,
o níž přednášel na pražské FAMU. Po sovětské
okupaci v srpnu 1968 se podílel na ilegálním
vysílání, poté byl vyloučen z KSČ a propuštěn
ze zaměstnání. Pracoval jako noční hlídač
v Muzeu Bedřicha Smetany.
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Schopen – odveden
Praga kaput regni
režie
Petr Nikolaev

ČR 1979, 1980

Dva studentské filmy Petra Nikolaeva se staly ve své době téměř kultovní generační výpovědí,
přinesly ale svému tvůrci také podmínečné vyloučení z FAMU.
Schopen-odveden je dokument o prvním dnu branců na vojně v roce 1978. Sledujeme jejich cestu
z nádraží k jejich posádkám, kde se z vlasatých pohrobků let šedesátých stávají vyholení příslušníci
Československé lidové armády.
Praga kaput regni je zprávou o stavu pražské mládeže na přelomu let sedmdesátých a osmdesátých.
Deprese, alkohol a naděje zosobněná hudbou a koncerty kapel, které balancují na tenké hranici
povoleného se zakázaným.

KDY: 14. 11., 16:00 Dům pážat
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Petr Nikolaev (*1957)
Za své nonkonformní školní práce získal vůbec
prvního Maxima (cenu za nejlepší studentské
cvičení) v historii fakulty. Po absolutoriu odešel do Francie, kde žil téměř devět let. Živil
se zpočátku jako prodavač zmrzliny, lepič plakátů, malíř pokojů a hlídač dětí, později režíroval vzdělávací pořady a učil na soukromé
filmové škole ESRA (1988–1992). Od roku 1992
žije opět v Praze. V roce 1997 debutoval snímkem Báječná léta pod psa. V roce 2005 natočil
drama Kousek nebe z prostředí drsného komunistického vězení z padesátých let podle námětu Jiřího Stránského. V roce 2011 převzal režii
(po v té době nemocné Alici Nellis) filmu Lidice.
Jeho zatím posledním výrazným celovečerním
filmem je Příběh kmotra (2013). Známý je i svou
televizní tvorbou (Proč bychom se netopili, Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů).
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JAN KALOUS
Vést návštěvníky
k přemýšlení

102

ZEPTALI JSME SE

Rozhovor s Janem Kalousem,
ředitelem Muzea paměti XX. století

Muzeum paměti XX. století je první svého druhu v republice. Vzniklo
přitom až 30 let po pádu komunismu. Proč podle Vás, jako jeho ředitele
a také historika, nebyla vůle ke zřízení podobné instituce dříve?
Podle mého názoru se při vzniku muzea sešlo několik faktorů. Za prvé
v postkomunistické Evropě vznikla velká muzea, která představují důležitou
platformu pro představení klíčových evropských a národních dějin. V České
republice taková instituce, i když se o ní již v minulosti debatovalo, dosud chyběla.
Zadruhé to souvisí se snahou interpretovat minulost formou, která zohlední
objektivní a současně i vědecké přístupy. Proces vyrovnávání se s totalitní minulostí
měl jistá úskalí. Trestně právní rovina neproběhla v tak výrazné podobě, jak se na
začátku 90. let předpokládalo. Myslím si, že se mělo a mohlo vykonat více. Instituce,
které pro tento účel vznikly, nemůžou převzít roli kulturní a společenské instituce.
A za třetí je třeba říci, že instituce, které byly pro účel poznání a reflexe totalitních
režimů v České republice založeny státem a jejich úkoly definovány i zákonným
způsobem, nevykonávají své úkoly. Jsou v podstatě paralyzovány a zabývají se
záležitostmi, které jsou sekundární až terciální. Uvedu příklad: Co dnes víme
přímo o příslušnících Státní bezpečnosti? Známe jejich jména a co víme o dalších
personáliích (příslušníci Lidových milicí, členové orgánů KSČ)? Tedy instituce,
která má ze zákona rozkrývat struktury a systém totalitních represivních složek, to
nepovažuje za prioritu.
Je výborné, že alespoň na pražské úrovni existuje jasně deklarovaná politická vůle
vytvořit instituci, která bude mít evropský formát a bude v sobě vhodným způsobem
propojovat muzejní a paměťový koncept.

PhDr. Jan Kalous, PhD. (*1972) je historik a autor celé řady publikací
a odborných článků, specializující se na československé dějiny po
roce 1945. Vystudoval historii a politologii na FF UK v Praze, pracoval
v Úřadu pro a dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV),
v Archivu bezpečnostních složek, dvanáct let působil v Ústavu
pro studium totalitních režimů, několik let jako jeho náměstek. Od
roku 2020 pracuje v Muzeu paměti XX. století, v březnu 2021 byl
jmenován jeho ředitelem.

JANA KALOUSE
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Co vnímáte jako jeho hlavní poslání Muzea paměti XX. století?
Muzeum je instituce zřízená na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy
z 19. září 2019. Účelem muzea zřízeného ve formě zapsaného ústavu je podle usnesení
„zachování historické paměti v souvislosti se vznikem, existencí a pádem totalitních
režimů na území Československa“, a dále pak také „připomínat odpůrce a oběti
totalitních režimů a přispět k pochopení modelů autoritativního vládnutí.“ Muzeum je
deklarováno jako instituce paměťová, sbírkotvorná, vzdělávací a osvětová.
Je důležité snažit se naplnit všechny cíle, které byly vtěleny do zakládací listiny, a to
formami, která dokážou oslovit maximum veřejnosti. Muzeum se nesmí bát otevírat
i závažná celospolečenská témata minulosti, moderovat o nich debatu a nabízet vlastní
širokospektrální pohled. Stále totiž platí, že ten, kdo nezná vlastní minulost, vystavuje
se riziku, že ji bude nucen prožít znovu i v oněch hrůzných podobách, které s sebou
v průběhu XX. století nesly fašismus, nacismus a komunismus.
Muzeum v loňském roce získalo od hlavního města Praha do užívání
hradčanský Dům pážat, kde má vzniknout stálá expozice dvacátého století.
V jaké fázi je její příprava?
Máme ambici udělat z Domu pážat místo, kde se budou konat kulturní, vzdělávací
a společenské akce. Chceme, aby se k nám návštěvníci vraceli, protože jsme v nich
dokázali probudit zájem o dějiny 20. století, vedli je k přemýšlení a k určité formě reflexe.
Chceme oslovit všechny věkové a společenské vrstvy tak, aby si každý našel něco, co
ho oslovuje nebo co je mu blízké. Tak chceme v obecném slova smyslu připravovat
i expozici jako moderní a interaktivní.
Máme jasnou představu, co bychom chtěli prezentovat v Domě pážat. Na koncepci
expozice se vedle zaměstnanců muzea podílí členové správní rady, kolegia a odborné
i laické veřejnosti. Chceme v ní zasadit československý příběh do širšího kontextu
evropských dějin, ukázat nesamozřejmost a alternativy možného vývoje a koncepcí
při vzniku Československa, představit velké i malé dějiny, proměnu názvů a míst na
příkladu hlavního města Prahy.
Asi nejznámějším exponátem muzea je socha maršála I. S. Koněva, kterou chceme
zakomponovat do expozice a pomocí ní vysvětlit proměny společnosti po druhé světové
válce, komunistickou propagandu a tzv. sovětizaci.
Na tvorbě expozice a celkové rekonstrukci a adaptaci budovy je pro nás naprosto
klíčová podpora hlavního města Prahy jako našeho zřizovatele. Velmi si toho vážíme.
Jaké další aktivity muzeum v současné době koná?
Loňský a letošní rok byl pro nás spojen s řadou limitů kvůli pandemické situaci. Část
plánovaných aktivit se přenesla do on-line prostoru, část byla odložena na příhodnější
dobu a část také zrušena. Muzeum se snažilo maximum možného zachovat ve formě
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přenosů na sociálních sítích. Šlo především o debaty, které se konaly na aktuální témata
nebo na nejvýznamnější akci, kterou je festival dokumentárních filmů o XX. století
Nezlomní a obětovaní.
V roce 2021 jsme v některých parametrech šli podobnou cestou. Díky pomoci Knihovny
Václava Havla jsme konaly debaty. Ve spolupráci s Museem Kampa jsme uspořádali
venkovní výstavu Rudé století, která na 22 panelech připomněla století existence
komunistické strany. Součástí tohoto projektu byl doprovodný program, který zahrnoval
komentované prohlídky pro školy a veřejnost, vytvoření webových stránek a samostatné
publikace. Zájem veřejnosti o akci byl mimořádný. Bohužel ne všichni snesli či sdíleli
náš kritický pohled na dějiny komunismu a některé výstavní panely byly opakovaně
poškozeny.
Muzeum vydává také publikace. V prosinci 2020 vyšla kniha Lennonova zeď v Praze.
Letos vydáme ročenku muzea, paměti Miloše Šuchmy a Pavla Vošického.
Je pro nás také důležité, abychom se pravidelně setkávali s veřejností. Uspořádali jsme
v Domě pážat dny otevřených dveří a v jejich průběhy konali komentované prohlídky,
krátkodobé výstavy a připravili program (debaty, projekce, koncert). Zájem nás překvapil
a potěšil. Vnímáme to jako podporu našeho snažení a projektu muzea jako celku.

(zprava) Jan Kalous, Petr Blažek, David Svoboda a Michal Macháček představují publikaci Rudé století 27. července 2021
((foto: Marta Myšková)

JANA KALOUSE
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(foto: Marta Myšková)
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Občané, rovnost, práva
a hodnoty (CERV) 2021 - 27
Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values –
CERV) je hlavním unijním programem podporujícím mimo jiné projekty reflektující
totalitní režimy a významné události moderních evropských dějin. Granty na
projektové záměry neinvestičního charakteru mohou podporovat v režimu paušálních
sazeb aktivity s výstupy, jakými jsou výstavy, dokumenty, konference, semináře, či
badatelskou činnost.
Program je strukturován do čtyř tématických oblastí:
1. Hodnoty EU
- ochrana a podpora hodnot Unie
2. Rovnost, práva a rovnost pohlaví
- podpora práv, nediskriminace a rovnosti, včetně rovnosti žen a mužů, a prosazování integrace z hlediska rovnosti pohlaví a nediskriminace
3. Angažovanost a účast občanů
- podpora zapojení a účasti občanů na demokratickém životě Unie a výměnách mezi občany
různých členských států a zvyšování povědomí o jejich společné evropské historii
4. Daphne
- prevence násilí na základě pohlaví a násilí na dětech a boj proti nim.
Pro více informací můžete oslovit Národní kontaktní místo programu CERV
Ing. Pavel Hradecký, Ph. D.
hradecky.pavel@vlada.cz
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finanční podpora
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Projekt byl podpořen z prostředků Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR.
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