
Nebát se vkročit tam, kam se bojí kantoři

V dubnu 2009 vyšla kniha Prověřená fakulta, v jejímž podtitulu stojí KSČ na Filozofické fakultě
v letech 1969-1989. Kdy se zrodil nápad pracovat na podobné publikaci?
Ta kniha je jedním z výstupů dlouhodobého výzkumu, do kterého jsme se s badatelským studentským
týmem pustili už na konci roku 2006. Když jsme zpracovávali stranický fond v univerzitním archivu,
rozhodli jsme se část dokumentů představit v komentované edici. V Prověřené fakultě jsme dali
dohromady například dokumenty osvětlující praxi přijímaček a také jsme se zaměřili na různé formy
mocenské kontroly, jako byly posudky nebo dodatky k životopisům, které kantoři i studenti museli
psát po osmašedesátém.

Na projektu jsi pracovala spolu s dalšími spolupracovníky, stál v úvodu nápad jednoho člověka,
nebo jste šli do projektu jako tým již od začátku?
Úplně prvotní nápad se trochu paradoxně nenarodil mezi historiky, ale mezi rusisty. S Tomášem
Glancem, který za mého studia rusistickou katedru vedl, jsme často diskutovali o fakultě, o jejích
aktuálních problémech i o tom, jak souvisejí s dobou minulou. Glanc mě taky seznámil s Michalem
Kopečkem, velmi dobrým historikem z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, a domluvil s ním, že
studentskému výzkumu bude dělat určitou supervizi. Na podzim roku 2006 vznikl náš sedmičlenný
tým, který pracuje od té doby prakticky ve stejném složení. Jedna z badatelek se za tu dobu už stihla
stát dvojnásobnou maminkou...

Vedení FF UK dalo studentům volnou ruku

Prověřená fakulta přeci jen poukazuje na nepříjemnou minulost fakulty. Jak přistupovalo vedení
fakulty k vašemu projektu? Setkali jste se s nějakými omezeními, výstrahami, nebo byl naopak
s otevřenou náručí?
Od počátku jsme naráželi na ostražitost a nedůvěru z mnoha stran. Myslím, že je to vzhledem k
tématu dost pochopitelné, dotýkáme se citlivých otázek. Obtížné taky bylo dostat se oficiálně k tomu
stranickému fondu – v tom nám hodně pomohlo, že děkan fakulty proti výzkumu nic neměl, na rozdíl
od jiných pedagogů na fakultě. Děkan Stehlík je velmi mladý, navíc také historik, který se zabývá
totalitní minulostí, v tom má náš tým a ostatně i fakulta štěstí.

Byl nápad na bádání „ve vlastních řadách“ z vaší hlavy, nebo jste se inspirovali někde jinde? Např.
na jiných fakultách, v zahraničí apod.?



Inspiraci jinde jsme vlastně hledali až poté, co už jsme projekt připravovali. V Česku se nehledá
snadno – je tu vytrvalá snaha historika Pavla Urbáška na Palackého univerzitě v Olomouci a pak bych
taky zmínila Evangelickou teologickou fakultu, kde počátkem devadesátých let vznikla podrobná
rehabilitační zpráva o minulosti. Evangelíci ji zveřejnili na webu – k tomu má třeba naše fakulta hodně
daleko, rehabilitační zprávu tu sice taky vytvořili, ale tak dlouho se ji báli zveřejnit, až se z ní část
ztratila... Zajímá nás taky, jak se bádá v jiných zemích, tak jsme loni v červnu v Berlíně uspořádali
česko-německý workshop Univerzity v socialistických diktaturách. Tam jsme s kolegy z
postupimského Centra pro soudobé dějiny probírali bádání o minulosti českých a východoněmeckých
univerzit.

Historické bádání se nesmí používat jako kladivo na čarodějnice

Historické zkoumání komunistického období je v současnosti velmi in, co bys viděla jako hlavní
zádrhely? Proč jsou různé výsledky těchto bádání přijímány často poněkud kontroverzně? Mám tím
na mysli třeba diskuze o nelegitimitě ÚSTRu.
Kontroverze, které zmiňujete, se myslím netýkají až tolik „výsledků bádání“, jako spíš různých
skandalizací. Hodně lidí stále používá minulost jako kladivo proti někomu, obávám se, že v
nepovrchním zacházení s minulostí máme strašné dluhy. To je přítomné i v těch diskuzích kolem
ÚSTRu, který jedna strana trochu nespravedlivě vnímá jako továrnu na kompromitující materiály. Ale
diskuzi kolem ÚSTRu od počátku kazí, že jde o silné politikum, a teď už se tím vlastně dost zlikvidoval
potenciál, který ta instituce měla.

Co pro tebe bylo největší zkušeností při práci na Prověřené fakultě?
Naučila jsem se, jak digitalizovat a přehledně seřadit desetitisíce dokumentů nebo jak podat
grantovou žádost.

Plánujete do budoucna další projekty? Knihy či přendášky, konference...
Teď v letním semestru běží na fakultě seminář Intelektuálové a normalizace, dáváme články na náš
web www.proverenafakulta.cz, finalizujeme další edici dokumentů, kde představíme dvě zvláštní
podoby fakultní reflexe, a pracujeme na kolektivní monografii, která by měla představit to hlavní, co
jsme vybádali o akademicích a studentech v mantinelech daných totalitní mocí.

Co bys v souvislosti se studentskými projekty doporučila budoucím studentům FF UK?
Aby se nebáli jít tam, kam se zdráhají vkročit jejich kantoři.


