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Predslov
Predkladan! text jednomyse"ne podporujú predsedovia Nemecko-#eskej a Nemecko-slovenskej komisie historikov (Milo$ %ezník, Edita Ivani#ková, Martin Schulze Wessel) a Nemeckopo"skej komisie pre u#ebnice (Robert Traba, Michael G. Müller). &lenovia komisií dostali
text v elektronickej podobe, ve"ká #as' ich poznámok bola do( zapracovaná. V$etci #lenovia komisie, ktorí sa prihlásili o slovo, prezentovali v!lu#ne pozitívne postoje. Formálne
hlasovanie neprebehlo ani v Nemecko-#eskej a Nemecko-slovenskej komisii historikov ani
v Nemecko-po"skej komisii pre u#ebnice.
Text je chápan! ako podnet na diskusiu.
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1 Politick! rámec aktivít
Vo verejn!ch diskusiách o plánovanom muzeálnom umiestnení dokumentácie »Útek a vyhnanie« sa v poslednom období ve"a hovorilo o Nadácii Útek, vyhnanie, zmierenie, o vystúpení
#lenov v!boru Nadácie, o menovaní jeho nov!ch #lenov a tak ,alej. Ku koncep#nej diskusii
v$ak doteraz nedo$lo. Znemo*(uje ju skuto#nos', *e Nadácia neprezrádza svoje konkrétne
plány a *e skoro dva roky po prijatí Zákona o Nadácii verejnosti stále nepredlo*iila ucelenú
koncepciu. Predkladan! dokument prezentuje konkrétnu koncepciu a muzeálno-didaktické
úvahy, vychádzajúce zo zákonom stanoveného ú#elu Nadácie. Jeho zámerom je kone#ne
zaháji' kon$truktívnu obsahovú diskusiu s medzinárodnou ú#as'ou.
Vytvorenie muzeálneho centra spomínania na »útek a vyhnanie« bolo u* dlh$í #as témou
politického plánovania. Ke, roku 1999 Spolok vyhnan!ch (Bund der Vertriebenen [BdV])
zalo*il Nadáciu Centrum proti vyhnaniu, nastolil t!m po*iadavku na zriadenie muzeálneho
pamätného miesta na tému »Útek, vyhnanie a integrácia«. V roku 2005 Kres'anskodemokratická a Kres'anskosociálna únia (CDU / CSU) a Sociálnodemokratická strana
Nemecka (SPD) rozhodli vo svojej koali#nej zmluve o zriadení »vidite"ného znaku«, a v
roku 2008 sa vláda zhodla na tom, *e v Berlíne vytvorí konkrétne miesto spomínania.
20. mája 2010 napokon nemeck! Spolkov! snem v tre'om #ítaní modifikoval Zákon o zriadení Nadácie Nemeckého Historického múzea z roku 2008. Zmeny sa t!kali zriadenia
nesamostatnej Nadácie Útek, vyhnanie, zmierenie, ktorej úlohou bolo zrealizova' stálu
expozíciu ako aj aktuálne v!stavy.1
Je preto najvy$$í #as zaháji' verejnú diskusiu o plánovanom muzeálnom pamätníku,
ktorého realizácia bude ma' ,alekosiahly vplyv ako miesto dokumentácie a $túdií o úteku a
vyhnaní.

1

V koali#nej zmluve medzi CDU / CSU a SPD z 11. novembra 2005 sa uvádza: » Koalícia sa hlási k
spolo#enskému ako aj historickému vyrovnaniu s javmi nútenej migrácie, úteku a vyhnania. V duchu
zmierenia chceme aj v Berlíne zasadi' vidite"n! znak, aby sme – v spojení s Európskou sie'ou
Spomienka a solidarita, a nielen v doteraz zú#astnen!ch krajinách Po"sko, Ma,arsko a Slovensko –
pripomínali nespravodlivos' vyhnania a vyhnanie nav*dy odsúdili.« V marci 2008 Splnomocnenec
spolkovej vlády pre kultúru a médiá predlo*il prv!, pä'stranov! koncept »vidite"n!ch znakov« (pozri
www.bundesregierung.de/nsc_true/Content/DE/__Anlagen/BKM/2008-04-09-sichtbares-zeichenkonzeption-barrierefrei,property=publicationFile.pdf/2008-04-09-sichtbares-zeichen-konzeptionbarrierefrei). D(a 14. októbra 2008 koalícia prezentovala Spolkovému snemu návrh Zákona o zriadení Nadácie Nemeckého historického múzea (tla#ovina Spolkového snemu #. 16 / 10571) (vrátane
podrobného zdôvodnenia), ktor! bol prijat! 4. decembra 2008 a 29. decembra 2008 zverejnen!
v zbierke zákonov BGBl. I, #. 64, s. 2891. Zmeny zákona oh"adne obsadenia nada#ného v!boru a
vedeckého V!boru nesamostatnej Nadácie Útek, vyhnanie, zmierenie sa nachádzajú v materiáloch
Spolkového snemu ako tla#ovina #. 17 / 1400 z 20. apríla 2010. O hlasovaní pozri Protokol plenárneho
zasadnutia Spolkového snemu #. 17 / 43 z 20. mája 2010.

Úvahy o koncepcii v!stav Nadácie Útek, zmierenie, vyhnanie
9. September 2010 // Na stiahnutie: www.dt-ds-historikerkommission.de
Strana 4

2 Historiografické rozhodnutia
&as' Zákona o zriadení Nadácie Útek, vyhnanie, zmierenie v oddieli 2, § 16, odsek 1 definuje nada#n! ú#el nasledovne:
»Ú#elom nesamostatnej Nadácie je v duchu zmierenia udr*a' pri *ivote spomienku
na útek a vyhnanie v 20. storo#í a pripomína' ich v historickom kontexte druhej svetovej vojny, národno-socialistickej expanzívnej a likvida#nej politiky a jej následkov.« Nadácia má, pí$e sa v zdôvodnení zákona, slú*i' »pou#eniu a zmiereniu«.
Politici formulovali úlohy Nadácie celkom jednozna#ne: uzmierova' a pou#ova'.
Hlavn! dôraz budúcej stálej expozície Nadácie sa bude klás' na vyhnanie Nemcov, uvádza
sa v zdôvodnení zákona. Medzi t!mito dvoma nariadeniami nie je rozpor: len v!stava, ktorá
má úlohu uzmierova' a pou#ova', sa mô*e vyrovna' s vyhnaním Nemcov. O#ividne v$ak
nie je jasné, ako sa má takáto v!stava realizova'. Hrozí, *e sa zo zrete"a stratia dve ve"mi
jednoduché základné po*iadavky: v!stava musí jasne ukáza', aká politika viedla k vyhnaniu. A musí zdôrazni' kategorick! rozdiel medzi jednotliv!mi prípadmi vyhnania a
systematick!m masov!m vra*dením -idov a in!ch skupín obyvate"stva.
Ako ukazujú najnov$ie vyjadrenia jej riadite"a, nadácia sa o#ividne vydáva inou cestou:
plánuje prezentova' $irokú panorámu európskych fenoménov vyhnania2. Perspektíva, ktorá
bola odskú$aná napríklad u* v roku 2006 na v!stave Vynútené cesty, je pom!lená predov$etk!m preto, lebo nevedie k intenzívnej$iemu skúmaniu prípadov vyhnania a núten!ch
migrácií. Koncepcia v!stavy Vynútené cesty sa toti* pokú$a nájs' spolo#ného menovate"a
medzi prive"mi odli$n!mi formami vyhnania a rôznymi skúsenos'ami násilia a politick!mi
pozadiami – v anonymnej moci nacionalizmu nútiaceho k etnickej homogenite. Ten údajne
spravil z 20. storo#ia »storo#ie vyhnaní«. Konkrétni páchatelia a konkrétne historické
pozadie zostávajú v tejto perspektíve nevidite"n!mi. Upínanie sa k modernému nacionalizmu ako primárnej #i dokonca jedinej hybnej sile etnickej homogenizácie a vyhá(ania
systematicky zakr!va podstatné rozdiely: k rasisticko-biologisticky zdôvod(ovanému, likvida#n!mi zámermi sprevádzanému presíd"ovaniu v intenciách Generálneho plánu V!chod,
sa nesmie pristupova' na rovnakej úrovni ako k násilnému vyhnaniu Nemcov po druhej
svetovej vojne, ktoré sa nespájalo s rozsiahlym likvida#n!m zámerom. V!stava paraleln!ch
európskych vyhnaní nezoh"ad(uje jednu základnú otázku: #o boli prí#iny, #o následky?
Muzeálna dokumentácia, ktorá sa má venova' vyhnaniu Nemcov, sa nemô*e vyh!ba' tomu,
aby prezentovala druhú svetovú vojnu ako primárny kontext núten!ch migrácií.

2

Pozri predná$ku riadite"a Nadácie Útek, vyhnanie, zmierenie, Prof. Dr. Manfreda Kittela, na prijatí
frakcie Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) pre vyhnancov, ute#encov a vysídlencov,
ktorú predniesol d(a 21. apríla 2010 v bavorskom Krajinskom sneme: www.bayernspd-landtag.de/
downl/PK10/100421Vertrieb_Kittel.pdf.

Úvahy o koncepcii v!stav Nadácie Útek, zmierenie, vyhnanie
9. September 2010 // Na stiahnutie: www.dt-ds-historikerkommission.de
Strana 5

Tu navrhovaná koncepcia zdôraz(uje v!znam národno-socialistickej expanzívnej a likvida#nej politiky pre fenomén násilia v 20. storo#í bez toho, aby zaml#ovala predchádzajúce, resp. paralelné prípady politiky násilia. Národno-socialistická politika sa dá
chápa' iba ako permanentné násilie vo#i rozli#n!m skupinám obyvate"stva, ktoré vo svojom
dôsledku viedlo k plánovanému a systematickému vyvra*,ovaniu európskych -idov a sú#asne k ne"udskej politike expanzie a presíd"ovania. Aj nemecké obyvate"stvo vo v!chodnej
Európe sa pod heslom »Heim ins Reich« (naspä' do rí$e) stalo objektom národnosocialistick!ch presíd"ovacích opatrení. Av$ak u* stalinistická politika pred druhou svetovou vojnou spravila z mnoh!ch skupín obyvate"stva objekt núten!ch presíd"ovaní: v rokoch
1935 a* 1938 boli men$iny na hraniciach Sovietskeho zväzu, napríklad Nemci a Poliaci na
západnej Ukrajine alebo Fíni, Loty$i, Estónci, &í(ania a Kórejci, deportované do vnútrozemia. Expanzionistick! zámer stalinistickej politiky, ktor! sa zv!raznil v priebehu vojny,
si vy*iadal aj ,al$ie presíd"ovanie.
Stredná a juhov!chodná Európa sa v rokoch 1938 a* 1945 stali dejiskom expanzionistickej mocenskej politiky, ktorá vyu*ívala regionálne konflikty medzi rozli#n!mi
etnikami v t!chto krajinách: Hitler vyu*il pre svoju likvida#nú politiku vo#i &eskoslovensku konflikty medzi sudetsk!mi Nemcami a &echmi, konflikt medzi Poliakmi a
Ukrajincami v rokoch 1943 / 44, pripomínajúci ob#iansku vojnu, hral zasa do karát Sovietskemu zväzu pri plánovanom posune Po"ska na západ. Vyhnanie bolo tak prostriedkom
ve"kej politiky ako aj nástrojom lokálnych, »mal!ch« aktérov ob#ianskej vojny.
)es'ro#ná skúsenos' s bezhrani#n!m vojnov!m násilím viedla k narastaniu ka*dodenného násilia aj na úrovni individuálnych historick!ch aktérov. Politika »etnickej homogenizácie«, ktorú propagoval a praktikoval národno-socialistick! re*im, stimulovala aj
konkuren#né národné projekty; v!nimo#ná situácia vojny otvárala pred historick!mi aktérmi
mo*nos' násilného »rie$enia« etnick!ch konfliktov.
Tak ako sa vyhnanie nedá pripísa' konkrétnym aktérom, #i u* vystupovali z pozície
$tátu alebo nie, nedá sa tento fenomén ani presne ohrani#i'. O »deportácii« z Litvy na Sibír
v septembri 1941sa dnes napríklad hovorí len preto, lebo sa títo Litov#ania neskôr do Litvy
vrátili. Pre postihnut!ch to v$ak v septembri 1941 e$te nebolo zrejmé, ich »deportácia« sa z
poh"adu sú#asníka nijako neodli$ovala od vyhnania. Neznesite"né *ivotné okolnosti alebo
postup frontu vytvárali #asto situatívny tlak opusti' vlas'. Strach pred propagandou
vykres"ovan!mi, resp. skuto#n!mi násilnos'ami &ervenej armády vyvolal na prelome rokov
1944 a 1945 masov! útek nemeckého obyvate"stva z v!chodnej Európy. Aj po skon#ení
bojov sa v mnoh!ch t!chto oblastiach dala pozorova' protinemecká politika, ktorá v dôsledku vedomého zanedbávania nemeckého obyvate"stva #oraz vä#$mi zhor$ovala jeho *ivotné
podmienky, #o spôsobilo, *e muselo opusti' vlas' e$te skôr, ako sa za#alo organizované
nútené presíd"ovanie.
Od fenoménov $tátom alebo situáciou vynúteného úteku, respektíve vyhnania, treba
zásadne odli$ova' praktiky a plánovanie genocídy, ktoré sa t!kali -idov, ale aj Rómov,
Poliakov a in!ch skupín. )oa, to znamená masové deportácie a následné systematické vyvra*,ovanie -idov s deklarovan!m cie"om ich úplnej likvidácie, svojím charakterom medzi
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prípadmi nútenej migrácie v!razne vy#nieva. Vyvra*denie miliónov "udí malo za následok
definitívne vymazanie pamäti jednotliv!ch rodín ako aj kultúry spomínania cel!ch spolo#ensk!ch skupín. Systematická likvidácia po"sk!ch elít okupantsk!m re*imom národn!ch
socialistov, mimoriadne brutálne prenasledovanie domnel!ch nepriate"ov »nového poriadku« ako aj politika »prenárod(ovania« (Umvolkung) na obsaden!ch územiach, pripravila
o *ivot taktie* dva a* tri milióny ne*idovsk!ch Poliakov. Procesy vyhá(ania, respektíve
núteného presíd"ovania, spájajúce sa s nacistickou, respektíve so sovietskou okupa#nou
mocou vo v!chodnom Po"sku, v rokoch 1939 a* 1941 tvrdo postihli Poliakov, ale aj Estóncov, Loty$ov, Litov#anov, Ukrajincov a Bielorusov – vo ve"kom rozsahu a so záva*n!mi
dôsledkami pre individuálne rodinné osudy postihnut!ch. Vyhnanie nemeck!ch a in!ch
skupín obyvate"stva stálo ve"a obetí. Ale sociálny *ivot vä#$iny vyhnan!ch pokra#oval na
inom mieste, rodinné a skupinové tradície tam pretrvali. Na tento rozdiel oproti politike
genocídy treba poukáza' bez toho, aby sa krutos' vyhnania bagatelizovala.
V snahe primerane znázorni' tieto historické procesy presadzuje tu navrhovan! koncept
topografické moduly prezentujúce miesta spolu*itia a nútenej migrácie ako Breslau /
Wroc+aw, Aussig / Ústí alebo Vilnius / Wilna / Wilno / Wilne. Komplexnos' procesov vyhnania, ktoré podnietili Nemci a Sovieti a ktoré na konci vojny zasiahli aj nemecké
obyvate"stvo strednej a juhov!chodnej Európy, sa najlep$ie prejaví, ak sa tieto #asto
paralelne, respektíve v kauzálnej nadväznosti prebiehajúce procesy budú demon$trova' na
konkrétnych historick!ch miestach. Poh"ad na tieto miesta prispeje k odpútaniu sa od jednostrann!ch vysvetlení a k prelomeniu jednoduch!ch schém obetí a páchate"ov a povedie
k tomu, *e sa za#nú skúma' súvislosti medzi $tátnym plánovaním a individuálnymi aktérmi.
Je pritom nutné vyrovna' sa aj s historickou komplexnos'ou, ke, sa z obetí mô*u sta'
páchatelia a naopak. Vojna a nútená migrácia zanechala v reálnych a symbolick!ch topografiách »medzery«, ktoré si migranti osvojovali a transformovali prostredníctvom vlastn!ch, #asto traumatick!ch skúseností. Mnohé nútené migrácie zárove( viedli k nov!m
susedstvám, to znamená k prechodnej alebo i trvalej koexistencii star!ch a nov!ch obyvate"ov. Pre vyhnan!ch sa miesta ich pôvodu #asto menili na lieux de mémoire (miesta
pamäte), ktoré svojím nostalgick!m závojom vysídlen!m u"ah#ovali udomácnenie sa na
novom mieste. Po rokoch ml#ania a ch!bajúcich kontaktov dochádzalo – v neposlednom
rade z iniciatívy cirkví, ale #oraz vä#$mi aj z iniciatívy politick!ch miest – k mnoh!m stretnutiam. Zú#ast(ovali sa na nich najrozli#nej$ie skupiny obyvate"stva, v neposlednom rade aj
niekdaj$í vyhnanci. Integrácia Európy znamenala ,al$í posun vo v!vine, v ktorom lokálne
partnerstvá plnili funkciu hrani#n!ch mostov. Lieux de mémoire generácií pamätníkov,
star!ch aj nov!ch obyvate"ov, sa pod vplyvom dorastajúcej generácie nezriedka menili na
miesta komplexn!ch, multietnick!ch spomienok a neutíchajúcich transnacionálnych stretnutí.
V nasledujúcej #asti objasníme základnú $truktúru navrhovanej koncepcie v!stavy.
Najskôr pôjde o $tyri prístupy k problému umo*(ujúce klás' otázky, na základe ktor!ch sa
dajú lep$ie pochopi' prí#iny, podnety, priebeh, následky a ú#inky núten!ch migrácií.
Nasledova' bude prezentácia princípu topografickej modularizácie, ktorá má by' základom
budúcich v!stav Nadácie a tri vybrané lokálne príklady.
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3 Útek, vyhnanie, integrácia: prístupyk problému
3.1 !tát – národ – rasa
Pre pochopenie násiln!ch masov!ch presunov obyvate"stva v 20. storo#í je nevyhnutné
v$íma' si úrove( $tátnej moci. Vyhnanie a nútená migrácia sa v modern!ch dejinách len
zriedka dejú bez zásahu $tátu. Modern! (národn!) $tát disponuje rozvetven!m administratívnym aparátom, profesionálnymi úradníkmi ako aj zna#n!m po#tom vedeck!ch expertov, ktorí sa venujú klasifikácii a regulácii obyvate"stva. Táto $tátna infra$truktúra pôsobila
regulujúco a disciplinujúco; v extrémnych prípadoch slú*ila realizácii cie"ov vyhladzovacej
politiky. V!stava musí zoh"ad(ova' tento násiln! potenciál $tátu. V popredí pritom stojí
otázka, ak!m spôsobom sa $tátne in$titúcie a aktéri zú#ast(ovali na homogeniza#nej
politike, respektíve #i ju svojimi zdrojmi vlastne umo*nili.
Aktivity $tátu sa práve v prvej polovici 20. storo#ia vz'ahovali na kategórie národa
alebo rasy. Ak má v!stava o úteku a vyhnaní prezentova' $tát ako aktéra, musí presne
rozli$ova' medzi poriadkov!mi vzorcami národa a rasy. Sústre,ovanie záujmu na
nacionalizmus ako celoeurópsky kauzálny faktor fenoménu vyhnania, ktoré Nadácia
plánuje, v tomto prípade teda nesta#í, preto*e rozhodne ne$lo len o »etnickú homogenizáciu«. )tát, ktor! sa pokladá za reprezentanta národa, teda za národn! $tát, pova*uje
za ideál jednotnú národnú kultúru, vyzna#ujúcu sa spolo#n!mi m!tmi, jazykom a dejinami. Nevyhnutn!m dôsledkom kultúrnej koncepcie národa je kon$trukcia etnick!ch
vä#$ín a men$ín. Politika potla#ovania a likvidácie, namierená proti rasovo inému, v$ak
máva celkom iné následky.
Skuto#nos', *e modern! národn! $tát z,aleka nemal kvázi prirodzenú tendenciu robi'
politiku, ktorá napokon vedie k vysídleniu men$ín, sa dá jasne ukáza' na príklade &eskoslovenska v medzivojnovom období: $tát tu síce z pozície národného $tátu sankcionoval
vä#$innové postavenie #eskoslovenského národa a redukoval pozície Nemcov, Ma,arov a
Poliakov na funkcie men$ín. Demokratická participácia a uplat(ovanie ob#ianskych práv v$ak
napriek tomu zah.(ala v$etk!ch. Nijak! seriózny politick! plán na potlá#anie alebo dokonca
vysídlenie Nemcov sa v medzivojnovom období neobjavil. V Po"sku zostávala otázka
etnicko-kultúrneho charakteru národa a* do konca medzivojnového obdobia spornou. Vízia
obnovenia »starej republiky«, to znamená polyetnického a multikonfesionálneho $tátu v
duchu tradície predmodernej Rzeczpospolita nará*ala na projekt etnicky a konfesionálne
(teda potenciálne vylu#ujúc nekatolíkov a predov$etk!m -idov) homogénneho národa.
Opcia odoprie' konfesionálnym alebo »etnick!m« men$inám $tátne ob#ianstvo, alebo ich
dokonca odstráni' etnickou #istkou, v$ak a* do konca druhej po"skej republiky (1939)
nezískala politickú vä#$inu.
Kategoricky odli$né bolo politické myslenie, pov!$ené od roku 1933 v Nemecku na
$tátnu politiku a vychádzajúce zo sociálno-darwinistického chápania národa ako základne
kolektívneho politického jednania. »Národné spolo#enstvo« sa pod"a toho nepohybovalo na
ohrani#enom teritóriu $tátu, ale »vnikalo« do dynamického, v expanzívnych pojmoch de-
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finovaného »*ivotného priestoru«. Táto politická predstava smerovala k potla#eniu alebo
likvidácii rasovo odli$n!ch a konkretizovala sa v politick!ch dokumentoch ako Generálny
plán V!chod.
Prístup k problému v intenciách hesla »$tát – národ – rasa« je na v!stave prezentovan!
prostredníctvom národn!ch $tátov usilujúcich o homogenitu, rasisticko-biologistick!ch
plánov a praktík nacistického Nemecka, #i sociálneho in*inierstva rozli#n!ch foriem politickej moci. Pozornos' sa upriamuje na $tát i ,al$ích aktérov zodpovedn!ch za nútené
migrácie. Zárove( má by' predstavená perspektíva trpiacich a obetí.

3.2 Spolu"itie
Táto perspektíva prístupu k problému poukazuje na spolu*itie star!ch a nov!ch skupín
obyvate"stva v oblastiach postihnut!ch vyhnaním. Ide v nej o sociálne interakcie a ich politické, právne a ekonomické rámcové podmienky – pred, po#as a po núten!ch migráciách.
Pre topografie strednej, v!chodnej a juhov!chodnej Európy boli a* do druhej svetovej vojny
charakteristické etnicky, konfesionálne a kultúrne heterogénne spolo#nosti. Na priestory
konania historick!ch aktérov je potrebné h"adie' z perspektívy dejín ka*dodennosti. Ka*dodennos' sa tu nechápe ako nie#o oby#ajné, nie#o, #o sa neustále opakuje, ale ako otázka
mo*ností jednotlivca osvojova' si a meni' $truktúry, ktoré ho obklopujú. Jednotlivec nie
je vníman! iba ako objekt aktivít $tátu. Táto perspektíva je t!m dôle*itej$ia, *e v nej nejde
o nostalgick!, takpovediac statick! poh"ad na »b!valé územia s nemeck!m osídlením«, ale
o rôznorodé sociálne interakcie, vyzna#ujúce sa obrovskou $írkou záberu a utvárané v neposlednom rade politick!mi, právnymi a ekonomick!mi rámcami. Tento prístup má upriami'
poh"ad na $iroké spektrum mo*ností, ako sa vyrovna' so sociálnymi, kultúrnymi, etnick!mi
a konfesionálnymi rozdielmi.
Ka*dodenné vz'ahy v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom *ivote sa ani pred druhou
svetovou vojnou akiste nezaobi$li bez konfliktov. Aktéri v$ak mali k dispozícii rozsiahly
repertoár mo*ností vyjednáva', dop/(an! právnymi mo*nos'ami, napríklad systémom
ochrany men$ín Spolo#nosti národov. Treba predov$etk!m ukáza', *e sociálne vz'ahy boli
de$truované práve v kontexte vojny a násilnej vlády, prípadne aké mo*nosti konania zostávali aktérom vo v!nimo#nom stave vojny. Zo susedov sa stali vrahovia, svedkovia vra*denia alebo aspo( z vyhnania profitovali.
Prístup k problému v intenciách hesla »$tát – národ – rasa« má teda dop/(a' objasnenie
priestorov, v ktor!ch individuálni historickí aktéri konali. To narú$a systematické rámcové
rozprávanie a zdanlivú nutnos' evolu#n!ch procesov. Náv$tevníka v!stavy treba v neposlednom rade vyzva', aby pátral po náhodnosti historick!ch situácií. Bude treba polo*i'
i konkrétnu otázku, kto a v dôsledku akej stereotypizácie sa stal obe'ou násilia a vyhnania.
Dôle*itú úlohu tu zohrávali ústredné prvky nacistického politického zriadenia ako rasizmus
a antisemitizmus, ktoré svojou vra*ednou dôslednos'ou usilujúcou o »rasovú #istotu«
a »*ivotn! priestor« viedli nielen k masov!m vyhnaniam a deportáciám, ale aj k masovému
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vra*deniu európskych -idov a k vyhladzovacím plánom a praktikám namieren!m proti
takzvan!m »slovansk!m pod"u,om«. Ani ,al$ím politick!m zriadeniam v období druhej
svetovej vojny v$ak neboli cudzie predstavy radikálnej spolo#enskej exklúzie, hoci extrémna biologizácia robí z nacizmu ojedinel! jav. »Odcudzovanie«, ktoré predchádzalo
vyhnaniu, mohlo vychádza' z ve"mi odli$n!ch predstáv o spolo#enskom poriadku (povy$ujúcich na kritériá exklúzie nielen biologické, ale aj sociálne stereotypizácie), ktoré
vychádzali z prirodzen!ch skúseností historick!ch aktérov. V!stava má ukáza', ako takéto
predstavy o poriadku ovplyv(ovali jednotlivé lokálne spolo#nosti.

3.3 Integrácia
Historická skúsenos' úteku a vyhnania nekon#í príchodom na nové miesto. Ako neoddelite"ná sú#as' fenoménu migrácie majú zvlá$tny v!znam integra#né procesy. Pod integráciou
sa tu chápe proces vzájomného sociálneho a kultúrneho prispôsobovania medzi skupinami
pris'ahovalcov a domácim obyvate"stvom. Takéto s#asti konfliktné akultura#né procesy
medzi starousadlíkmi a pris'ahovalcami, ktoré v Spolkovej republike, v NDR a v Po"sku na
koniec prebehli úspe$ne, majú by' prezentované od povojnového obdobia a* po sú#asnos'.
Po príchode do nového prostredia na( jednotliví pris'ahovalci reagovali akiste rozdielne: mohli sa pobra' hne, alebo neskôr ,alej, vráti' sa, odkia" pri$li alebo sa natrvalo
usadi' v novej vlasti. Treba si polo*i' otázku, do akej miery sa integrácia v konkrétnom
prípade dá chápa' ako asimilácia, teda ako dlhodob!, ka*dodenn! proces, v ktorom rozdiely
medzi nov!mi a star!mi ob#anmi po nieko"k!ch generáciách strácajú v!znam. S t!m priamo
súvisia mo*né zmeny identifika#n!ch znakov: napríklad kto a ako dlho sám seba vnímal ako
vyhnanca alebo cudzinca? A pre#o?
Relevantné sú aj ,al$ie otázky: ktoré sociálne a právne rámcové podmienky rozhodovali
o tom, *e starousadlíci a pris'ahovalci vnímali mnohostrann! integra#n! proces v kone#nom
dôsledku ako »úspe$n!«, respektíve na úrovni individuálnej skúsenosti ako neúspe$n!? Ako
sa (re-) kon$truovalisociálne spolo#enstvá nov!ch ob#anov a v ak!ch sociálnych a politick!ch kolektívoch sa organizovali spomienky na starú vlas'? Za ak!m ú#elom?
Pozornos' sa bude upriamova' aj na dodato#né s'ahovanie do jednotliv!ch v!chodiskov!ch priestorov migrácie. Sem patrí tak opätovné osíd"ovanie Nemcami opusten!ch
pohrani#n!ch oblastí v &esku, ako aj integrácia teritórií, ktoré v dôsledku nového geopolitického usporiadania strednej Európy zmenili $tátnu príslu$nos', napríklad nové po"ské
územia na severe a západe. Na t!chto príkladoch sa dá objasni', aké dlhodobé ú#inky mali
vojna a násilné presuny obyvate"stva na sociálne vz'ahy medzi "u,mi, ako sa $írili pocity
odcudzenia a do#asnosti – v neposlednom rade aj t!ch, ktorí sa sami nes'ahovali, ale ktorí
na vlastnej ko*i za*ili posuny hraníc. Na porovnanie a doplnenie treba navy$e vzia' do
úvahy aj pris'ahovalectvo v druhej polovici 20. storo#ia, ktoré nebolo podmienené vojnou
a jeho integra#né príbehy.

Úvahy o koncepcii v!stav Nadácie Útek, zmierenie, vyhnanie
9. September 2010 // Na stiahnutie: www.dt-ds-historikerkommission.de
Strana 10

3.4 Spomienky a stretnutia
)tvrt! prístup sa t!ka dodnes pretrvávajúcej reflexie o nútenej migrácii medzi rokmi 1938
a* 1950 a jej následkoch. Je potrebné p!ta' sa, ako sa priamo postihnutí, ale aj európske
spolo#nosti / $táty ako celky, vyrovnávali s historick!mi javmi úteku a vyhnania, ktoré podliehali v dôsledku politického v!vinu a spolo#ensk!ch transformácií v!razn!m zmenám.
Pozornos' sa okrem $tátnych foriem politickej in$trumentalizácie dejín, ktoré mali
miestami tabuizujúci, ba a* represívny charakter, prípadne po*iadaviek na materiálne od$kodnenie obetí a morálnych nárokov ich organizácií, bude venova' aj anga*ovanosti
jednotliv!ch vyhnancov a iniciatívam ob#ianskej spolo#nosti. Tieto organizovaním stretnutí
#asto prispeli k dialógu, k v!mene názorov a k zmiereniu. Pre náv$tevníka by mohlo by'
zvlá$' pou#né, keby sa mu prezentovala súvislos' medzi nezriedka konfliktnou politikou
nemeck!ch vyhnaneck!ch zväzov a landsman$aftov a politick!mi a spolo#ensk!mi reakciami v krajinách ich pôvodu, napríklad ohlasy na stretnutia nemeck!ch vyhnancov. Treba
tematizova' sebavnímanie vyhnan!ch a násilne presídlen!ch. Pozornos' sa pri tom nemá
venova' len postihnut!m Nemcom, ale aj Poliakom, Ukrajincom, &echom a ,al$ím. Individuálne sebavnímanie by sa malo vyklada' vo vz'ahu s kolektívnym vysvet"ovaním
vyhnania a nútenej migrácie.
Prístup v intenciách hesla »spomienky a stretnutia« umo*ní predstavi' rôznorodé historicko-kultúrne fenomény ako takzvané »miesta pamäte« a popri tom objasni' tak v!vin
v rámci nemeckej, po"skej, #eskej, slovenskej, ma,arskej alebo in!ch národn!ch spolo#nostiach ako aj transnacionálne javy. Tak!to prístup sa dá dobre zasadi' do topografick!ch
modulov popisovan!ch v nasledujúcich odsekoch – napríklad pamätn!ch izieb, regionálnych a krajinsk!ch múzeí, pamätníkov a pamätn!ch miest, spomienkov!ch monografií
a krásnej literatúry, partnerstiev a patronátov medzi mestami, literárnych, filmov!ch, hudobn!ch a divadeln!ch spracovaní alebo verejn!ch politick!ch a mediálnych sporov.

4 Miesta útekov, vyhá"ania a integrácie:
topografická modularizácia ako princíp v!stavy
Dejiny sa odohrávajú v priestore, na konkrétnych miestach. Necharakterizujú ich starostlivo
pospájané re'azce udalostí, ale skuto#nos', *e na mieste historického diania neexistujú len
jedny »dejiny«, ale *e tu v*dy prebieha a sú#asne si protire#í viacero »histórií«. Konkrétne
miesto nie je len nehybnou scénou t!chto histórií, ale samo je integrálnou sú#as'ou tak!chto
rôznorod!ch a rozporupln!ch procesov. Z tohto dôvodu treba v!stavy Nadácie Útek, vyhnanie, zmierenie realizova' topografickou metódou. Prezentovan! dej sa zhmot(uje v
miestach a tieto sa stávajú $trukturujúcimi prvkami v!stavy.
Prostredníctvom topografickej prezentácie sa na vybran!ch prípadoch dá názorne ukáza', *e v 20. storo#í sa mnohé migra#né procesy prelínali na malom priestore. Do popredia
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sa t!m dostanú aj spolo#enské, sociálne, hospodárske a kultúrne aspekty, ktoré majú ve"k!
potenciál objas(ova' procesy nútenej migrácie a dajú sa názorne predvies' náv$tevníkom
v!stavy. T!m, *e sa jednotlivé miesta prezentujú ako v!chodiská a ciele migra#n!ch pohybov ve"mi rozdielnych skupín, získavajú navy$e zrete"n! charakter transnacionálnych
miest pamäti a zabúdania.
Princíp topografickej modulácie teda neusiluje o viac-menej abstraktné »ve"ké rozprávanie«, ale o prepojenie jednotliv!ch regionálnych a lokálnych príbehov. Tento prístup
vypl!va z presved#enia, *e komplexn! a citovo zafarben! historick! obsah by mal by'
stvárnen! ako súbor samostatn!ch, hoci navzájom prepojen!ch prvkov, ktoré by individuálne oslovovali vä#$í po#et náv$tevníkov a boli racionálne pochopite"né.
V!ber miest, ktoré by sa mali prezentova', by mal zoh"ad(ova' v!chodiská a ciele
úteku, vyhnania a odsunu Nemcov v kontexte druhej svetovej vojny. Mal by exemplárne
znázor(ova' nútenú migráciu Nemcov bez toho, aby sa zneu*íval ako návod na v$ezahr(ujúci a rovnostársky európsky naratív obetí. Táto metóda by mala, naopak, skôr pomáha'
pochopi' prí#iny a následky komplexn!ch a komplikovan!ch pohybov obyvate"stva a dlhodob!ch migra#n!ch procesov v Európe.
V nasledujúcich odsekoch sa uká*e, *e ako príklad naratívneho a tematického potenciálu
topografick!ch modulov mô*u poslú*i' mestá Wroc+aw / Breslau, Ústí nad Labem / Aussig
an der Elbe a Vilnius / Wilna / Wilno / Wilne. Na znázornenie procesov nútenej migrácie, integrácie a ich kultúrno-historického spracovania by sa dali nájs' aj iné vhodné miesta
strednej, v!chodnej a juhov!chodnej Európy. Integrácia ute#encov a vyhnancov by sa dala
demo$trova' aj na miestach v starej SRN alebo v NDR.

4.1 Wroc#aw / Breslau
Breslau (Wroc+aw) jej rôznorodé historické skúsenosti (mocensko-teritoriálna príslu$nos'
k po"skej korune, k &echám, k habsburskej monarchii a k Prusku) za#le(ujú do typicky
stredoeurópskeho hrani#ného a kontaktného priestoru. Mesto je príkladom kompletnej
v!meny obyvate"stva: z nemeckého mesta Breslau sa dôsledkom prenasledovania -idov,
následného úteku a odsunu Nemcov a osídlenia Poliakmi stala po"ská Wroc+aw. Poloha na
v!chodnom okraji Nemeckej rí$e mestu zabezpe#ovala u* v období Weimarskej republiky
dôle*itú pozíciu v rámci rétoriky »etnického boja « a predur#ovala ho na jednu z »bá$t
nemeckého V!chodu«. Prvé opatrenia s cie"om vyhnania boli podniknuté po prevzatí moci
národn!mi socialistami proti miestnym -idom: pribli*ne polovica z celkového po#tu asi
20 000 breslausk!ch -idov emigrovala pred vypuknutím vojny, ostatní – s v!nimkou asi
150 osôb, ktoré *ili v »zmie$an!ch man*elstvách« – boli v rokoch 1941 a* 1944 deportovaní a zavra*dení. Po#as vojny sa zlo*enie obyvate"ov mesta menilo aj v dôsledku premiest(ovania v!znamn!ch zbrojárskych závodov a príchodu "udí na nútené práce. Zimná
ofenzíva &ervenej armády v januári 1945 zv!$ila príliv ute#encov z v!chodnej$ie polo*en!ch oblastí Nemeckej rí$e a po#et obyvate"ov mesta rapídne rástol. Evakuácia mesta
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v januári 1945, s ktorou nacistické úrady a wehrmacht za#ali príli$ neskoro a ktorá prebiehala úplne chaoticky, si spolu s obliehaním »pevnosti Breslau« vy*iadali ve"a obetí. Ke,
potom mesto na základe rozhodnutia spojencov o po"skom »presune na západ« pripadlo
Po"sku, bolo u* ve"mi zni#ené – s e$te v*dy ve"k!m podielom nemeckého obyvate"stva,
ktorého po#et rástol po#as celého roku 1945, preto*e ve"a ute#encov sa po skon#ení vojny
pokú$alo vráti' do svojich domovov.
V po"sk!ch povojnov!ch územn!ch plánoch nehrala Wroclaw spo#iatku nijakú v!znamnej$iu úlohu; a* po úplnom zni#ení Var$avy po povstaní v roku 1944 silneli hlasy
volajúce po kompenzácii za po"ské hlavné mesto v podobe zisku metropoly Dolného
Sliezska. V prv!ch povojnov!ch mesiacoch sa vytvoril komplexn! trojuholník vz'ahov
medzi sovietskym vojensk!m velením, po"skou správou a nemeck!m obyvate"stvom, ktoré
sa pokú$alo o obnovenie star!ch administratívnych $truktúr, respektíve o vybudovanie
nov!ch politick!ch organizácií (»Protifa$istické zdru*enie«). U* na jar 1945 za#ali do
Wroclawi a dolného Sliezska prichádza' aj vyhnanci z oblastí v!chodného Po"ska, ktoré
pripadli Sovietskemu zväzu a po"ské úrady mali ve"ké problémy, aby vy#erpan!m "u,om,
ktorí boli #asto úplne bez prostriedkov, poskytli ubytovanie a nejak! zdroj ob*ivy. Skôr ne*
za#alo vo februári 1946 masové vysíd"ovanie Nemcov (ktoré pokra#ovalo e$te dlho potom),
*ili Nemci a Poliaci ved"a seba a (v dôsledku ve"mi obmedzen!ch bytov!ch pomerov)
nezriedka aj spolu.
-ivotné podmienky Nemcov sa v$ak rapídne zhor$ovali. Boli nasadzovaní na nútené
práce, vyhadzovaní z bytov a ubytovaní #asto v zle vybaven!ch hromadn!ch ubytovniach;
stávali sa obe'ami diskriminácie – napríklad povinnosti nosi' ozna#enie, ktorá v$ak bola
#oskoro zru$ená – a nezriedka lúpe*í, násilností a svojvôle, tak*e v priebehu roka 1945
medzi nimi zrete"ne silnelo *elanie opusti' domovinu, ktorá sa im odcudzovala. Popri #o
najefektívnej$om vyu*ití nemeckej pracovnej sily na obnovu ich krajiny sa po"ské úrady
#oraz vä#$mi zaujímali o to, ako by sa #o najr!chlej$ie zbavili nemeckého obyvate"stva, aby
sa uvo"nilo miesto pre vysídlencov z v!chodn!ch #astí medzivojnovej Po"skej republiky,
ako aj pre ve"kú skupinu "udí z centrálneho Po"ska, ktorí v dôsledku vojnového ni#enia
pri$li o majetky v oblastiach, odkia" pochádzali. Okrem toho bolo treba vyhovie' po*iadavke po"sk!ch komunistov, ktorí za#ali ma' ur#ujúci vplyv na dianie v krajine a ktorí
chceli z Po"ska urobi' etnicky homogénny národn! $tát. Napriek tomu v$ak e$te za#iatkom
roku 1946 *ilo v meste asi 120 000 Nemcov.
Wroclaw sa navy$e stala hlavn!m úto#iskom po"sk!ch -idov, ktorí pre*ili holokaust.
Navrátilci z koncentra#n!ch táborov, úkrytov a lesov nará*ali v prostredí etnickej, a teraz u*
aj socialistickej homogenizácie na odmietavé reakcie po"skej spolo#nosti. Strata domova
bola teda osudom, ktor! zdie"ali viaceré skupiny obyvate"stva povojnovej Wroclawi:
narastajúcej marginalizácii a zbeda#ovaniu vystavení Nemci, »v!chodní Poliaci«, na ktor!ch sa kvôli ich rozhodnému antikomunizmu (vypl!vajúcemu v neposlednom rade zo
skúseností so sovietskou okupáciou v rokoch 1939 a* 1941) nové po"ské elity pozerali
s nedôverou, ako aj -idia, ktorí pre*ili holokaust a ktorí sa, nemajúc nijak!ch prostriedkov,
pokú$ali uchyti' v spolo#nosti bojujúcej o zdroje, kde nezriedka pretrvávali antisemitské
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debaty a praktiky stigmatizácie a segregovania. Hoci sa noví mocipáni sna*ili mesto #o
najr!chlej$ie polonizova' – aj #o sa t!ka vonkaj$ieho vzh"adu –, zostávalo pre mnoh!ch
nov!ch obyvate"ov e$te dlho »cudzím«.
Noví obyvatelia si zvykli na *ivot v meste a* po desa'ro#iach od skon#enia vojny. To sa
odrazilo na skuto#nosti, *e Poliaci za#ali #oraz sebavedomej$ie a ofenzívnej$ie pristupova'
ku kultúrnemu a architektonickému dedi#stvu »nemeckej doby«. Dnes je Wroclaw otvorenou metropolou, ktorá sa pestr!m spôsobom vysporiadava so svojou komplexnou
históriou a nezdráha sa otvorene hovori' o masovom vyhnaní Nemcov a integrova' túto
tému do dejín mesta. Otvoren! záujem o históriu podporili aj mnohí b!valí nemeckí obyvatelia mesta, ktorí nav$tívili svoje rodné mesto a svojou ochotou vies' dialóg a úprimn!m
záujmom o mesto a jeho nov!ch obyvate"ov vytvorili základy vzájomnej dôvery aj pre
rozhovory o 'a*k!ch a bolestiv!ch témach minulosti.

4.2 Ústí nad Labem / Aussig
Mesto Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) v severn!ch &echách bolo za prvej
&eskoslovenskej republiky (1918 a* 1938) miestom spolu*itia Nemcov, &echov a -idov,
pri#om nemecké kres'anské obyvate"stvo malo medzi obyvate"mi mesta suverénne najvä#$ie zastúpenie. Siln! nárast po#tu obyvate"ov v 19. storo#í a národnostné zlo*enie boli
okrem iného dôsledkom industrializácie regiónu a s t!m spojenej migrácie pracovnej sily.
V súvislosti s takzvanou »sudetskou krízou« a pri#lenením #eskoslovensk!ch pohrani#n!ch
oblastí ob!van!ch nemeck!m vä#$inov!m obyvate"stvom k Nemeckej rí$i na základe
Mníchovskej dohody z 28. septembra 1938 u$lo ve"a &echov, -idov a nemeck!ch antifa$istov do vnútrozemia. Aussig an der Elbe sa ako sídlo rovnomenného okresu stal politick!m a administratívnym centrom novovytvorenej »Rí$skej *upy Sudety«. Mesto a okres
mali navy$e ako silne industrializované oblasti ve"k! v!znam pre nemeckú vojnovú
ekonomiku, preto tam okrem vojnov!ch zajatcov a "udí zavle#en!ch na nútené práce zo
Sovietskeho zväzu, Po"ska a Francúzska bolo nasaden!ch ve"a #esk!ch robotníkov z Protektorátu &echy a Morava vytvoreného roku 1939. -idovské obyvate"stvo, ktoré sa neods'ahovalo, bolo zbavené ob#ianskych práv, vyvlastnené, deportované a nakoniec z vä#$ej
#asti vyvra*dené.
V rokoch 1944 a 1945 sa v meste nachádzalo tie* ve"a *ien a detí evakuovan!ch pred
náletmi z in!ch oblastí rí$e a ute#encov najmä zo Sliezska. Bezprostredne po skon#ení
vojny sa za#alo »divé« vyhá(anie nemeck!ch obyvate"ov, pri#om ako hlavná zberná oblas'
slú*ilo Sasko v sovietskej okupa#nej zóne. Ve"a ,al$ích osôb bolo – #asto za extrémne
tvrd!ch podmienok –internovan!ch v táboroch a nasaden!ch na nútené práce. Ústí nad
Labem sa navy$e stalo dejiskom jedn!ch z najkrvavej$ích v!tr*ností proti Nemcom v povojnovom &eskoslovensku: 31. Júla 1945 tu pri pogrome zahynulo pod"a dne$n!ch odhadov 80
a* 100 "udí. Stalo sa to po#as Postupimskej konferencie, kde sa rokovalo aj o vysídlení
Nemcov z v!chodnej Európy.
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Do roku 1947 bola vä#$ina Nemcov z Ústí nad Labem vysídlená, od roku 1946 aj do
americkej okupa#nej zóny. Integrácia pris'ahovalcov prebiehala, tak ako v prípade in!ch
skupín vys'ahovalcov, v sovietskej i v západn!ch okupa#n!ch zónach #asto problematicky.
Paralelne s t!m sa za#alo znovuosíd"ovanie mesta a okolia Ústí nad Labem pris'ahovalcami
z vnútrozemia a zo Slovenska (medzi ktor!mi bolo ve"a Rómov), ako aj reemigrantmi zo
zahrani#ia. Aj v tejto #eskej pohrani#nej oblasti sa vytváranie novej spolo#nosti z heterogénnych skupín pris'ahovalcov a #esk!ch starousadlíkov ukázalo namáhavou integra#nou
úlohou.
Na príklade mesta a regiónu Ústí nad Labem / Aussig sa dá prezentova' viacero tematick!ch okruhov: industrializácia a migrácia za prácou, nacistická okupa#ná politika
v &echách a na Morave vrátane pracovného nasadenia cudzincov vo vojnovom hospodárstve, zbavovanie ob#ianskych práv, vyvlast(ovanie, deportácia a vra*denie -idov, vyhá(anie a vysíd"ovanie Nemcov z &eskoslovenska sprevádzané násiln!mi trestn!mi #inmi a
napokon opätovné osíd"ovanie #eskoslovensk!mi ob#anmi. Takzvan! »ústeck! masaker«
navy$e dodnes zostáva dôle*it!m pamätn!m miestom Nemcov vysídlen!ch z &eskoslovenska a príkladom (niekedy kontroverzného) publicistického a vedecky-historického
prístupu k téme vyhnanie a vysídlenie tak v Spolkovej republike Nemecko ako aj v &eskej
republike. Dnes je Ústí nad Labem centrom vedeckého vyrovnávania sa s históriou Nemcov
v &echách a na Morave, v budúcnosti by tam mala vzniknú' na túto tému aj stála expozícia.

4.3 Vilnius / Wilna / Wilno / Wilne
Na príklade mesta Vilnius / Wilna / Wilno / Wilne sa dá ukáza', ako tesne súvisela druhá
svetová vojna s cel!m komplexom $tátnej i ne$tátnej politiky násilia. Ako jej bezprostredn!
dôsledok sem patrí aj vysíd"ovanie na konci vojny, ktoré vo Vilniuse, kde *ilo len málo
nemeck!ch civilov, postihlo tamoj$ích Poliakov. Na základe »Nemecko-sovietskej zmluvy
o priate"stve a úprave hraníc« zo septembra 1939 Litvu obsadil Sovietsky zväz.
T!*de( pred nemeck!m útokom na Sovietsky zväz v júni 1941 bolo z Litvy do sovietskeho vnútrozemia deportovan!ch asi 20 000 "udí, údajne nepriate"sky naladen!ch proti
Sovietskemu zväzu. Z toho bolo 70 % Litovcov a 18 % Poliakov. Okam*ite po obsadení
Litvy Nemcami sa za#alo cielené vyvra*,ovanie -idov. Zásahové jednotky bezpe#nostnej
polície za#ali v júni 1941 deportova' -idov do Paneriai, *elezni#ného uzla ne,aleko
Vilniusu, kde ich strie"ali. Vyvra*,ovacím akciám Zásahovej jednotky 3 padlo pod"a
takzvanej Jägerovej správy u* v prv!ch mesiacoch okupácie za obe' viac ako 10 000 -idov
a do konca vojny boli vyvra*dení takmer v$etci *idovskí obyvatelia mesta. Jedno z najvä#$ích *idovsk!ch centier vo v!chodnej Európe bolo vyhladené. Stalo sa tak s pri#inením ich
litovsk!ch susedov, u ktor!ch nacistická propaganda stoto*(ujúca »*idovsk!ch komunistov« so »sovietskymi okupantami« padla na úrodnú pôdu. Tak ako litovsk! antisemitizmus získal v podmienkach nemeckej vojnovej politiky celkom novú logiku násilia,
nadobudol vo vojne in! charakter aj star! konflikt medzi Litovcami a Poliakmi o historick!
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nárok na Vilnius / Wilno. Po"ská Krajinská armáda v Litve viedla partizánsku vojnu nielen
proti nemeck!m okupantom, ale aj proti sovietskym partizánom a litovsk!m policajn!m
jednotkám; správa obsadenej Litvy, v ktorej dominovali Litov#ania, sa zasa postarala o to,
aby sa nábor "udí na nútené práce do Nemecka dot!kal takmer v!lu#ne Poliakov. V podmienkach druhej svetovej vojny sa tak star$í konflikt medzi Litov#ania a Poliakmi zmenil
na úporn! boj, ktor! nakoniec prinútil Poliakov opusti' Vilnius. Po dobytí Vilniusu
&ervenou armádou v júli 1944 Sovietsky zväz e$te v septembri toho istého roku uzavrel
s Lublinsk!m v!borom, prosovietsky naklonenou do#asnou po"skou vládou, dohodu
o takzvanej »repatriácii« litovsk!ch Poliakov z Litovskej sovietskej socialistickej republiky
do Po"ska. V tomto období mesto stratilo polovicu svojho predvojnového obyvate"stva. -ilo
v (om u* len 106 000 "udí, z toho 8 000 Litov#anov a takmer 90 000 Poliakov. Tisíce z nich
do mája 1945 zatkli a odsunuli. V septembri 1946 opustil mesto posledn! transport
s po"sk!mi vyhnancami. V druhej vys'ahovaleckej vlne, po#as Chru$#ovovej éry v rokoch
1955 a* 1958, opustili mesto aj zvy$ní Poliaci. Nové hlavné mesto Litovskej sovietskej
republiky stratilo dve najvä#$ie skupiny obyvate"stva, Poliakov a -idov. Základnou
osnovou politickej in$trumentalizácie dejín mesta zo strany Sovietov, ktorí ho chceli depolonizova', sa stalo vytes(ovanie a zaml#ovanie. Do zabudnutia mala upadnú' aj *idovská
minulos' mesta. Nesmel sa pou*íva' po"sk! názov mesta, jazyk jidi$ a spomienky na
holokaust boli stigmatizované. Dnes sa po"ské a *idovské spomienky na Wilno, respektíve
Wilne sústre,ujú v múzeách a na mestsk!ch cintorínoch, ktoré sú svedkami minulosti.

5 Metódy a médiá prezentácie
Prvá koncepcia »vidite"n!ch znakov« Spolkového ministerstva kultúry z roku 2008 po*aduje spoluú#as' generácie, ktorá za*ila útek a vyhnanstvo, a síce prezentované prostredníctvom prezentácie ich jednotliv!ch osudov a *ivotopisného rozprávania. Túto po*iadavku
zoh"ad(uje aj predkladaná koncepcia t!m, *e spája topografick! prístup s prezentáciou individuálnych príbehov vysídlen!ch a vyhnan!ch osôb. Tieto sa v$ak nesmú viaza' na jednostranné kategórie. Identita vysídlen!ch sa nedá redukova' v!lu#ne na »vyhnanie«, naopak,
treba ju prezentova' aj z h"adiska in!ch *ivotopisn!ch kategórií ako pôvod, vek, pohlavie,
generácia, sociálna vrstva, vidiecke alebo mestské vplyvy. T!mto spôsobom by sa mohla
podari' muzeálna prezentácia individuálnych identít, ktoré boli a sú neustále, ale nie v!lu#ne, formované nútenou migráciou – predmetom pozornosti sa takto systematicky stanú aj
integra#né procesy.
Principiálne multiperspektívna metóda tejto koncepcie vy*aduje zoh"adni' rozli#né
hlasy a rozli#né skupiny. Ve"k! v!znam pre pochopenie (nútenej) migrácie majú interakcie
medzi (núten!mi) migrantmi a ich spoluob#anmi, susedmi alebo kolegami v práci vo v!chodiskovom i v cie"ovom regióne. Prezentácia tak!chto interakcií si *iada $iroké vyu*itie
egodokumentov rôznych aktérov. Z písomn!ch sú to listy, denníky a autobiografie. K tomu
sa pripájajú audiovizuálne médiá: záznamy rozhovorov a filmy respektíve videozáznamy.
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Tak stála ako aj do#asné v!stavy Nadácie by vzh"adom na svoj pedagogick! charakter
mali by' koncipované ako historické dokumentácie, opierajúce sa hlavne o filmové, zvukové, fotografické a písomné pramene. Trojrozmerné exponáty budú ma' len podriadenú
funkciu. Prem!$"anie o histórii by mali u"ah#i' názorné, stru#né texty a graficky komprimované, ale sekven#né projekcie ($tatistické materiály, fyzické, hospodárske, sociálne a
politické mapy, syntetické diagramy a tak ,alej). Náv$tevníci by sa nemali ocitnú' v pozícii
»dodato#ne pre*ívajúcich«, ale sami h"ada' vysvetlenia a klás' otázky. Základnou my$lienky je kritické spracovanie a zachovanie odstupu; inscenovan!m zá*itkom je potrebné
sa vyhnú'.

6 Cie#ové skupiny, vz$ah k sú%asnosti a dejepisno-didaktické
úlohy miest spoznávania histórie
V!stavy Nadácie sa orientujú na ve"mi rôznorodé cie"ové skupiny. Vypl!va to z ustanovení
zákona, z citovo zafarbenej témy a v neposlednom rade aj zo situovania v!stavy. Zámerom
prvého návrhu koncepcie »vidite"n!ch znakov« Spolkového ministerstva kultúry z marca
2008 ako aj komentárov k návrhu Zákona na zriadenie Nemeckého historického múzea bolo
prebudi' záujem o túto tému najmä u »mladej generácie«. V!stava je preto hlavne miestom
spoznávania a u#enia, ktoré má prebudi' záujem $kolsk!ch tried a ,al$ích skupín mlad!ch
"udí o túto tematickú oblas' najnov$ích dejín, zah.(ajúcu vojnové zlo#iny, vyhnanie
a vysíd"ovanie alebo otázky za#le(ovania skupín obyvate"stva v rozli#n!ch oblastiach.
Vzniká tu $anca rozvíja' povedomie o komplexn!ch súvislostiach poru$ovania "udsk!ch
práv a ich politick!ch a individuálnych dôsledkoch.
Vzdelávacia úloha zah.(a samozrejme aj ve"kú cie"ovú skupinu osôb, ktoré majú
k téme osobn! vz'ah. Ide o skupinu "udí, ktor!ch sa ako príslu$níkov generácie pamätníkov, prípadne ich potomkov, útek a vyhnanie priamo alebo nepriamo dot!kali. V!stava
zameraná na porovnanie im má umo*ni', aby prostredníctvom skúseností in!ch zasadili
osobné spomienky do $ir$ieho historického kontextu. Okrem toho sa tu otvára $anca podnieti' rozli#né generácie, aby na danú tému viedli dialóg.
Osobitnou v!zvou sú náv$tevníci, najmä *iaci a mladiství, ktorí sami majú pris'ahovalecké korene. V tak!chto prípadoch sú potrebné pedagogické koncepcie a vytvárenie $pecifick!ch vz'ahov so svetom ich zá*itkov. Ak sa podarí prebudi' v nich (ale aj v ostatn!ch
náv$tevníkoch) vedomie historick!ch podmienok a politického pozadia premeny Nemecka
na pris'ahovaleckú krajinu a prebudi' v nich záujem o tému nútenej migrácie, potom v!stava dosiahne ve"mi dôle*it! cie".
V!stava je ,alej ur#ená hos'om zo zahrani#ia, ktorí vzh"adom na centrálne umiestnenie
v!stavy v Berlíne budú tvori' jednu z najvä#$ích skupín náv$tevníkov. Budú medzi nimi
aj ob#ania $tátov postihnut!ch vojnou a vyhá(aním, ktorí budú v!stavu vníma' osobit!m
spôsobom – ke,*e aj niektorí z nich mô*u ma' k téme priamo alebo nepriamo osobn!
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vz'ah. V!stava preto musí by' koncipovaná multiperspektívne: utrpenie vyhnan!ch
Nemcov má by' jej 'a*iskom, ale nie v!lu#nou optikou. Je potrebné, aby v nej boli
integrované rôzne historické v!klady a navzájom sa lí$iace a meniace spolo#enské modely
spomínania.
Celkovo treba vychádza' z predpokladu, *e vä#$ina náv$tevníkov má o tejto tematickej
oblasti len útr*kovité, navy$e #asto jednostranné historické vedomosti. Z toho vypl!va
pedagogická úloha, ako ich #o najzrozumite"nej$ie a diferencovane oslovi'. Takéto heterogénne publikum si vy*aduje v!stavu orientovanú na cie"ové skupiny a sprostredkovanie,
prehliadky, zodpovedajúce sprievodné programy, ako aj didaktické materiály a individuálne
ponuky. Tieto musia zoh"ad(ova' rozdielne vedomosti a skúsenosti, záujmy a motivácie,
poskytova' bohaté komunika#né mo*nosti a podnecova' k historickej anal!ze a hodnoteniu.
Okrem toho by mala by' vytvorená mo*nos' prípravy a spracovania zá*itkov na internete.
Spomínaná multiperspektívna koncepcia v!stavy by sa mala konkrétne realizova' aj
prostredníctvom videoin$talácie, ktorá by sa dala koncipova' ako prológ alebo epilóg stálej
expozície, prípadne by stála v centre v!stavy. Krátke sekvencie rozhovorov by ukazovali
"udí, vyjadrujúcich sa k historick!m a aktuálnym prípadom útekov, vyhá(ania, etnick!ch
#istiek alebo inej nútenej migrácie, ale aj k integra#n!m procesom, vnímaniu domova a
historicko-politick!ch javov. Tu by sa dali tematizova' vlastné skúsenosti, tradície rodinnej
pamäte, záujem o tému a jej relácie ako aj osobné hodnotiace postoje. Takéto videoin$talácie majú na v!stavy pritiahnu' náv$tevníkov v$etk!ch vekov!ch skupín (od 14 rokov)
a t!m z nich sam!ch urobi' predmet v!stavy. V!stava je chápaná ako diskusné fórum
a mala by náv$tevníkov podnecova' k tomu, aby reflektovali svoje vedomosti, postoje
a obrazy dejín a viedli medzigenera#né, prípadne aj cezhrani#né diskusie.
Na pod#iarknutie rozdielnosti, ba a* rozporuplnosti rozli#n!ch postojov k témam
Nadácie by na videofóre mali dosta' priestor nielen "udia z Nemecka (vyhnaní i nevyhnaní,
neskor$í vysídlenci, b!valí gastarbeiteri a *iadatelia o azyl a ich potomkovia), ale aj osoby
z in!ch európskych krajín. Takáto transnacionálna panoráma sú#asn!ch názorov by mala
ka*dému náv$tevníkovi – okrem historick!ch informácií vlastnej v!stavy – umo*ni', aby sa
vedome vysporiadal s témou nútenej migrácie a integrácie vo vlastnom *ivote. V!stava by
tak mohla sp/(a' jeden z nárokov, vysloven!ch v prvej koncepcii »vidite"n!ch znakov«
Spolkového ministerstva kultúry: sta' sa »miestom stretávania a dialógu«.

7 Miesta prepojenia – v!stavy Nadácie Útek, vyhnanie, zmierenie
ako platformy európskeho sprostredkovania dejín
)truktúra topografick!ch modulov v!stavy na konkrétnych príkladoch znázor(uje medzinárodn! rozmer témy a demon$truje transnacionálne otvárenie perspektív. Topografické
moduly stálej expozície by mohli by' prezentované napríklad ako putovné v!stavy v Nemecku a in!ch európskych krajinách.
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Tak ako moduly mô*u by' podnetom pre iné in$titúcie (múzeá, kultúrne zariadenia,
ob#ianske zdru*enia), aby projektovali vlastné lokálne alebo regionálno-historické v!stavy,
mali by zasa v!stavy in!ch in$titúcií in$pirova' pracovníkov Nadácie k rozvíjaniu existujúcich a vytváraniu nov!ch modulov stálej expozície v Berlíne.
Koncepcia Spolkového ministerstva kultúry z marca 2008 stanovuje, aby sa na ploche
400 a* 600 m0 pravidelne konali aktuálne doplnkové v!stavy, súvisiace s dominantnou
témou nútenej migrácie (pozri tie* Zákon o Nadácii, § 16 ods. 2, s. 2).
To umo*ní prípravu a prezentáciu spolo#n!ch v!stav s in$titúciami podporovan!mi
v zmysle § 96 Zákona o vyhnancoch a ute#encoch, s »Európskou sie'ou Pamä' a solidarita«,
s domácimi a zahrani#n!mi múzeami a podobn!mi ustanoviz(ami. To umo*ní trvalú v!menu skúseností s európskymi partnermi, #o sú#asne povedie k potrebnému roz$íreniu
perspektív vnímania nútenej migrácie.
V!menné v!stavy organizované pod"a princípu topografick!ch modulov majú
sprostredkova' prípady nútenej migrácie v priebehu celého 20. storo#ia v Európe i mimo
nej. Ako príklady sa ponúkajú Srebrenica (vojna v Bosne a Hercegovine v devä'desiatych
rokoch 20. storo#ia), Izmir / Smyrna (grécko-tureck! konflikt za#iatkom dvadsiatych rokov
20. storo#ia) alebo Darfur (ob#ianska vojna v Sudáne trvajúca od roku 2003). Tieto v!stavy
sa dajú usporiada' bu, v spolupráci s partnermi priamo na mieste alebo zapo*i#a' do
Berlína. V!menné v!stavy v$ak nemusia nutne podlieha' topografickému princípu stálej
expozície. Do úvahy prichádzajú aj do#asné v!stavy s in!mi prístupmi k problematike
a porovnávacími metódami. Tieto by mohli napríklad prezentova' spôsoby, ak!mi si skupiny a organizácie obetí v Nemecku, Po"sku, &esku, Grécku, Turecku, Arménsku, Palestíne
alebo Bosne chcú alebo mô*u pripomína' prípady nútenej migrácie.
Takáto dlhotrvajúca v!mena skúseností so spoluprácou by v optimálnom prípade mohla
vies' k in$titucionalizácii kontaktov, ktoré by umo*(ovali u*$iu obsahovú kooperáciu, ktorú
explicitne predpokladá aj Zákon o Nadácii (§ 16 ods. 2, s. 5). Na takomto kooperatívnom
základe by sa náv$tevníci berlínskej v!stavy mohli dozvedie' aj o in!ch miestach, na ktor!ch sa pripomínajú fenomény nútenej migrácie.
Iné v!stavy by zasa sú#asne mohli informova' o berlínskej Nadácii Útek, vyhnanie,
zmierenie.
Takéto topografické zameranie by mohlo vies' k spolupráci pri organizovaní historick!ch workshopov, systematick!ch projektov o sú#asníkoch alebo orálnej histórii (pozri
Zákon o Nadácii, § 16 ods. 2, s. 4). Tieto projekty by zasa mohli dop/(a' spolo#né, etnologicky in$pirované prehliadky ka*dodenn!ch a symbolick!ch znakov v mestskom priestore,
spájajúcim sa s rozli#n!mi vrstvami (nútenej) migrácie: napríklad mestsk!ch #astí, ulíc,
domov, námestí, kostolov alebo pamätníkov.
Sie' vznikajúca na báze takejto kooperácie by mohla nadviaza' na u* fungujúce vedecké
siete. Spolu s in!mi partnermi by tak Nadácia mohla plni' funkciu európskej platformy, kde
by ú#astníci univerzitn!ch seminárov, medzinárodn!ch letn!ch $kôl, skupiny *iakov a mláde*e, ako aj zástupcovia ob#ianskych iniciatív na$li miesto na spolo#né u#enie a diskusie –
na prácu v rámci v!stav a na ich príprave.
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