
Východní Evropa mezi pokojnou
revolucí a násilím

1989  Epochální zlom:





Východní Evropa mezi pokojnou
revolucí a násilím

1989  Epochální zlom:



© Saská zemská centrála 
pro politické vzdělávání
(Sächsische Landeszentrale 
für politische Bildung)

Drážďany, 28. září 2019 

Publikováno u 
příležitosti výstavy 

Saské zemské centrály 
pro politické vzdělávání

s fotografiemi a popisky

Mirka Krizanovice 

a texty 

prof. Dr. Tima Buchena 
a 
Doreena Reinharda

S laskavou podporou Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (F.A.Z.)



Úvodník
Dr. Roland Löffler

Výstava

„Bylo to na věčné časy,
dokud to neskončilo“

(Alexej Jurčak)

Zdlouhavý konec
„východního bloku“

NDR.
Pokojná revoluce

Československo.
Sametová revoluce

Rumunsko.
Nedokončená revoluce

Jugoslávie.
Občanské války a rozpad

NDR-NSR.
Naděje a ztráty

Pozadí:

Rozhovor s Mirkem Krizanovicem

Rozhovor s prof. Dr. Tim Buchen

„Proti radikalizaci jsme 
neměli šanci“

Doreen Reinhard

Otisk

6

10

12

18

28

32

38

46

50

58

66

72



6

Úvodník 

Dr. Roland Löffler
Ředitel Saské zemské centrály 
pro politické vzdělávání

Vněmeckém novinářství nalezneme pouze několik málo
vizuálních, ne-li dokonce ikonografických klíčových mo-

mentů, na které si čtenáři vzpomenou ještě za několik deseti-
letí. Patří k nim obrazová řeč titulů jako „Spiegel“ a „Stern“,
Geo – reportážní fotografie, a v neposlední řadě mimořádná
kvalita fotožurnalistiky již zrušené přílohy Frankfurter Allge-
meine Zeitung (F.A.Z.) „Bilder und Zeiten“. Jedinečná nebyla
pouze kvalita článků ze všech oblastí politického fejetonu, ale
především vynikající kvalita velkoformátových černobílých fo-
tografií. Někdo si možná ještě vzpomene, jak mu po přečtení
této přílohy zůstávaly černě zbarvené palce a ukazováčky, a
ona tím doslova zanechávala stopy. Tuto obrazovou řeč vyvinul
tým kolem mistrovské Barbary Klemm, „demokratky fotogra-
fie“, jak ji jednou označil spisovatel Durs Grünbein. Byla „očitou
svědkyní s fotoaparátem“, nevtíravou pozorovatelkou, která
dokázala nalézt tu správnou část motivu pro každé téma. 

Za zmíněný způsob fotožurnalistického vyprávění ve F.A.Z. ne-
vděčíme pouze Barbaře Klemm. Estetický purista, který jako
málokdo ovládal umění vyčkat na ten správný okamžik, který
má jedinečný cit pro politická a společenská témata, který se
odvážil do nebezpečných regionů našeho světa, byl a je Mirko
Krizanovic. Kdo ho stejně jako já více než jedno desetiletí po-
zoruje při práci, zjišťuje, že se dokáže učinit prakticky nevidi-
telným dokonce v nejtěsnější tlačenici a stísněných prostorách.
A když ho jeho protějšek vlastně nevidí, pořídí ty nejlepší zá-
běry. To se Krizanovicovi dařilo i jako fotografovi redakce F.A.Z.,
pro kterou mezi lety 1987 až 1994 projel Východní Evropu.
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Objevil se tam jako insider, a zároveň i outsider. Narodil se
v bývalé Jugoslávii, vyrostl ale v Německu, měl tudíž pocho-
pení pro obě strany „železné opony“, byť osobně na Východě
nežil, a sám se tak ocitl na poznávací cestě. To z něj učinilo
dokumentaristu a díky jeho řeči obrazu i vypravěče dějinných
událostí, jejichž dopady nás zaměstnávají dodnes. Krizanovic
zachytil zoufalství lidí v bývalé Jugoslávii, brutalitu převratu
v Rumunsku, demonstrace v Praze a Lipsku. Dvanáctého listo-
padu 1989 fotografoval po pádu Berlínské zdi jásající lid a pro-
menádu trabantů v Obersuhlu. Německá pošta otiskla tento
motiv později na více než 30 miliónech poštovních známek. 

Prof. Dr. Tim Buchen, historik Technické univerzity Drážďany
zaměřený na Východní Evropu, dodává svými doprovodnými
texty Krizanovicovým subjektivním snímkům objektivní rámec.
Staví je do politicky historické souvislosti a vysvětluje vývoj
vnitřní i vnější politiky v přelomových letech.

Saskou zemskou centrálu pro politické vzdělávání těší, že vý-
stavou „Epochální zlom 1989: Východní Evropa mezi pokojnou
revolucí a násilím“ může přispět k připomenutí výročí v jubi-
lejních letech 2019/2020. Výstava se nesnaží zdokumentovat
celou fázi transformace ve Východní Evropě, ale záměrně si
vybírá krátký časový úsek a zaměřuje se na Německo, Česko-
slovensko, Rumunsko a bývalou Jugoslávii. 

Jasně se zde ukazuje to, na co můžeme s vděkem vzpomínat.
Oproti našim nepříliš vzdáleným evropským sousedům totiž
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na východě Německa nepadl jediný výstřel, nezemřel jediný
demonstrant a ruská armáda odešla (jak ukazuje závěr výstavy)
v souladu s dohodou. Pokojná revoluce v nových spolkových
zemích byla pokojným epochálním zlomem a v knihách o his-
torii jí proto patří stálé místo. 

Rád bych poděkoval za laskavou podporu Frankfurter Allge-
meine Zeitung jako mediálnímu partnerovi, Mirko Krizanovi-
covi a Timu Buchenovi za intenzivní a dobrou spolupráci, Gese
Emde, která navrhla klasický layout výstavy i katalogu, a rov-
něž Thomasi Platzovi, mému kolegovi v zemské centrále,
který je kurátorem celé výstavy. Za zajištění česko-německého
překladu katalogu a výstavy vděčíme úzké spolupráci s Kon-
taktní kanceláří Svobodného státu Sasko v Praze pod vedením
Dr. Davida Michela. O překlad se postarala Lenka Sieberger.   

Dnes, třicet let po pádu Berlínské zdi, chceme oživit Vaše vzpo-
mínky na zmíněnou dobu. Každý hlas v politickém diskursu
a v historickém připomenutí je důležitý. Každá výstava může
poskytnout podněty, ale každý má svůj vlastní přístup k době,
osobám a místům. Těšíme se na Vaše vyprávění a vzpomínky
na epochální zlom před třemi desetiletími.
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Výstava

„Bylo to na věčné časy, 
dokud to neskončilo“

(Alexej Jurčak)

Ještě na jaře roku 1989 si snad nikdo, ať už lidé v zemích
Varšavské smlouvy, či jejich pozorovatelé na Západě, neuměl

představit Evropu bez socialistického státního zřízení. Nikdo
nepředvídal implozi komunistických režimů, které postupně
začaly razantní rychlostí během několika měsíců padat jak do-
mino.

To, co bylo zpětně označováno za „obrat“, přišlo nečekaně,
celý průběh byl nejistý. V Polské lidové republice se na nátlak
opozice 4. června uskutečnily první (polo)svobodné volby do
národního parlamentu. Ve stejný den spáchala Čínská lidová
republika masakr na svých protestujících občanech. Tyto pro-
tichůdné události ukázaly zcela rozdílné reakce a možnosti
režimů tváří v tvář hrozícímu ekonomickému kolapsu a legiti-
mační krizi.  

Teprve další historický vývoj ukázal, že velká většina elit ve
střední a východní Evropě podporujících systémy s gigantickým
bezpečnostním aparátem již nebyla ochotna ani schopna bo-
jovat za zachování systému a udržení moci. Poté, kdy Michail
Gorbačov oficiálně odvolal „Brežněvovu doktrínu“, dle níž
by zachování socialismu v každém členském státě Varšavské
smlouvy bylo nutné v případě potřeby zajistit vojenskou silou
spojenců, zůstal každý z režimů odkázán sám na sebe. Invaze
do ČSSR z roku 1968 se tak nemohla opakovat. Demonstranti
ve všech zemích věděli o tomto vývoji a hnutích v sousedních
zemích. Protesty a rozpad diktatur spolu byly úzce propojeny. 
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Epochální zlom 1989 byl od začátku navíc mediální událostí.
Snímky a titulky nejen že zachycovaly události, ale ovlivňovaly
celý jejich další vývoj. Zde vystavené fotografie Mirka Krizano-
vice pořízené pro Frankfurter Allgemeine Zeitung patří právě
k těm snímkům, které zahýbaly dějinami. Jejich společná ex-
pozice nám dnes umožňuje uvědomit si spojitosti převratů i
jejich rozdílný průběh v jednotlivých státech a regionech. Na
následujícím panelu naleznete vysvětlení událostí, které před-
cházely epochálnímu zlomu, a v globální perspektivě pak
popis rozpadu „východního bloku“ zohledňující současné his-
torické poznatky jako doplnění tehdejší perspektivy snímků.
Rozdíly v navštívených zemích – NDR, Československu, Ru-
munsku a Jugoslávii – jsou zachyceny v konkrétních textech
k příslušným zemím. 
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Po vítězství Rudé armády nad nacistickým Německem a jeho
spojenci se ve střední a východní Evropě etablovaly komu-

nistické režimy kontrolované z Moskvy a zřízené dle vzoru
Sovětského svazu. Z konfrontace se západními spojenci a kon-
kurence společenských systémů vyvstala „studená válka“,
která Evropu rozdělila na Východ a Západ. Všechny socialis-
tické státní systémy si zajišťovaly vnitřní moc pronásledováním
opozice a sledováním svých občanů „bezpečnostní službou“.
Z vnějšku chránila sovětskou mocenskou sféru vojenská ali-
ance „Varšavský pakt“, která udržovala své členy na mo-
skevské linii. Invaze do Československa v roce 1968 násilně
zpřetrhala pražský reformní kurz a stala se na podkladě
„Brežněvovy doktríny“ zpětně součástí oficiální politiky.

Zajištění socialistické moci však nebylo založeno pouze na
potlačování a propagandě. Značné části společnosti přineslo
socialistické státní zřízení zlepšení životní úrovně a stabilitu.
Vedoucí elity stranického a státního aparátu vděčily systému
za dalekosáhlá sociální i materiální privilegia.

Od 70. let se socialistická centrálně plánovaná ekonomika do-
stávala pod stále silnější hospodářský tlak. Bezúspěšně se sjed-
návaly úvěry v „tvrdé“ měně, které měly uspokojit rostoucí
spotřebitelské požadavky občanů a vybudovat exportní hos-
podářství, konkurenceschopné na celosvětovém trhu. 

Ke ztrátě legitimity socialistických diktatur přispívalo i porušo-
vání lidských práv, tím spíše, že se podpisem závěrečného aktu
KBSE v Helsinkách v roce 1975 zavázaly k jejich dodržování.

Výstava

Zdlouhavý konec 
„východního bloku“
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Tento podpis byl totiž podmínkou pro poskytování dalších za-
hraničních úvěrů. Návštěvy v roce 1978 zvoleného polského
papeže Jana Pavla II. umožnily v Polské lidové republice poprvé
ve „východním bloku“ konání masových shromáždění a celo-
společenských akcí nezávislých na státu, které byly brzo vní-
mány jako opozice vůči systému. 

Tato zkušenost dodala odvahu 10 miliónům Poláků, kteří
vstoupili do nezávislého odborového hnutí Solidarita zasazu-
jícího se o lepší pracovní podmínky. Pro vládu proklamovaného
„státu dělníků a rolníků“ to byl políček do tváře. V prosinci
roku 1981 vláda vyhlásila výjimečný stav a definitivně se zdi-
skreditovala. 

Od poloviny osmdesátých let přicházely vládnoucí elity v mnoha
státech s různými reformními pokusy, jako například se zave-
dením omezeného soukromého podnikání v Maďarsku a Pol-
sku. Reformní programy glasnosť (otevřenost) a perestrojka
(přestavba) mladého generálního tajemníka KSSS Michaila
Gorbačova poukázaly na problémy a nespokojenost v Sovět-
ském svazu a devalvovaly staré hierarchie a závislosti uvnitř
elit. Oficiální odvolání Brežněvovy doktríny a stažení se z Afg-
hánistánu jasně podtrhlo ztrátu moci a vlivu Sovětského svazu.
Jeho satelity ve střední a východní Evropě zůstaly odkázány
samy na sebe. Elity těchto zemí, které jako jediné dobře chá-
paly bezvýchodnost ekonomické situace, ztratily zájem bojo-
vat o udržení rozpadajícího se systému, od něhož se odvrátil i
sám Sovětský svaz.
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Západní Berlín, NSR, srpen 1989

Moje první cesta do Berlína. Braniborská brána vážně existuje! 
Poznávání města, které se za příštích 30 let změní jako snad
žádné jiné z těch, které znám.
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Východní Berlín, NDR, únor 1990

Pohled pro mě neobvyklý – vojáci Rudé armády na nedělním
výletě ve středu Berlína.
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Erfurt, NDR, březen 1990

Zchátralá fasáda domu v centru města.
Dialog přes patra.
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Bitterfeld, NDR, duben 1990

Stádo ovcí před elektrárnou Borna s továrnou na brikety a 
závodem na nízkotepelnou karbonizaci hnědého uhlí. Záběr
teleobjektivem z velké vzdálenosti ke zhuštění paralelně exis-
tujících, a přesto tak rozdílných světů.
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Výstava

NDR. 
Pokojná revoluce

Vříjnu 1989 oslavila NDR vojenskou přehlídkou a za účasti
vysoce postavených hostů ze spřátelených zemí 40. výročí

svého založení. Michailu Gorbačovovi, faktickému šéfovi vlády
Sovětského svazu, se dostalo mnoha spontánních oslavných
reakcí a pochvalných hesel. Pod jeho glasností a perestrojkou
se totiž skrývaly reformy, kterým se vedení NDR tvrdošíjně brá-
nilo a ocitalo se tak v socialistickém táboře ve stále větší izolaci.
Občané NDR sledovali západoněmecké zpravodajství o změ-
nách v Sovětském svazu, Maďarsku a Polsku. „Západní tele-
vize“ přinášela neustálé srovnávání se svobodami a lepšími
životními podmínkami v NSR, která přicestovalým občanům
NDR automaticky poskytovala státní občanství. Od konce
května 1989 zrušilo Maďarsko, do něhož směli východní
Němci cestovat, kontroly na hranicích s Rakouskem a umož-
nilo tak tisícům lidí vycestovat na Západ.  

Také díky volnému cestovnímu styku s Československem bylo
v létě 1989 možné dostat se „za kopečky“. Československá
policie přestala blokovat přístup na západoněmecké velvys-
lanectví a Ministerstvu zahraničí NSR se na mezinárodní půdě
podařilo dosáhnout vycestování do NSR zvláštními vlaky
z Prahy přes Drážďany do franckého Hofu. Masy toužící po
vycestování na drážďanském hlavním nádraží a masivní poli-
cejní zásah se staly živoucím obrazem státu, který z vlastních
občanů učinil běžence, a k jejichž požadavkům se nestavěl
otevřen k diskusi, ale pouze represivně.
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Tlak na vládu NDR na podzim roku 1989 stále sílil. K několika
málo prvním účastníkům již delší dobu probíhajících ponděl-
ních demonstrací se po mírové modlitbě v Mikulášském kos-
tele v Lipsku připojily desetitisíce lidí. Na 9. října připravil šéf
státní bezpečnosti (Stasi) Erich Mielke rozmetání protestů dle
vzoru Pekingu, přímý rozkaz k použití zbraní však vydán nebyl.
V následujících týdnech demonstrace zmobilizovaly miliony
občanů NDR, kteří provoláváním hesel „my jsme národ“ a „zů-
staneme tady“ ukázali, že vycestování nespokojených nemůže
být dalším řešením a volali po odchodu vlády. Dne 18. října
odstoupil Erich Honecker, 9. listopadu byly otevřeny hraniční
přechody do Západního Berlína.

Izolován ve vlastním socialistickém táboře, bez reformního
křídla ve straně, které by věrohodně mohlo propagovat trans-
formaci, finančně na okraji propasti a vystaven silnému vlivu
mocného souseda NSR režim nepřežil déle než do prvních svo-
bodných a zároveň posledních voleb do Lidové komory v bře-
znu 1990.
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Hof, NSR, říjen 1989

Po vypjaté noci, během níž dorazil první vlak s uprchlíky ze 
západoněmeckého velvyslanectví v Praze, přijíždí v časných
ranních hodinách vlak druhý. Úleva, radost, euforie na obou
stranách.



21

Lipsko, NDR, říjen 1989

Pondělní demonstrace – vkročení do nové epochy. Nikdo 
nevěděl, co se stane za chvíli, jak státní aparát zareaguje.
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Delitzsch, NDR, říjen 1989

Země diskutuje, stejně jako zde v centru Delitzsche. Společně
s tehdejším politickým redaktorem deníku F.A.Z. Eckhardem
Fuhrem jsem se vydal zachycovat atmosféru.
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Obersuhl/Phillipstal, NDR/NSR, listopad 1989

V neděli jsem se brzo ráno vydal k vnitroněmecké hranici.
Stále více trabantů proudí přes otevřený provizorní hraniční
přechod. Tento snímek se ocitl na titulní straně F.A.Z. a byl
v miliónovém počtu otištěn u příležitosti pátého výročí pádu
Berlínské zdi na poštovní známce Německé spolkové pošty.
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Lipsko, NDR, prosinec 1989

Lidová policie chránila ústředí Státní
bezpečnosti v budově „Kulatý roh“
v Lipsku, kterou obsadili občanští
aktivisté. 
Uniformované policisty v jejich no-
vých rolích jsem v tu chvíli byl jen
těžko schopen odhadnout. Rychlá
momentka, pokud možno bez ri-
zika, protože předchozí záběry na
filmu přece neměly zmizet.
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Kavelstorf u Rostocku, NDR, prosinec 1989

Stísňující a fascinující zároveň. Se stoickým klidem a důklad-
ností zajišťují vojáci Národní lidové armády tajný sklad zbraní.
Z pověření státu Alexander Schalck-Golodkowski rozsáhle ob-
chodoval se zbraněmi a opatřoval tak devizy.
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Erfurt, NDR, únor 1990

Téměř jako z ptačí perspektivy působí snímek Helmuta Kohla
během předvolebního projevu v Erfurtu. Schodiště do chrámu
mi umožnilo pohled na publikum sálající naději a s jásotem 
vítající kancléře.
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Výstava

Československo. 
Sametová revoluce

Podobně jako v NDR neexistovalo ani v ČSSR v roce 1989
žádné velké opoziční hnutí jako v Polsku, ani vlivné re-

formní křídlo vládnoucí strany jako v Sovětském svazu, Polsku
nebo Maďarsku. Po hořké zkušenosti z Pražského jara, kdy so-
cialistické „bratrské státy“ rozmetaly vnitřní reformní pokusy,
málokdo věřil v politické změny. 

Takzvaná „normalizace“ slibovala občanům ČSSR omezení
socialistické mobilizace a propagandy a větší úsilí centrálně
plánovaného hospodářství o uspokojení rostoucí poptávky
spotřebitelů po automobilech, zábavní elektronice a moder-
ním bydlení. V důsledku zadlužení v zahraničí, špatného hos-
podaření a rostoucí konkurence na celosvětovém trhu však
centrálně plánovaná ekonomika rychle přestávala být schopna
tyto sliby naplnit. 

Nejmocnějším mužem v zemi byl Gustáv Husák, který byl v
roce 1968 díky aktivní podpoře rozbití Pražského jara povýšen
na generálního tajemníka a prezidenta. Tento autor „norma-
lizace“ byl jako Erich Honecker striktně proti částečné privati-
zaci hospodářství. Stejně jako u východoněmeckých sousedů
ztrácelo vrcholné vedení kontakt se stále nespokojenějším
obyvatelstvem a nepřipojilo se ani ke změnám, které iniciovalo
či částečně realizovalo vedení Sovětského svazu, Polska a Ma-
ďarska.
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Na volání po reformách přicházející od nespokojených demon-
strujících studentů odpověděla policie a bezpečnostní služba
17. listopadu v Praze brutálním násilím.

Zvěsti o údajném zabití studenta Martina Šmída Čechům při-
pomněly protestujícího studenta Jana Opletala zavražděného
nacisty v roce 1939 a studenta Jana Palacha, který se upálil
na protest proti vojenské invazi v roce 1968. Vyhlášení gene-
rální stávky studentů a masivní pokojné protesty na ulicích,
během nichž mělo cinkotem klíčů symbolicky odzvonit soci-
alistickému režimu, přiměly izolovanou vládu během deseti
dnů k demisi. Celosvětově uznávaný dramatik a disident Václav
Havel, který se stal hlavním představitelem „sametové revo-
luce“, byl ještě v témž roce zvolen prezidentem země.
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Praha, ČSSR, listopad 1989

Večerní shromáždění na Václavském náměstí. Dav jako
tichá síla působil ohromujícím dojmem a ovládl noc.
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Praha, ČSSR, listopad 1989

Čeští a slovenští studenti protestují
v noci ze 17. na 18. listopad 1989
v okolí Václavského náměstí proti
režimů.
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Výstava

Rumunsko. 
Nedokončená revoluce

Rumunsko sdílelo s NDR a ČSSR zkostnatělý kurz stranic-
kého vedení, početně malou opozici a razantně rostoucí

protesty na ulicích, které nakonec přivedly systém ke kolapsu.
Podobně jako NDR si i Rumunsko udržovalo ohromný bezpeč-
nostní aparát v podobě Securitate, který sloužil k zastrašování
obyvatelstva. Na rozdíl od ostatních zemí Varšavské smlouvy
existoval v Rumunsku až do konce neostalinistický kult osob-
nosti okolo Conducătora (vůdce) Nicolae Ceaușesca, který
zemi vládl od roku 1965.

Rumunsko se emancipovalo od Sovětského svazu a aliancí,
kterým dominoval, tj. Varšavské smlouvy a Rady vzájemné
hospodářské pomoci tím, že vstoupilo do sdružení rozvojových
zemí G77. Na hrozící státní bankrot po ropné krizi v letech
1979 až 1981 Rumunsko zareagovalo rigidními úspornými
opatřeními a vyprodáním základních potravin, což přivedlo
zemi až k hladomoru. 

Pod vlivem převratů na počátku léta v Maďarsku a Polsku a
na podzim v NDR, ČSSR a Bulharsku se v Rumunsku v prosinci
1989 rozpoutaly masové protesty v multietnickém Temešváru.
Pastor László Tökés se opakovaně postavil jak proti své kal-
vinistické církvi, tak i politickým autoritám, za což měl být
15. prosince zatčen. Několik desítek věřících vytvořilo blo-
kádu a zabránilo tak Securitate v jeho zadržení.
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Žhavá novinka o drolící se slávě tajné policie se šířila rychle a
vedla k ohromnému shromáždění, které začalo skandovat
„pryč s Ceaușescem“, „pryč s tyranií“ a „svobodu“. Na pokyn
Conducătora armáda sice protesty krvavě potlačila, avšak bez-
úspěšně. Vojáci se totiž spojili s protestujícími občany. 

Ceaușescův pokus po celé zemi manifestovat akceschopnost
režimu přímým přenosem zinscenovaného shromáždění dese-
titisíců lidí v hlavním městě skončil fiaskem. Skandující dav ho
označil za diktátora a provoláváním hesla „Temešvár“ vyjádřil
svou solidaritu s protesty. Po zahájení střelby do davu došlo
k útoku na palác. Diktátor se pokusil o útěk, byl však zadržen
armádou a společně s manželkou Elenou 25. prosince před
zraky kamer popraven. Revoluce v Rumunsku měla rysy ob-
čanské války mezi Securitate, obyvatelstvem a vojskem s více
než 1 000 obětí na životech a skončila pučem. Fronta národní
spásy pod vedením Ilona Iliesca, chráněnce Ceaușesca, se po
vítězství ve dvojích (sporných) volbách udržela u vlády až do
roku 1996.
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Arad, Rumunsko, prosinec 1989

Ale později ano. V centru Aradu stříleli odstřelovači Securitate
ze střech do davu lidí. Kolektivní strach, i mezi námi zpravodaji.



35

Arad, Rumunsko, prosinec 1989

Květiny jako poděkování za obsazení obrněného vozidla.
V tuto chvíli byla Nicolai Ceaușescovi věrná už jen elitní jed-
notka tajné policie Securitate.
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Valea Popilor u Bukurešti, Rumunsko, květen 1990

Fronta ve vesnické škole. Jenom ti nejstarší si matně vzpomněli na
poslední svobodné volby před téměř 70 lety. Už si ani nedokázali
představit, že ještě někdy v životě budou moci svobodně volit.
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Výstava

Jugoslávie. 
Občanské války a rozpad

Socialistická federativní republika Jugoslávie byla stejně jako
Rumunsko členem G77 a pěstovala až do smrti diktátora

Josipa Tita v roce 1980 rozsáhlý kult osobnosti. Nezávislost na
Sovětském svazu byla ale od roztržky mezi Titem a Stalinem v
roce 1948 a později díky Hnutí nezúčastněných zemí mnohem
větší. 

Podobně jako Rumunsko byla i Jugoslávie multietnická země,
která se za 2. světové války během obsazení mocnostmi Osy
stala dějištěm genocidy a etnických čistek. V 80. letech narůs-
talo napětí mezi jednotlivými republikami, autonomními úze-
mími i uvnitř předsednictva, které řídilo stát po Titově smrti. 

V kontextu politické transformace v táboře socialistických
států a rozpadu Sovětského svazu se od června 1991 prohlá-
sily dílčí republiky Slovinsko, Chorvatsko, Makedonie a nako-
nec i Bosna a Hercegovina za suverénní státy. Jugoslávská
lidová armáda se cestou vojenské intervence pokusila zabránit
rozpadu federace, která fakticky sestávala už jen ze Srbska a
Černé Hory. 

V početných občanských válkách v letech 1991 až 1995 se ar-
mády i různí ozbrojenci dopouštěli etnických čistek a masakrů
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v regionech, kterých se chtěli zmocnit pro svůj vlastní stát,
nebo v nichž žili příslušníci znepřátelených národností. V dů-
sledku těchto událostí bylo zničeno mnoho míst a roztrženo
bezpočet rodin, desetitisíce lidí byly nuceny uprchnout. Teprve
po skončení války v Kosovu, do které se leteckými útoky za-
pojilo i NATO, skončily v roce 1999 vojenské střety o nové roz-
dělení tehdejší Jugoslávie.
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Slavonie, Chorvatsko, červenec 1992

Zpustošení, utrpení a žal ve vesnicích mezi Osijekem a Varaž-
dinem. Na cestě na západ střílely srbské tanky na jeho dům,
vypráví rozezlený a zoufalý muž.
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Osijek, Chorvatsko, srpen 1992

Z pohledu na bezstarostné děti, které
si hrají a rybaří na břehu Sávy ve Slavo-
nii, naskakovala husí kůže. Zkáza byla
vidět, ve skrytu číhaly pozemní miny.
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U Brka, Chorvatsko, srpen 1992

Přestáli bitvu u Brčka. Vyčerpaní bosenští muži se seskupili
severně od roky obléhaného města. Doufali, že se jim podaří
uniknout hrozící genocidě.
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Požega, Chorvatsko, srpen 1992

Nouzové ubytování pro uprchlíky ve škole. Traumatizované děti
plné strachu, apatické a téměř nereagující. Rodiče se snažili být
svým dětem oporou, jak jen to v zoufalé situaci bylo možné.
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Bosensko-chorvatská hranice, srpen 1992

Hrůza a strach. Bosenská rodina na útěku z Mostaru. Chorvatská
policie kontrolovala hranici a vracela mnohé uprchlíky zpět.
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Výstava

NDR-NSR. 
Naděje a ztráty

NDR zůstala ušetřena traumatických zkušeností Rumunska
a Jugoslávie. Dokonce i v porovnání se sametovou revolucí

v Československu, které se v roce 1992 nekonfliktně rozdělilo
na Českou republiku a Slovenskou republiku, se revoluce roku
1989 jeví být ještě pokojnější. Transformace po pádu starého
státního vedení se nesla ve znamení cíle, který sdílela valná část
obyvatelstva a silně podporovala i západoněmecká vláda –
znovusjednocení Německa.

Poprvé demokraticky zvolená Lidová komora učinila potřebné
kroky zřízením nových spolkových zemí, měnovou reformou
a podpisem smlouvy o přistoupení k NSR. Mnozí občané NDR
doufali, že brzo dosáhnou životní úrovně a podmínek svých
krajanů ve starých spolkových zemích. Tyto naděje přiživovaly
sliby německé vlády o „vzkvétající krajině“. Přes euforii ze zno-
vusjednocení, údajně jasně vytyčenou cestu, ekonomické snahy
a investice znamenala transformace zároveň ztrátu orientace
a devalvaci jistot a všeho známého.



47

Drážďany, SRN, prosinec 1991

Centra měst postupně začínala být hlasitější, barevnější a ruš-
nější. Přesto bylo možné vnímat a pozorovat určitou skepsi.
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Cvikovská krajina, SRN, duben 1992

Z tehdejší dálnice to byla jen tmavá skvrna. Projel jsem mnoha
zatáčkami a stanul před divokým pohřebištěm aut uprostřed
pole. Vše kolektivně, i zbavování se nepotřebného, to mi pro-
běhlo hlavou.
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Hesensko/Duryňsko, SRN, duben 1992

Ožehavý úkol na bývalé vnitroněmecké hranici. S těžkými
přístroji a velkou opatrností odhalovaly speciální jednotky
zaměřené na pozemní miny minulé stopy pohraničního 
režimu NDR a likvidovaly nalezené nálože.
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Pozadí

Rozhovor s Mirkem Krizanovičem

„Tehdy jsem si říkal, jak je vše 
v neuvěřitelném pohybu“

Mirko Krizanovic doprovázel jako fotograf revoluce, které
se od roku 1989 šířily východní Evropou. Několik let ces-

toval z jedné země do druhé, sledoval každodenní život lidi,
zažíval euforii i zklamání.

Pane Krizanovici, v jakých zemích jste fotografoval v re-
volučním roce 1989?
V té době jsem pracoval jako fotograf pro redakci F.A.Z. a za-
býval se nejvíce regionem kolem Rýna a Mohanu. Hranice
mezi oblastmi našich úkolů se však smývaly, měli jsme mož-
nost fotografovat i mimo Německo. Vývoj na Východě mě fas-
cinoval. Přelom nastal pořádně až na podzim 1989, pak ale
postupoval překotně. Tehdy jsem vyjel do východního Ně-
mecka, později ještě krátce do Prahy. Největším zážitkem v
daném roce bylo Rumunsko, tam jsem zažil revoluci o Váno-
cích. Kolem 22. prosince začaly přicházet rozporuplné zprávy.
Nikdo nevěděl, jak dalece revoluce pokročila. Chyběly foto-
grafie. A to mě rozčilovalo. Šéf zpravodajství F.A.Z. pak ale řekl:
„Tak tam prostě odleťte!“. Nemohl jsem tomu pořádně uvěřit,
ale o dvě hodiny později jsem byl na letišti ve Frankfurtu, ještě
si tam koupil bundu a vyrazil.

Jak důležité bylo Vaše osobní spojení s Východem?
Narodil jsem se jako Chorvat v dnešním Srbsku, celé dětství jsem
měl tedy k Východu vztah. Vyrostl jsem ve státě ovlivněném
Titovým diktátorským režimem. S rodinou jsem v 60. letech
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často jezdil do Maďarska, Polska, Československa. Už tehdy
jsme pozorovali zásadní události, například příjezd ruských
tanků do Bratislavy. Člověk pak na vlastní kůži pocítí, jakou dy-
namiku mohou takové události vyvolat. Byla cítit i jistá bezmoc
státní moci. Moje rodina odešla do západního Německa, když
mi bylo deset. Rodiče byli klastičtí gastarbeiteři. Já jsem se stal
fotografem, těžiště mé práce bylo také nejprve na západě.
Kruh se ale uzavřel poté, kdy jsem od roku 1989 cestoval Vý-
chodem. Byl to návrat k mnoha věcem, které mi přišly známé.

Jak probíhaly Vaše cesty za fotografiemi?
Někdy jsem byl na cestách sám, jindy s redaktorem. Sledovali
jsme každodenní život na místech, kam fotografové agentur
většinou nejezdili, protože se tam nic velkého nedělo. V de-
níku F.A.Z. vycházely zprávy podrobně zaměřené na kontext,
velký luxus v tištěných médiích. Měli jsme možnost poměrně
exkluzivně a v klidu pozorovat život lidí, splynout s okolím.
V Berlíně jsem se jednou na ulici připletl do skupiny mladých
lidí. Říkal jsem si: Kampak chtějí jít? Připojil jsem se k nim a
náhodou zažil dobytí centrály Stasi v Normannenstraße. Do-
provázeli jsme i pondělní demonstrace. Nikdo nevěděl, co se
stane v příští moment. Jak státní moc na masy lidí zareaguje.
Revoluce na Východě, od východního Německa v roce 1989 až
po bývalou Jugoslávii v roce 1999, pro mě byly určitým druhem
profesionálního transu. Jezdili jsme z místa na místo, všude tam,
kde se zrovna něco dělo, abychom zachytili celý vývoj. 
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Měly německé zpravodajské redakce mimořádný zájem
o určité motivy?
Redakce byla odkázána na korespondenty, kteří byli na místě.
Měli jsme tedy opravdu velký vliv na to, co v novinách vyjde.
Konkrétní zadání jsme neměli, pouze obecný rámec. Měli jsme
zachycovat aktuální vývoj, a to co možná nejpestřejším způ-
sobem.

Revoluce v roce 1989 měnily východní státy odlišně. Jak
jste vnímal tyto kontrasty?
Nejprve nebylo jasné, že revoluce budou probíhat různě. Uvol-
nění iniciované Michailem Gorbačovem jasně ukázalo, že ne-
zůstane pouze u NDR, ale dotkne se i ostatních států. Jakou
formou se tak stalo, bylo však individuální. Každá země je jiná.
Rumunsko nelze srovnávat s NDR. Byla tam úplně jiná atmo-
sféra, jiná mentalita, jiný vztah ke státu. Na východě Evropy měla
NDR spíše speciální postavení, protože země byla pořád velice
německá, i za socialismu. Jiné východní země zase byly silněji
ovlivněny dlouhotrvajícím ekonomickým nedostatkem. Lidé se
zvláštním způsobem učili se svou situací vyrovnat. Vypěstovali
v sobě velkou trpělivost i neuvěřitelnou bodrost. Na druhé
straně ale byli ti, kteří situace bez skrupulí zneužívali. Schop-
nost snášet utrpení, kterou ve východních zemích nalezneme
prakticky až do dneška, na západě potkáváme stále méně.

Jak dnes pohlížíte na tuto revoluční vlnu?
Nejsilněji pociťuji nejspíš deziluzi. Každopádně pokud to tedy
srovnám s pocitem, který se tehdy prolínal celou východní Ev-
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ropou – tou neuvěřitelnou euforií, novým myšlením, vůlí vydat
se novým směrem. Tehdy jsem si říkal, jak je vše v neuvěřitel-
ném pohybu. Ale liberalizace v zásadě neproběhla, počáteční
optimistická nálada pouze udělala místo novým despotům.
Politické systémy ve většině východních zemí jsou zkostnatělé.
Do těchto zemí dnes putují enormní finanční prostředky z EU,
často ovšem do zkorumpovaných systémů, takže se tím nic
moc nezmění. V Maďarsku nebo Rumunsku končí spousta
peněz u těch nejbohatších v zemi. Mezi lidmi oproti tomu často
panuje chudoba. Východní Německo má ve výčtu revolucí mi-
mořádné postavení, protože tam tehdy vzniklo něco zásadně
spojujícího.

Sjednocení Východu a Západu se tedy z Vašeho pohledu
zdařilo?
Myslím, že na obou stranách byla velká ochota a připravenost
dospět k dobrému výsledku. A za ten se nemusí nikdo stydět.
Cena za znovusjednocení, zejména pro východoněmecké ob-
čany, byla zcela určitě emocionálně vysoká. Ve hře bylo po-
chopitelně i zklamání. Lidé vynaložili spoustu síly, aby si znovu
uspořádali život. Ani vzestup radikálních sil, který se projevuje
i nyní, nepřichází jen tak. V roce 1990 jsem fotografoval v cen-
trech pro mládež, například ve Cvikově, kde bylo vidět, jak na
sebe naráží levice a pravice. A taky, jak se především pravičáci
rychle zradikalizovali. Vídal jsem tam občas mladé lidi bez ja-
kéhokoliv směřování. Měl jsem pocit, že jim chybějí rodiče.
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Temešvár, Rumunsko, 25. prosince 1989

Mezi novináři se jako požár začaly šířit zprávy o dalších zvěrstvech
páchaných Securitate. 
Na jednom hřbitově byla nalezena odložená mrtvá těla. Příslušníci
opozice se světovému tisku prezentovali jako oběti Ceaușescova
režimu. A my všichni jsme si kladli otázku, jakých ohavností je
ještě vůbec člověk schopen.
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Temešvár, Rumunsko, 25. prosince 1989

Jedno z mrtvých těl bylo dokonce vystaveno v márnici. Takovýto
strašlivý pohled zůstane v paměti po celý život. 
Teprve o několik měsíců poté, kdy snímky obletěly celý svět, se
zjistilo, že se jednalo o mrtvá těla k pitvě z nedaleké nemocnice.
Dnes bychom tomu řekli fake news.
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Jako fotograf jste se neustále ocital v emocionálních
momentech, od radostného poblouznění až po válečné
scény. Jak s takovými emocemi pracujete?
Říká se, že není nic subjektivnějšího nežli objektiv fotografa.
Snažím se na jedné straně být neutrálním zpravodajem, tj. vy-
právět příběhy tak, jak je vidím, a přitom nebýt tendenční. Ale
vnímám se i jako určitý katalyzátor. Chci předávat dál pocity,
které zažívám.

Zažil jste inscenování událostí ze strany médii?
Absolutně výjimečně. V Rumunsku jsem ovšem zažil případ,
který byl tak eklatantní, že vystačí za deset. Situace tehdy byla
nepřehledná. V okolí tenkrát bylo více novinářů. Když se
někde něco událo, vzájemně se informovali. Přišla zpráva o
nálezu na hřbitově v Temešváru. Vydali jsme se tam a spatřili
neuvěřitelně děsivou scénu: v řadě 25 mrtvol s rozpáraným
a opět sešitým břichem, na kterém ležel fétus. Těchto výjevů
se nikdy nezbavíte. To, že vše bylo zinscenované, se zjistilo
až o několik měsíců později. Mrtvá těla pocházela z patologie
jedné nemocnice a opozice je zneužila k propagandě proti
Ceaușescovu režimu.

Hrozí při fotografování zachycování extrémů?
Tehdy mnohem méně než dnes. Fotožurnalistika se v minulých
30 letech velice změnila. Dnes se mnohé odehrává v reálném
čase. Fotografové pořídí během jedné události stovky záběrů,
materiál okamžitě putuje do agentur, kde někdo sedí a vybírá,
možná někdy i přednostně ty nejextrémnější snímky. Na reflexi
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prakticky nezbývá čas. Před 30 lety jsem byl rád, když jsem
k jedné story mohl použít dva, tři snímky. Fotografoval jsem
tehdy ještě analogově, s fotoaparáty Leica. V hotelových po-
kojích jsem si zřizoval jakousi mobilní laboratoř, vyvíjel zde
snímky a posílal je zpět do Frankfurtu po někom, kdo tam
zrovna letěl. Když jsem tehdy fotografoval někde ve vzdálených
oblastech Bosny, potřeboval jsem několik hodin na cestu zpět
do Záhřebu. Tam jsem celou noc nespal, protože jsem vybíral
motivy, které předám dál. Měli jsme čas se rozhodnout, jaké
snímky budou příběh vyprávět nejautentičtěji.

Jedním z Vašich nejslavnějších záběrů je promenáda tra-
bantů v roce 1989 v Obersuhlu. Fotografie byla dokonce
později otištěna na poštovní známce. Jak na ni pohlížíte
dnes?
Ohromná touha po jednotě, emocionální přivítání mezi Vý-
chodem a Západem, které bylo možné sledovat v to nedělní
ráno na hranici. Byl to jeden z nejzásadnějších momentů, které
nikdy nezapomenu.

Jezdíte stále na Východ? 
Dokud budu moci fotografovat, toto téma pro mě nikdy ne-
skončí. I v uplynulých letech jsem jezdil často na Východ, na
Ukrajinu, do Ruska. Reportážních cest však ubylo. Ale pokud
se někde naskytne příležitost, využiji ji. Chci nadále zachycovat
změny, ale i ustrnutí ve východních zemích. 

Rozhovor vedla Doreen Reinhard
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Pozadí

Rozhovor s prof. Dr. Tim Buchen

„Jedním z cílů je občanská společnost,
která se umí prosadit. To v sobě nese
samozřejmě něco patetického.“

Jun.-Prof. Tim Buchen z Historického institutu Technické
univerzity Drážďany se zabývá revolucemi v zemích se so-

cialistickým státním zřízením. Dle jeho názoru existovaly již
dlouho před masovými demonstracemi v roce 1989 faktory,
které ovlivnily zhroucení těchto států.

Pane Buchene, co v těch mnoha fotografiích vidíte jako
historik?
Podle mě je jasně vidět, jak události nejprve z dálky působí
překvapivě. Fotograf Mirko Krizanovic vyjížděl pro západoně-
mecké noviny F.A.Z. relativně spontánně na místa, kde se dělo
něco dramatického. Ani mnohým médiím nebylo hned jasné,
že se zde odehrává komplexní systémová změna. Řetězová re-
akce, která postihla mnoho států na východě Evropy, začala
na počátku jara 1989 symbolicky krvavým potlačením protestů
v Pekingu. Ve stejný den se konaly první svobodné volby v Pol-
sku. Je vidět, jak se rozevírají nůžky mezi reakcemi socialistic-
kých režimů na společenské požadavky. Poté nastává překotný
vývoj událostí. A výstava rovněž ukazuje, jak jsou vzájemně
úzce propojeny.

Jak důležitá byla pro vlnu revolucí politika Michaila
Gorbačova v tehdejším Sovětském svazu?
Je tu celá řada faktorů, jedním z nejzásadnějších byla Gorba-
čovova politika glasnosti a perestrojky. Byl zde však i ekono-
mický rozměr. Mnohé z těchto států stály před bankrotem,
byly silně zadlužené na Západě. Od 60. let soutěžily s kapita-
listickými společnostmi a opakovaly sliby o rostoucím blaho-



59

bytu. Jednoho dne si ale musely přiznat, že blahobytu nedo-
sáhnou. Ani četní členové nomenklatury již v 80. letech nebyli
ochotni dát za socialistický systém ruku do ohně. Právě na-
opak, mnozí se dokonce na změny připravovali. V Sovětském
svazu k nim za Gorbačova došlo záhy. V Maďarsku probíhaly
dokonce v roce 1987 experimenty se soukromým podnikáním.
Ze zemí, které Krizanovic procestoval, se změny nejméně do-
tkly Rumunska a NDR, tam se pohyb v nomenklaturách nejprve
nekonal. Skutečnost, že revoluce ve východní Evropě propu-
kaly téměř současně, je dána i propojením ve společném hos-
podářském prostoru. Tyto státy byly satelity Sovětského svazu
nezávislé na ekonomických kolobězích. V revolucích sehrála
svoji roli i moc obrazového svědectví. Fotografie a televizní zá-
běry z demonstrací se šířily, motivovaly ke stejným činům
v sousedních zemích a vyvíjely tlak na režimy bránící se refor-
mám. Kromě toho zde byla i moc čísel. Ti, kteří v systémech
nejprve nebyli vidět, stáli najednou v desetitisícových davech
na ulicích.

Proč mělo Rumunsko a NDR zvláštní postavení? 
Oba státy měly nepoměrně silně vybudované bezpečnostní
aparáty. Rumunská Securitate byla navíc považována za mi-
mořádně brutální a zastrašující. Tajné služby zasévaly ve spo-
lečnosti nejistotu a nedůvěru. Obě země měly ve srovnání
s ostatními pouze slabou opozici. Ale jak v Rumunsku, tak i
v NDR se v roce 1989 v krátké době zorganizovaly ohromné
demonstrace s různými výsledky. V NDR probíhaly protesty po-
kojně, v Rumunsku násilně. A později vyvstávala v Rumunsku
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Bad Langensalza, SRN, říjen 1991

Nic domluveného, žádný stanovený 
termín focení, ale náhodné setkání na
cestě domů z Berlína do Frankfurtu nad
Mohanem. V podvečerním soumraku se
tanková jednotka Rudé armády chystala
na odjezd. O chvíli později jsou veškeré
prostory kasáren a cvičišť prázdné.
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otázka, zda revoluce v Rumunsku vůbec proběhla, či zda byla
ukradena.

Lze vůbec provést zúčtování a říct, zda revoluce zafun-
govala či ne?
Dát absolutní odpověď je těžké. Rumunsko mělo problém
s nejasným transferem elit. Došlo sice k mocenské výměně a
bylo možné volit jiné strany. Na druhé straně se mnohým u
mocenské páky podařilo pokračovat v kariéře. V NDR byla vý-
měna elit mnohem dalekosáhlejší. Přišel tam tehdy takzvaně
nezatížený personál z druhé části země. Proto se východní
Němci na realizaci dalších změn mohli podílet jen zřídkakdy
v řídících pozicích.

Lze vymezit, kdy nastala chvíle, kdy masy lidí vyšly do
ulic? 
Určitě sehrály svoji roli i vyhlídky, že by demonstrace mohly
něco přinést. A že se demonstrantům dostane podpory. A taky
to, že si akcí všimnou i jinde, že se o nich bude vyprávět, že
vzniknou záběry, na které se lidé budou dívat. Myslím také,
že lidé cítili, že státní moc už nebude postupovat tak repre-
sivně. To znamená stejně masivně jako v letech 1953 a 1956
v Maďarsku, nebo 1968 v Praze, když se ulicemi valily tanky.
Nakonec, Brežněvovu doktrínu, podle níž Varšavská smlouva
měla silou zabránit vystoupení některého ze států ze socialis-
tického tábora, Gorbačov zrušil.
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V některých východoevropských zemích dnes vnímáme
vysokou podporu autoritářských a nacionalistických ná-
zorů. Lze nalézt vysvětlení v minulosti?
Jedná se o postsocialistické společnosti, jejichž vedení bylo
dříve silně zaměřeno na homogenitu, a které po destalinizaci
operovaly nacionalistickou rétorikou. Tyto společnosti se díky
sociální a prostorové mobilitě rychle pluralizovaly a mnozí lidé
se cítili být v tomto vývoji poraženými. Zklamáni změnami. Ka-
pitalismus jim sice přinesl zlepšení materiální situace, ale přesto
se opět cítí být podřizováni systému, který přinesl novou, ur-
bánní kastu privilegovaných, kteří evidentně bez problémů žijí
v tomto jiném světě. Populisté proklamují, že hovoří za „vět-
šinu“, za „národ“ a ospravedlňují to, co se blíží rétorice soci-
alistických systémů. Polská vládní strana PIS se staví striktně
antikomunisticky, ve školním vzdělávání a rodinné politice však
obnovuje fragmenty socialistického zřízení, zároveň však adre-
suje své opovržení a znechucení vůči kruhům, které z transfor-
mace profitovaly. Jsou to vzory, dle nichž dříve bývali hanobeni
„třídní nepřátelé“, díky nimž dnes opět stojíme na správné
straně. Navíc hraje svoji roli i to, jak v socialismu byla temati-
zována a zamlčována historie, například druhá světová válka.
Během několika málo let a desetiletí musely společnosti po
roce 1989 vzít na vědomí, že nezplodily pouze hrdiny a oběti,
ale i pachatele, spolupachatele, ale především oportunisty.
Proti tomuto uvědomění se staví i protesty formulované v na-
cionalistických protinávrzích.
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Existují nějaké mýty, které hrají roli pro náš dnešní po-
hled na revoluce?
Mnohé snímky ukazují odvážné obsazení centrál tajné policie
Stasi, bratrské propojení u Berlínské zdi, masové demonstrace.
To signalizuje, že systém k pádu přivedli lidé. To samozřejmě
není špatné, ale jen zúžené znázornění. Za tímto vývojem stojí
totiž i složité ekonomické faktory, eroze, které v jednotlivých
zemích byly už předtím. Mnohá vysvětlení směřují k občanské
společnosti, která se dokáže prosadit. To v sobě nese přirozeně
i něco patetického. Sdílím myšlenku důležitosti silné občanské
společnosti. Pokud je slabá, je nutné to vnímat jako nedosta-
tek. Z pohledu historiků se ale jedná o zjednodušený pohled
na události. V socialismu musela být občanská společnost
slabá, vždyť byla aktivně potlačována. Je nutné se silněji zamě-
řit na roli „neobčanské společnosti“, nomenklatury, která ode-
vzdává svoji moc. K dalšímu zkreslování revoluce dochází při
líčení událostí i směřování k jedinému konečnému bodu, v pří-
padě NDR znovusjednocení. Přitom zde byly i jiné alternativy
a mnohé se následně pořádně změnilo. Jde tu rovněž o zkla-
mané naděje, které se rodily během transformace. Náklady
byly enormní. A ohromná je i rychlost, kterou změny probíhaly
a stále probíhají.

Rozhovor vedla Doreen Reinhard
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Pozadí

Doreen Reinhard

„Proti radikalizaci jsme 
neměli šanci“

Na snímku Mirka Krizanovice z roku 1990 klub mládeže ve
Cvikově (Zwickau), v němž se scházeli i neonacisté. Co se

od té doby změnilo?

Když jsem se zabývala fotografiemi Mirka Krizanovice, zjistila
jsem, že se jeden z motivů mimořádně vymyká ostatním.
Znovu a znovu jsem se ke snímku vracela a sledovala zachy-
cenou scénu. Čtyři mladí muži vyfotografovaní v roce 1990
v jednom ze cvikovských mládežnických klubů. Tři z nich hledí
do objektivu přidrzle, sebevědomě, téměř posměvačně. Lze
rozeznat optické kódy skinheadské scény na počátku 90. let:
flekaté odbarvené džíny, trička Fred Perry, vyholené hlavy.
Čtvrtý z mužů, ten s palestinským šátkem kolem krku, vypadá,
že k ostatním nepatří. Kdo jsou tito muži?

Nemohu se od snímku dlouho odpoutat i proto, že vede do
současnosti. K otázkám, které řešíme i dnes, téměř o 30 let
později. Neonacisté, projevy násilí, blízkost jejich scény k mla-
dým – téma, které zahýbalo společností krátce po pádu Ber-
línské zdi. Dnes je situace podobná. Pravicový extremismus
v Sasku nikdy nezmizel, naopak, jeho struktury v posledních
letech posílily. Za rok 2018 eviduje saský Úřad pro ochranu
ústavy zhruba 2 800 pravicových extremistů, zhruba o 200
více než v předchozím roce. Také trestná činnost v těchto kru-
zích narůstá, zaměřuje se především proti migrantům a poli-
tickým odpůrcům.
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Fotograf Mirko Krizanovic počátkem 90. let často navštěvoval
východní Německo. Vyprávěl mi, že tam i zažil střety mezi za-
stánci levice a pravice. A také, jak rychle se především pravičáci
radikalizovali. „Viděl jsem dost mladých lidí bez jakéhokoliv
směřování. Měl jsem pocit, že chybějí rodiče,“ řekl Krizanovic.
Vzpomíná si na mládežnický klub ve Cvikově, kdo ale byli muži
před kamerou, už neví.

Snažím se ve Cvikově něco dozvědět, ptám se na sociální pra-
covníky z té doby a pořád slyším jedno jméno. Muž, kterého
ve městě zná spousta lidí: Jörg Banitz, starý známý, kterému
už je kolem 55 let, stále působí jako sociální pracovník, tak jako
už před třemi desítkami let v klubu „Pavučina“. Když Banitz
snímek spatří, okamžitě si vzpomene – na místo i osoby. Na
klub mládeže, který tehdy jako dvacetiletý otevíral společně
s ostatními na sídlišti Cvikov-Eckersbach. Nejprve to bylo im-
provizované místo pro setkávání v jednom ze zásobovacích
středisek NDR. Tato čtvrť byla v revolučních časech kritickým
místem. „Spousta lidí tehdy přišlo o práci, panoval neklid, fru-
strace, nejistota. Na mnoho státních míst toho bylo zkrátka
v porevoluční době nejdřív moc, nepřišel žádný zásah“, říká.
Začalo se objevovat stále více neonacistů, nejinak tomu bylo i
v „Pavučině“. Záběr ukazuje tvrdé jádro scény. Na fotografii
Ralf Marschner, ve městě dobře známý pravicový extremista a
dva jeho přátelé. Marschner sedí na snímku uprostřed. Dva
mladí muži, jeden za nimi, druhý vpravo od něj, tehdy patřili
do jeho bandy, vypráví Jörg Banitz.
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Sociální pracovník sledoval život Marschnera po celé roky.
Marschner, kterému mnozí ve městě říkali „MBK – muž bez
krku“, žil tehdy ve společném skinheadském bytě a fungoval
jako styčný důstojník pravicové extremistické scény. Zakládaly
se různé kapely, hudba tomuto prostředí dodávala identitu.
V mládežnických klubech členové kapel hledali zkušebny. Neo-
nacisté se objevovali i v „Pavučině“.

Mladý muž s palestinským šátkem, na snímku vlevo, je bývalý
kolega Jörga Banitze, který tehdy pracoval taktéž jako sociální
pracovník. Ve městě už ale nebydlí. Banitz vypráví, že se spolu
s kolegou na začátku snažili na mladistvé působit. „Ale proti
radikalizaci jsme neměli šanci. Většina z nich byla pevně za-
kotvena ve strukturách svých band, chycena v sítích ideologie,
tady jsme neměli žádnou šanci.“ Stálým místem pro srazy neo-
nacistů se klub mládeže nestal. „Znali jsme jejich ideologii a
nechtěli jsme naše prostory otevřít pravicově orientovaným
mladistvým.“

Scéna kolem Ralfa Marschnera se rychle zradikalizovala. Podle
informací novinářů, kteří se zajímali o Marschnerovu biografii,
prý Marschner v roce 1991 s ostatními pravicovými extremisty
zapálil ve Cvikově středisko pro uchazeče o azyl. V regionu
zorganizoval celou řadu pravicových rockových koncertů,
provozoval obchod s extremistickým oblečením, byl aktivní
v pravicově extremistických uskupeních. Údajně měl styky i
se zločinci z NSU. Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt a Uwe
Mundlos, kteří zavraždili devět migrantů a policistku, žili ne-
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Cvikov, SRN, únor 1991

Jeden vnímavý sociální pracovník a přepravka piva umožnila
mě a mému fotoaparátu otevřené dveře do centra mládeže.
Zajímavé focení s tehdy ještě uvolněnými mladými pravicovými
radikály.
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odhaleni do roku 2011 ve Cvikově. Pak si oba muži vzali život
a Zschäpe zapálila svůj úkryt, byt ve cvikovské ulici Frühlings-
straße.

Jörg Banitz považuje za „velmi pravděpodobné, že také Ralf
Marschner měl ve Cvikově spojení s teroristy z NSU, protože
v tvrdém jádru pravicově extremistické scény věděl každý o
každém“. Mnohá propojení v životě Ralfa Marschnera jsou
dodnes zahalena tajemstvím. Později se ukázalo, že Marschner
pracoval od roku 1992 deset let jako tajný agent s krycím
jménem „Primus“ pro Spolkový úřad pro ochranu ústavy. Ve
Cvikově už ho dlouho nikdo neviděl. V mnichovském procesu
s členy NSU, v němž byla obžalována i Beate Zschäpe, nebyl
Marschner ani předvolán jako svědek. Několik let žije ve Švý-
carsku, kde pracoval mimo jiné i v obchodě se starožitnostmi.
Ptám se Jörga Banitze, co se od roku 1990 změnilo ve Cvikově?
„Ledacos,“ říká, „a přesto nic mimořádného“. Pravicový ex-
tremismus je ve městě pořád velký problém. „Na počátku 90.
let vznikly rychlou radikalizací struktury, které přetrvávají do-
dnes. Několik pachatelů bylo odsouzeno, ale nikdo proti této
scéně ve velkém měřítku nezasáhl. Nadále má dobrou pozici,
dokonce se ve svém vnímání i o kousek posunula směrem
k normalitě ve společnosti.“ Dnes už neuvidíte těžké boty a
holé lebky. „Basebalová pálka se už nenosí na rameni, ale leží
v kufru auta.“

Mládežnický klub „Pavučina“ už v původní podobě neexistuje,
místo setkávání se přemístilo a stará se o něj někdo jiný. Jörg



Banitz pracuje ve Cvikově stále jako sociální pracovník, právě
nyní v sociokulturním centru „Alter Gasometer“. Zabývá se
zde i zločiny NSU. V historické dílně se Banitz pravidelně se-
tkává se žáky, s nimiž společně zpracovává dokumentaci osob,
míst a událostí, které byly ve spojení s NSU. Jde jim o Cvikov
jako místo činu. Ale také jako místo osvěty.
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