
Selektivita lidské paměti: 50 rozhovoru - 15 minut.  
Popis otázek v dotazníku 

Metodologie: Dotazník a polo strukturované rozhovory plus archivní výzkum 

Rozdělení dotazníku, opinion makers (žurnalisté, duchovní, spisovatelé, předsedové 
konzistoří, tajemníci obcí, ředitelé muzeí). Rozdělení do sekcí  jednotlivé sekce,  

Technika snowball (sampling) osloveni naratoru, kteří posleze privedou další naratory. 

Teorie pameti, jak dešifrovat pamet; politické prostředí,  

• V prvé řadě se jedná o kvalitativní metodu výzkumu, která je typická svým 
demokratizujícím pojetím dějin. Oproti jiným přístupům - jako jsou např. tradičně 
pojímané politické, hospodářské, sociální nebo vojenské dějiny, zpracovávané často na 
základě „neorálního" pramenného materiálu  

• Snaží se „dávat slovo" opomíjeným (tzv. bez dějinným) vrstvám společnosti, více 
reflektuje tzv. malé dějiny (mikro historie), individuální prožitky, dějiny „psané zdola" 
(history from below), rozměr každodennosti apod. Za kvalitativní výzkum se pak 
považuje takové bádání, které sdělení jednotlivce vnímá jako svébytnou poznávací 
hodnotu a nesnaží se jeho obsah zobecnit za pomoci kvantifikujících (např. statistických) 
postupů do širších celků. 

• Rozhovory vycházejí z minulých prožitků jednotlivce, jsou ovlivňovány časovým 
odstupem, ale i prostředím, ve kterém vznikají, závisejí na osobních motivech 
dotazovaného, a proto jsou údaje v nich obsažené v porovnání s jinými prameny bytostně 
subjektivní.  

• Jedním dechem dodejme, že tuto vlastnost ale nevnímá badatel v oblasti orální historie 
jako nevýhodu, právě naopak jako součást a nezbytnou kvalitu, kvůli níž rozhovory 
primárně pořizuje. 

Lucembursko omluva 
Malý stát nacházející se mezi Belgií, Francií a Německem se v úterý 9. června omluvil za 
utrpení, které způsobil své židovské komunitě během druhé světové války. Je to první takové 
gesto, které přichází z lucemburských vládních pozic bezmála po 70 letech. Židovská komunita v 
dnes půlmilionovém velkovévodství činila před válkou 3700 lidí.  

Lucemburská vláda kolaborovala s německou nacistickou vládou v antisemitské perzekuci Židů 
třemi způsoby: identifikovala lidi, o nichž se předpokládalo, že měli náležet k židovské rase na 
základě německých kritérii, vyčlenila je z veřejného života, profesí a škol a poté zkofiskovala 
jejich majetek,” napsal Artuso ve své zprávě v únoru. V říjnu 1941 pak bylo Lucembursko 
vyhlášeno za oficiálně „judenrein“ a Židé byli deportováni do Lodže, Terezína a Osvětimi.  

Od května 1940 do září 1944 podle vládních stránek v Lucembursku zahynulo 1200 Židů. Roku 
1941 se začalo s deportacemi a holocaust přežilo jen 36 původních lucemburských Židů. 
Lucembursko uznalo, že někteří lucemburští představitelé měli na zločinech podíl. Úterní 



omluva přišla poté, co vláda pověřila lucemburského historika Vincenta Artuso, aby o 
spoluúčasti lucemburských autorit v tomto období sepsal zprávu. 

Šedesátka lucemburských poslanců přijala v úterý 9. května rezoluci uznávající „utrpení, které se 
vztahovalo na židovské občany, lucemburské i cizí státní příslušníky, během nacistické okupace 
Lucemburska.“ Mnoho Židů totiž po přijetí norimberských zákonů uprchlo z Německa a hledalo 
útočiště právě v sousedním Lucembursku. Parlament se rovněž omluvil za „nepravosti, ve 
kterých figurovaly také lucemburské autority.“ Sousední Belgie takovou omluvu svým Židům 
vyslovila v roce 2009. 

Lucemburští židé spíše liberální, ortodoxní aktivní skupina Chabad Lubavitch, Kombinace 
Sefardů a Aškenázů – komunita spojená. Půjčka za oplátku; Změny v náboženských 
tradicích; účast na tryznách.  

Založení státu Izrael a konflikt: 

• V červnu 1946 otiskla komunistická Tvorba první útok proti sionismu.  
- Chtěli jsme odejít, ale nebyly finanční prostředky 
- Nechteli jsme odejit, i když jsme v Izraeli měli pribuzne 
- Nechteli jsme odejit kvůli klimatu. 
- Pocit krivdy, muzeme si za to sami LUX FR CSR 
- Problematika restituci LUX FR CSR 
- Zákon: Další příčinou sporu mezi většinou a menšinou se stal zákon, který 

strukturoval pojem politický vězeň a výrazně znevýhodňoval oběti rasové 
perzekuce. 

- Potřeba uniknout od rodičů, Palestina jako země zaslibena. 
- FR a LU tlak na integraci a asimilaci 
- CSR historicky úkol přesídleni. 

„Jest přirozené, že i my českoslovenští židé srdečné a s radostí vítáme 
zrození židovského státu v Palestině a přejeme mu mnoho zdaru a 
Boha prosíme za jeho šťastnou budoucnost. Činíme tak všichni bez rozdílu, 
zda jde o ty, kteří chtějí zůstat československými občany a kteří zde 
mají svou vlast, anebo o ty, kteří se hodlají stát občany židovského státu a 
v něm se usídlit. Všichni si uvědomujeme, že jde především o velké lidské 
dílo, které má vytvořiti domovinu pro statisíce nešťastných lidí 
roztroušených po táborech v Německu po létech hrozného strádání a 
utrpení." 

Proces Adolfem Eichmannem; 

- Zadostiučinění CSR a LU a FR 
- Na všechny se snesl Boží hněv 
- Děkovné dopisy 
- Navázání kontaktů se známými a příbuznými v Izraeli LUX, FR, CSR 
- Diplomatické selhání ze strany Německa LUX, FR, CSR,  
- Pokus bránit spravedlivému procesu ze strany Německa LUX, FR  



- Erich Kulka v Izraeli 
- Zwi Batscha 
- „umožňuje promluvit a být vyslyšen těm, kteří až doposud mlčeli, nebo jim nebylo 

nasloucháno.“ 
- Kontext: vyjádření tisku:  

 
- Dopadení Eichmanna je jenom prvním úderem namířeným proti nacistické 

internacionále," 
- Věstník XXIII, 1961, č. 5, 1. 5., s. 7. - V témže čísle uveřejnil Věstník výzvu, aby se 
- přihlásili svědci proti dozorcům v Osvětimi pro připravovaný proces 
- v Německé spolkové republice. Hledáme svědky proti dozorcům v Osvětimi, Věstník 

XXIII, 1961, č. 5, 1. 5., s. 8. 
- Eduard Goldstúcker, protagonista socialismu s lidskou tváří, poté emigrant, prohlédl 

komunistický režim. 

 

Olympijské hry Mnichov 1972; 

- Smrt olympijské myšlenky LUX A FR 
- Olympiáda jako komerční projekt silně elitářsky orientovaný. MINORITA LUX 
- Kritika Izraele vyšší než u Československých Židů x Kritika pouze oficiálního tisku. 
- Vyšší míra strachu z terorismu 
- Silný zájem o snahu o iniciativu A. Spitzerová a I. Romanová se dalších 30 let snažily 

přimět německé úřady k přiznání viny na masakru a odtajnění všech dokumentů. To se 
jim částečně podařilo až v roce 1992. FR a LU 

- Obava o svůj život a život dětí FR a LUX 
- Lítost nad ztrátou izraelských sportovců FR a LUX 
- Konspirační teorie FR, LU, CSR   
- Kritika izraelské rozvědky. Mosad zachytila ještě před zahájením her zprávy z 

palestinských odbojových kruhů o "odletu jednotky OOP ze Středního východu kamsi do 
Evropy", předala ji Šin Bet, která ale této skutečnosti nevěnovala pozornost Kritika: 
Kritika Arabů, teroristů, Zápdních Němců 
Kontext:     

- Londýnská olympiáda odmítla uctít památku izraelských sportovců minutou ticha při 
zahajovacím ceremoniálu. Toto rozhodnutí přivítal palestinský olympijský výbor. 

- K nárůstu antisionismu (antisemitismu) došlo po vítězství Státu Izrael v šestidenní válce 
(1967). 

- Lux plus FR Všichni autoři se pak shodují na tom, že protiizraelská kampaň dosáhla 
svého vrcholu v roce 1975, kdy Valné shromáždění Organizace spojených národů 
odhlasovalo rezoluci, v níž byl ztotožněn sionismus s rasismem.  

- 1972 Byl zřízen jako program sledování československých židů a jeho údajným cílem 
bylo vytvořit kartotéku všech židů v Československu 

- Právo odsunuje událost do pozadí.  



- Nesouvislé články z blízkého východu, kde je Izrael jako militantní velmoc. Agresor atd.  
- Rudé Právo letecká provokace 6.9. 1972.  
- Na tento clánek navazuje i rozsáhlejší informace z devátého zárí, z které se ctenár 

dozvídá, že došlo k leteckým útokum na postavení palestinských radikálu v Sýrii a 
Libanonu a že Izrael chystá novou mohutnou ofenzivu proti arabským militantům 

- „Myslím si, že ti lidé se pokouší dokázat (existenci palestinského národa) velmi 
- špatným zpusobem, ale takové veci se budou dít stále, protože oni již ztratili jakoukoliv 
- víru ve svetové spolecenství. Jejich hlavním cílem je zkrátka dokázat vlastní 
- existenci.1 

 
Operace Entebbe 4. 7. 1976  

- CSR:  
- MILAN OTÁHAL, Opozice, moc, společnost 1969–1989, Praha 1994, s. 32, definuje 

společenskou 
smlouvu následovně: „Vládnoucí skupina tak uzavřela s občany jakousi společenskou 
smlouvu: zbavila je do jisté míry existenčních starostí, zabezpečila určitý životní 
standard, některým vrstvám dokonce poměrně vysoký, a zaručila sociální jistoty. Na 
oplátku požadovala apolitičnost, rezignaci na účast ve veřejném a politickém životě – tato 
sféra se měla stát výlučnou záležitostí nomenklatury.“ 

- Nevedeli jsme nic!! Pouze z německých novin; ůplná ignorace 
 
Kontext: CSR:  

- Lidová fronta pro osvobození Palestiny totiž ideove vycházela z levicových 
korenu, což bylo rovnež umocneno skutecností, že byla schopna efektivního spojení 
s marxistickými teroristickými skupinami ze západní Evropy, jakou treba byla 
západonemecká Frakce rudé armády. 

- K vývoji obcanské války v Libanonu, kdy je možné identifikovat se s jednou z bojujících 
stran a vykreslit ji jako morální a ideove správnou83, se Právo vrací v prubehu sledované 
doby celkem petkrát. 
 

➢ Newly established state Israel, war of independence 1948-49, Algerian war 1954-62, 

process with Eichmann 1961, six-day war in Israel 1967, Olympic games in Munich 

1972, Jom Kippur war 1973, Operation Entebbe 1976 etc.) 

 

                                                             
1 EZARD John. John Ezard and the Palestine case: killers from a nowhere land. Guardian, 7. zárí 1972, 
Str. 2. 


