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Práce sleduje proměny ve výkladu sovětských represí (především z období stalinismu) od 

konce 80. let 20. století do konce roku 2016. Na jedné straně sleduje postoj ruského státu, na 

straně druhé pak postoj nezávislého hnutí Memorial. Všímá si rozporů, které ve výkladu 

represí státu a Memorialu vznikají a snaží se je vysvětlit. Zatímco postoj Memorialu zůstává 

po celou dobu konzistentní a snaží se represe dávat do širšího kontextu, ze strany státu vidíme 

různé přístupy v dobách perestrojky, za vlády prezidenta Jelcina i v období prezidentství 

Vladimira Putina. Práce také hledá příčiny současného tlaku ruského státu proti hnutí 

Memorial, který zesílil především po roce 2014. Na pozadí hlavního tématu práce představuje 

také stručnou historii hnutí Memorial, jeho vývoj a konkrétní projekty a postoje.  
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Z blíže neidentifikovaného plánovaného popisu vztahu ruské společnosti k sovětským 

represím jsem se dopracoval k tzv. case study, kdy na základě analýzy vztahu konkrétního 

sdružení k ruskému státu a k výkladu stalinských represí upozorňuji na celoruský problém se 

vztahem k minulosti. Hledal jsem, jakým způsobem téma vztahu ke stalinské minulosti 

uchopit, na co se soustředit. Po konzultacích s vedoucím práce i vedoucím bakalářského 

semináře jsem dospěl k závěru, že by se středobodem mé práce mělo stát právě hnutí 

Memorial, na němž, resp. jeho vztahu k ruskému státu, se dá problemtika recepce stalinismu 

dobře ilustrovat. 
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