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ARCHEOLOGOVÉ BUDOU V PLZNI DISKUTOVAT  O VÝZKUMU TOTALITNÍCH 
REŽIMŮ 

 
Plzeň, 31. 10. 2014 – Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 
pořádá v přednáškovém sále Západočeského muzea odbornou mezinárodní konferenci  
s  názvem „Dark Modernities: Archaeologies of Totalitarianism, Authoritarianism and 
Repression“. Konference začíná v pátek 31. října a potrvá do 2. listopadu.  
 
Na konferenci zazní příspěvky k celé řadě témat, jako je genocida Arménů za první světové 
války, archeologie zločinů španělské občanské války, archeologie holokaustu a dalších zločinů 
nacismu, archeologie komunistické totality, archeologická dokumentace zločinů latinsko-
amerických diktatur, výzkumy zločinů válek v bývalé Jugoslávii nebo doklady represí 
v současném Iránu. Pořádající katedra archeologie Fakulty filozofické ZČU patří k jednomu 
z mála evropských akademických pracovišť, které se zabývají archeologií 20. století. 
 
V posledních letech se totiž archeologové stále více zaměřují právě na studium hmotných 
pozůstatků temných kapitol naší nedávné historie. Projekty realizované v různých částech 
světa prokázaly, že archeologie přináší zcela nové poznatky o různých aspektech totalit  
a represí a významně napomáhá vyšetřování zločinů proti lidskosti, spáchaných ve  
20. století. Na první takto zaměřené konferenci budou v Plzni archeologové z celého světa 
hledat odpovědi na otázky spojené s temnými stránkami posledního století, které zanechaly 
hluboké stopy hmotné povahy, jež je možné dokumentovat archeologickými metodami.  
 
„Naše definice autoritářství je záměrně široká a může být rozšířena tak, aby zahrnovala 

nejrůznější formy represí, stejně jako projevy odporu proti totalitním praktikám v nedávné  

i vzdálenější minulosti,“ říká James Symonds z univerzity v Amsterdamu, který zároveň 
přednáší na plzeňské katedře.  
 
„Archeologie modernity a současnosti se v našem prostředí začíná zaměřovat na studium 

hmotných pramenů, které nabízejí široké veřejnosti mimořádně naléhavou výpověď  

o totalitních režimech totalit 20. století. Plzeňská katedra archeologie v současnosti realizuje 

projekt zaměřený na pozůstatky železné opony, která byla sice odstraněna již před 25 lety, 

zanechala ovšem dodnes nesmazatelné stopy v krajině i v myslích lidí na obou stranách,“ 

sdělil organizátor konference a zároveň děkan Fakulty filozofické ZČU Pavel Vařeka. 
 
 
 


