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Výstava „Mami, já nechci válku!“ 
 
 

V pondělí 5. září 2022 byla vernisáží v Památníku Lidice zahájena nová výstava „Mami,  

já nechci válku“. Polsko-ukrajinský projekt spojuje minulost a současnost a vypráví o hrůzách 

války dětskýma očima. Výstava vznikla díky spolupráci polského Státního archivu, Ministerstva 

zahraničních věcí Polské republiky a ukrajinského projektu Mom, I See War.  

 

Vernisáž se konala za účasti zástupkyně Velvyslanectví Ukrajiny Teťjany Okopné, zástupce 

Velvyslanectví Polské republiky Pawła Piotrowskeho, ředitele Polského institutu Macieje 

Ruczaje, ředitelky maďarského institutu Liszta Hajnaly Kassaii, argentinského velvyslance 

Roberta Alejandra Salafii, starostky obce Lidice Veroniky Kellerové, zástupce Ústavu pro 

studium totalitních režimů Prokopa Tomka, lidického dítěte Pavla Horešovského a dalších hostů 

a veřejnosti. Během vernisáže vystoupily ukrajinské děti z pražského Komunitního centra Kroky 

dobra s písničkou „Není to tvoje válka“ od ukrajinské kapely Okean Elzy. Přítomní také položili 

květinové dary k lidickému Pomníku dětským obětem válek.  

 

Výstava se snaží ukázat, že válka vypadá v dětských očích vždy stejně. Bez ohledu na místo  

a čas je válka velké zlo a dítě je v ní vždy obětí. Podobnost mezi historickými a současnými díly 

je nápadná. Děti kreslí tanky, letadla shazující bomby, požáry a výbuchy. Kreslí raněné a mrtvé, 

zničené domy, hroby. Kreslí sebe a své rodiny, kreslí evakuaci a útěk. Ale také vyjadřují naději 

a zachycují své sny o budoucnosti. Scénáře jednotlivých válek jsou si velmi podobné. Mění  

se čas, mění se místo, mění se dětští svědci, ale válka je stále stejná. 

 

Vybrané kresby ve formě putovní výstavy jsou nyní – v návaznosti na 83. výročí začátku  

2. světové války – prezentovány v několika desítkách zemí světa. Česká prezentace výstavy  

v Památníku Lidice, místě spjatém s utrpením dětí během války, potrvá do konce října 2022.  
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