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My, určení k likvidaci
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„Viděli jsme srdce,
naplněné láskou,
po celý život,
ztracené v lásce
k Bohu a bližnímu.
Svítilo jako plamen.“
Zářilo jako plamen
i pro všechny ty,
které s ní strávily
dlouhá léta ve
vězení a které
na ni vděčně
myslí a vzpomínají.
Kéž se tato
vzpomínka a skutečnost
její hluboké lásky k člověku
dotkne i vás,
kteří se na ni zadíváte.

M. VOJTĚCHA HASMANDOVÁ
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O šťastné zemi...
Tak zrodí nový svět se pak na troskách nevymřelých,
umlkne bouře veliká a vlny blesků zklidní,
na kameni tam zůstane jen hrstka lidí celých,
již železem jsou zkováni a prošlí žhavou výhní.

Daleký pohled za sluncem jim zjasní čela jejich,
daleký pohled za vrásky a za bolesti bytí,
toť generace bojů je, epocha nocí bdělých,
epocha, již srdcím svobodným je dlužno pochopiti.

Nad dávnou dobou minula kněžnin hlas Vyšehradem
zazpíval píseň proroctví o Tobě, sladká Zemi,
že služebníky zrodilas, abys ji byla hradem,
jenž tam na srdci Evropy pravěká práva chrání.
Moudrá a věčně žádoucí, tak naše mezi všemi,
kde zvonů hlasy ještě zní v půlnočním rozjímání,
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Nejen v životě člověka, ale i v životě věcí a dokonce i v životě
časopisů nastanou hraniční situace. Tehdy se něco mění, něco
se rozhoduje, něco nastává.
Došlo k tomu i v životě Mukla.
Nevyměnili se lidé, jde o stránku technickou, vydavatelskou,
o stránku jeho nového života v trochu jiných podmínkách. A tyto
podmínky způsobily, že se Mukl /máme zvláštní vydání z května,
které je bohužel stále aktuální/ trochu opozdil, ale pouze opozdil,
nic víc. Někdy se pauza stane jakýmsi intermezzem k zamyšlení,
vzniknou nové podněty a nápady. Mukl bude vycházet dál a pokud
možno pravidelně. Bude se snažit najít onu míru mezi pravdou,
slušností, solidností a jasným pádným slovem jako časopis, který
chce přispět pozitivní silou k tvorbě pozitivního života. Tak, jak to
cítí lidé v národě i za tzv. hranicemi.
Omlouváme se tedy za zdržení, které způsobily technické
podmínky, zvláště změny v podmínkách tiskáren. Omlouváme se
především těm našim čtenářům, kteří očekávali vydání tohoto
čísla již před dvěma měsíci.
V tomto čísle uveřejňujeme proto také některé články a úvahy,
došlé redakci během posledního roku, neztrácejí však na aktuál
nosti ani dnes a nebylo by vhodné je opomenout. Napříště se
budeme snažit v každém čísle přinést něco ze života nejen naší
země, ale i Evropy a světa. Časem chceme do časopisu zařadit
i povídky a překlady, poezii.
Nechť se předznamenáním dalších čísel našeho časopisu
stane latinské přísloví

Suaviter in modo, fortiter in res
Jemně ve způsobu, pevně ve věci!
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Stanice života
Matky Vojtěchy Hasmandové,
generální představené Kongregace Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského.
25. 3.1914

Narozena v Huštěnovicích, okres Uherské
Hradiště.

6. 7. 1927

Vstup do kláštera jako čekatelka, ve
Frýdlante n./O.

1929-1933

Jako čekatelka navštěvuje učitelský
ústav u sv. Anny v Praze 2. Studium
ukončuje maturitou.

19. 3.1940

Věčné sliby - Mateřinec Praha.

1941-1942

Učitelské povolání.

1942-1945

Ošetřovatelka v nemocnici ve Slaném.

1945-1949

Ředitelka školy v Brně-Líšni.

1949-1950

Mateřinec Praha, v různých funkcích.

1950.1952

V Neumanneu v Prachaticích.

10. 9.1952
-10. 5. 1960

VĚZENÍ

1960 -1970

V Charitním domově ve Vidnavě.

8. 7.1970

Zvolena generální představenou Kongregace Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského.

1970-1988

V této funkci - Znojmo-Hradiště.

21.1.1988

Úmrtní den.

Naše drahá, milovaná Vojtěcho,
dovol, abychom Ti napsaly pár řádků tam do dáli - řádky plné lásky a tichému smutku
a tichého doufáni. Data člověka patří jaksi jemu, není nutné je vždy tak sdělovat, jak
jsme to udělaly my. Ale nějak jsme chtěly přiblížit Tvůj život těm, kteří Tě neznají. Jistě
bylo důležité, že ses jako třináctiletá dívka, dokonce po zápase doma i v klášteře, přece
jen mohla stát čekatelkou života, který pak byl životem Tobě určeným. Tenkrát Tě

okouzlila ještě dávná láska k Pražskému Jezulátku, ale za tím byla už hluboká vůle
Tvého podvědomí: pro tuto cestu jsem přišla na svět, touto cestou půjdu, neboť to je
moje poslání.
Co vše bylo Tvým posláním - po celá léta jako řeholní sestry a jako představené tohoto
řádu - o tom bude ještě mnoho řečeno. O Tvém zápase o dobro, o Tvé lásce k dětem
i k nemocným, o Tvém světlém působení k záchraně toho, co se ještě zachránit dalo,
jak pro Tvé spolusestry v Charitním domově, i pro Tvůj řeholní řád.
Co však bylo Tvým posláním, které se dotklo nás, Tvých „jinak“ spolusester, to, co Tě
zapsalo hluboce do našich srdcí, to byla právě ona výjimečnost v řadě lidských životů
za oficielní vlády komunistů: vězení, v němž jsi prokázala, žena mezi ženami,
neobyčejnou statečnost, sílu, schopnost vzít na sebe jakkoli těžkou situaci a zvládnout
ji často i s úsměvem. S úsměvem pro druhé, s pevností však při výslechách, s pevností
při soudu.
Prošla jsi věznicemi v Českých Budějovicích i v Písku, koncentračním táborem žen
v Pardubicích, kde jsi byla potom z lágru přeložena na uzavřené oddělení, zvané „Hrad“
a „ Vatikán“. Držela jsi statečně s pěti sty ženami řadu dní hladovku, vzhledem k tehdy
nesnesitelným, nelidským poměrům, zúčastnila ses spolu s dvanácti ženami napsání
dopisů na Organizaci Spojených národů a vytrpěla jsi pak spolu s nimi potrestání za
tuto „dovolenosť a odvahu...: nejprve samotka na Státní bezpečnosti v Pardubicích,
v celách pod zemí, s malinkým okénkem, které Ti říkalo, že je nejen noc, ale také den
- téměř bez dovolení si nesmět sednout /nebylo také na co, jen na chladnou, velmi
chladnou kamennou podlahu/, 16 hodin denně sem a tam, a sem a tam - potom přes
Ruzyň na Pankrác, rok trestu samotkou, potom po dvou na cele, pak po čtyřech,
protože tam už neměli na samotkách místo. Požehnaný čas ve čtyřech na několika
čtverečních metrech, s poměrně přísným režimem a několika záblesky lidskosti!
A pak zase přes Pardubice ses, naše drahá Vojtěcho, vrátila do života. Do života, který
vyžadoval další dávku statečnosti, síly a víry.
Patříš k oněm ženám, kterým náš národ dluží ještě své uznání a svou radost nad tím,
že měl ženy, které byly nositelkami světlé stopy, nezlomnosti a boje za svobodu,
lidskost, lidská práva a demokracii.
Dovol nám, abychom zakončily náš rozhovor s Tebou několika Tvými slovy, která jsi
napsala svým řeholním spolusestrám, krátce před svým odchodem na druhý břeh
života, a která pro léta našeho společenství patří však i nám:
„Odcházím, mé drahé spolusestry, s láskou, kterou jsem chovala ke každé z vás. Vy
jste byly vždy mou první starostí, ale i mou láskou a útěchou, mou pomocí a oporou.
Nesu svůj vděk k Vám s sebou. Tam - budu za Vás prosit, žehnat a bdít nad Vámi,
více, než mi to bylo možné zde. “

Děkujeme Ti, drahá Vojtěcho, za všechny.

Tvoje, které byly s Tebou.

Dopis panu prezidentovi Václavu Havlovi
NE Otevřený, ale

DOPIS POMOCNÝ,
neboť na žádný dopis, který jsme mu psali, jsme dosud nedostali ani
od něho, ani od prezidentské kanceláře odpověď.
Vážený pane prezidente,
nemohla bych spolupůsobit na vydání tohoto čísla Mukla, kdybych se několika slovy
neobrátila na Vás, pane prezidente. Naše normální dopisy Vás nikdy nedostihnou,
snad Vás dostihnou tyto řádky.
Tomáš Garrique Masaryk řekl, že národy se udržují těmi idejemi, z nichž povstaly. Sám
jste několikrát tato slova opakoval. V základě každé ideje, která se přetvořuje ve skutek,
leží pravda. Je-li tato pravda pokřivena, je pokřiven i růst vzpamatovávajícího se
národa. Je-li uznávána jen její částečnost, jen její úsek, vzpamatovává se národ v jeho
etickém vzestupu jen částečně - pokud se vůbec vzpamatuje.
Posledních čtyřicet let v dějinách národa není doba legendy, ale doba živá, ještě žijící
skutečnosti. V těchto čyřiceti letech, v jejich prvních dvaceti letech, národ neposkvrněn
příslušností v komunistické straně, bojoval. Nevzal na sebe pasivně svou úlohu, ale
postavil se skutky proti totalitní nadvládě. Bojovala celá generalita, část vysokých škol,
profesorů i studentů a všech příslušníků národa. Všech vrstev národa!
Tato skutečnost, tato pravda, v jejím rozsahu i kvalitě, je dnes potlačována,
znehodnocována, nedoceněna, v zemi samé, i na mezinárodním poli. Třetí odboj není
uznán. Jsou udělována mezinárodní vyznamenání a ceny, aniž kdy bylo při nich
řečeno, že skutečné hrdinství, oběti, ideje, zápasy, víra i smrt leží ještě někde jinde,
že dimense této pravdy ještě vůbec nebyla sdělena a dimense zločinů nebyla zahrnuta
pod zločiny. Promlčet zločiny se nedají. Svědkem toho je nám doba nacismu, doba
dodnes nepromlčená.
Vážený pane prezidente, je to Vaše úloha, abyste tuto pravdu o pravém odboji tisíců
statečných lidí, světu sdělil. Víte sám velmi dobře, že Váš hlas je slyšen a respektován
a že jak národ zde, tak i jeho členové v Evropě a ve světě na toto pravdivé sdělení
čekají.

Potom se změní situace v mnohém, jak v samotné zemi, tak i mimo
ni. Děkuji Vám.
S úctou
Dr. Monika Kurik - Pospíšilová

Rozhovory dnešních dnů
Náš rozhovor s paní Monique Schlegel,
jednatelkou Mezinárodní společnosti pro lidská
práva,
Biel, -13. 8. 1991.
V krásném srpnovém odpoledni jsem se setkala v Bielu s paní Monique Schlegel,
jednatelkou Mezinárodní společnosti pro lidská práva. Některé z jejích myšlenek,
zkušeností, názorů a pozorování ráda předkládám našim čtenářům.
- Paní Schlegel, - jaká byla původní myšlenka a vznik Mezinárodní společnosti
pro lidská práva?
Všechno to vlastně vzniklo z kruhů emigrantů. Nejprve to byli emigranti ruští, potom
také emigranti z jiných zemí, prostě ti, kteří chtěli něco učinit pro svou nesvobodnou
vlast. Nejvíce a nejdříve to byli lidé, kteří patřili k zemím východního bloku, později přišli
další, utečenci z Kuby, z afrických a jihoamerických států, prostě zemí, které žily pod
útlakem a vládou totalitních režimů.
IGFM (tedy Společnost pro lidská práva) bojuje jak za dodržování lidských práv, tak
i proti jejich porušení. V poslední době se také zasadila za opětovné spojení rodin,
které žily z politických důvodů odděleně, především rodin z bývalého východního
Německa a zemí východního bloku. To byla vždycky veliká událost. Na konferencích
jsme předložili dokumentaci všech právě probíhajících případů i jednotlivých osob, byly
to většinou celé fascikly. Uvedly jsme všechny rodiny, které měly právo na výjezd.
Tisíce osob jsme tak zase dali dohromady.
- Jak jste začínala Vy, paní Schlegel?
Mým začátkem bylo vlastně jedno zasedání pracovní skupiny v Bernu. Celá tématika
mě tehdy velice zaujala. Jednalo se o jednu rodinu z Ruska a o některé řediny
z východního Německa.
Tyto rodiny měly už dlouho podanou žádost o povolení k výjezdu a někteří jejich
členové ztratili ve svých zemích na základě těch žádostí dokonce práci. Byla to vždycky
obrovská radost, když jsme jeden z těchto případů vyřešili a rodina mohla vycestovat.
Stálo to mnoho korespondence, úsilí, ale konečný úspěch člověku nějak vrátí zpět
velkou část celé jeho námahy. Mnohé případy jsme vyřešit nemohli, ale i to patří k boji
za lidská práva.
- Jaká byla dosud Vaše práce, její výsledky i působení v Evropě nebo dokonce
i ve světě?
Jak dalece se podle Vašeho názoru dají lidská práva vůbec obhajovat?
Jsem si velmi dobře vědoma, že jsem v tom celém soukolí jen malým nepatrným
kolečkem. Někdy si myslím, že se moje práce nesetkává s žádným úspěchem a někdy
naopak, že jsem snad přece něco dokázala.
Stala jsem se jednatelkou Mezinárodní společnosti pro lidská práva ve Švýcarsku
v roce 1987. Hned na začátku jsem si předsevzala, že případy, které zpracovávám
solidně dovedu až do konce. Nechtěla jsem jich dělat hodně, ale vyřešit je. Myslím že
tato taktika byla správná. Jednalo se s vládami, psalo mnoho dopisů a mnoho
telegramů, dokonce jsme před některými vyslanectvími vsedě stávkovali. Docílili jsme
řady výsledků.

Ráda bych zde jmenovala například jeden případ z Kuby. Bojovali jsme za práva
otce, který řadu let neviděl svého syna, drženého na Kubě jako rukojmí. Před několika
týdny, v červenci, směl tento chlapec konečně vycestovat ke svému otci do Spojených
Států. Předtím ho ještě duševně mučili. To byl velký úspěch naší společné práce.
Někdy je ale všechna práce marná, někdy nedostaneme vůbec žádnou odpověď.
Ale myslím, že když se za lidská práva budeme znovu a znovu zasazovat, že přece
jednoho dne prorazíme. Jako si voda jednoho dne prorazí cestu skálou. Když budeme
stále totéž opakovat, časem zvítězíme.
Teď mám ale často pocit, že mnoho lidí ani neví, co to lidská práva jsou. My si
myslíme, že to všichni vědí, ale já jsem zjistila v rozhovorech s lidmi z bývalých
komunistických zemí, že nevědí, o co se vlastně jedná.
- Jaké jsou hlavní zásady lidských práv? Jak byste je definovala?
Je to vlastně velmi jednoduché, - nebo lépe řečeno bylo by to jednoduché, - neboť
to je vlastně Charta OSN. Má právě 40. výročí. Je tedy dost stará, a přece její zásady
nejsou všude na světě uskutečněny. Jsou tam obsažena všechna jednotlivá práva
člověka a bylo by velice dobré, kdyby se s nimi všude seznámili, neboť tam jsou
jednoduché a základní věci, které by lidé měli znát.
Každému člověku náleží právo na svobodu řeči. Ale lidé jsou tak přestrašeni, že
mají strach hovořit a říci své mínění, to, co by mělo vlastně být zcela normální. Zdá se
mně, že dokonce i v Československu jsou někdy potíráni lidé, kteří řeknou, co si myslí.
- Ano, já vím, například někteří lidé, kteří velice statečně bojovali proti komu
nistickému režimu, - vždyť to byl vlastně ilegální režim, boj proti němu byl legální,
Ano, samozřejmě.
- A někteří mají dodnes strach o tom hovořit.
Ano, to souhlasí. Já jsem se setkala s mnoha lidmi, kteří říkají: to je dobře, že mluvíš
ty, my máme ještě pocit jakéhosi strachu, ani duševně ještě nejsme tak daleko,
abychom se mohli otevřeně vyjádřit.
- To je dnes také ještě praktický strach z toho, že ztratí práci - a podobně.
Ano, ano, proto pokládám opravdu za důležité, aby lidé věděli, jaká jsou jejich práva.
Tajnou v Chartě OSN zakotvena a jsou žalovatelná. Žaloba u Komise pro lidská práva
ve Štrassburku má svou váhu i výsledek, často jsem to vyzkoušela.
Lidská práva, - kdybych je měla krátce definovat, to jsou vůbec naše elementární,
základní práva: svobodné mínění, právo vyjádřit svůj názor, právo pohybu, svobodný
výjezd a vjezd do jiné země. Možnost bydlet na kterémkoliv místě, kamkoliv se
přestěhovat. Byli přece i případy, že lidé museli dlouhá let čekat, než jim bude vyřízena
žádost, aby se mohli přestěhovat do jiného bytu. Ale to všechno znáte.
A potom tu je právo na život. To mně připadá nejdůležitější. Právě toto právo bylo
v posledním čase velice zneužíváno. Lidé byli v táborech drženi jako zvířata, byli
mučeni a zabíjeni pro nic za nic, aniž by cokoli učinili. Jen pro svoje názory nebo
politické postoje. A proto se mi zdá, že lidská práva jsou jednou z nejdůležitějších věcí,
které vůbec existují.
- Znamená to vlastně „býti člověkem“.
Ano, „býti člověkem“, přesně tak.
- Paní Schlegel, jaká byla vaše činnost během komunistické éry v Česko
slovensku?
Bohužel, přišla jsem do Společnosti pro lidská práva trochu později, až
v osmdesátých letech. Ale musím říci, že i v roce 88 jsem byla znovu a znovu otřesena

způsobem, jak se v těchto zemích východního bloku, nejen v Československu,
zacházelo s lidmi a vždy jsme se znovu angažovala. Tehdy jsem byla ještě ústřední
prezidentkou švýcarské pomocné organizace žen. Vlastně jsem vždycky bojovala za
svobodu v těchto zemích. Když jsem se potom stala jednatelkou IGFM, vydali jsme
brožuru, věnovanou Pavlu Wonkovi, který tenkrát zemřel. Tato brožura měla obrovský
úspěch, máme už jen tři výtisky. Mnoho lidí jsme tak upozornili na správné poměry v
Československu. Ohlas byl veliký. O brožuře jsme hovořili na tiskové konferencí a
přišlo mnoho objednávek od lidí, kteří chtěli vědět, jak to tehdy bylo. To byla asi jedna
z našich nejlepších prací.
A tak jsme bojovali o každého jednotlivě, o každý případ, za vězněné, za politicky
vězněné. Bojovali jsme dopisy, provoláváními, podpisovými listinami...
- To, co se v prvních dvaceti letech, když byly komunistické koncentrační
tábory, nedělo.
Ano, ano, to se v těchto letech nedělo. Naše IGFM ve Švýcarsku vzniklo teprve
začátkem osmdesátých let, proto to nebylo možné.
- To by byla pro vás teď nová úloha, tím byste nám, bývalým politickým
vězňům, velmi pomohli, neboť i teď je mnohé otázkou lidských práv. Je nutné,
aby byla jednou už konečně o těchto letech řečena pravda. O těchto statečných
letech, které ukazují bránící se, bojující národ; aby tento zápas byl konečně
oceněn. Tady bylo dosud mnoho věcí zamlčeno a potlačeno i uznání Třetího
odboje (první byl během první světové války, druhý během druhé světové války
a třetí během komunistické éry). Práva pronásledovaných lidí v zemi, ne snad
jenom těch, kteří byli ve vězeních, ale všech lidí v Československu, kteří v té
hluboké nesvobodě žili bez lidských práv a pod lidskou úroveň. Potom také práva
pronásledovaných exulantů i emigrantů. Sem patří i mimosoudní rehabilitace,
navrácení domovů a majetků těm, kteří jsou dnešními zákony již po čtvrté
okradeni a tím i znovu trestáni.
Ano, ano.
- Byli jste vůbec správně informováni o tom, co se všechno v Československu
dělo? Myslím teď především v těch prvních dvaceti letech?
Problém je v tom že jsme tehdy jako společnost neexistovali. Mezinárodní spo
lečnost pro lidská práva, IGFM, vznikla ve Frankfurtu v sedmdesátých letech, a jak
jsem již řekla, v osmdesátých , přesně v roce 1983, ve Švýcarsku. Začátek byl velmi
těžký. Mlěi jsme málo členů, trvalo to dva, tři roky, 85, 86, než jsme vůbec mohli začít
pracovat. Teď je to zcela jiné, teď se můžeme o něco zasadit, máme určitou váhu. To
na začátku nebylo. Nejdříve jsme museli prokázat určitou činnost. Abychom něco
znamenali u zástupců parlamentu a především na všech místech, která mají co dělat
s lidskými právy. Dnes máme zastoupení u Spolkové vlády, oddělení pro lidská práva,
u EDA, vládní oddělení pro vnější záležitosti, máme své mluvčí. Jsme prostě uznáváni,
a to je velmi důležité k tomu, abychom nějakou účinnou činnost mohli vyvíjet.
- Já tyto těžkosti znám. Hned na začátku 68., 69 roku jsem psala o boji mladé
generace v těch dvaceti letech, r. 48. - 68., o vězeních a o celém zápase i o
základních chybách v teorii a praxi marxismu. Publikovala jsem v Rakousku, ve
Švýcarsku i v Americe, ale bylo to velmi těžké. Noviny články uveřejnily, ale lidé
těmto věcem tehdy nechtěli věřit. Později se však všechny tyto věci potvrdily.
To byl problém, s kterým jsme bojovali i my. Napsala jsem mnoho článků a byl mně
řečeno: ty přeháníš. Boj proti těmto

předsudkům a nevíře byl téměř těžší, než boj o samotnou věc.
- Ano, já vím. A přitom byl člověk velmi opatrný, řekl méně, než se opravdu
událo, a přesto se mu nevěřilo.
To jsem zažila velmi často a svým způsobem jsem dnes na to hrdá. Jednou tady
byla vydána kniha s názvem „Ti strašní Patrioti“. Byli tam jmenováni lidé, kteří vývoj na
východě viděli kriticky a opravdově. V této knize však byli označeni jako ta nej
extrémnější pravice, o mně bylo řečeno, že jsem „fašista“ a vlastně musím být hrdá na
to, že se naprosto všechno, co jsem hájila, později potrvdilo, a že jsem šla vždy jedním
směrem a nedala se zastrašit. A to se nedám ani dnes.
- Dosud jsme mluvily o minulosti. To je sice aktuální víc než kdy jindy, ale
přejděme k dnešku. Jak oceňujete a vidíte dnešní situaci v ČSFR?
V květnu minulého roku, 1990, pozval prezident Havel zástupce naší společnosti do
Prahy. Byly to delegace ze čtyř zemí, každá země vyslala dvě osoby. Byla jsem tehdy
velice šťastná, že jsme tuto návštěvu mohli učinit a viděla jsem všechno v nej
krásnějších, růžových barvách. Mezitím se to trochu změnilo. Poznala jsem v Česko
slovensku mnoho přátel, mám opravdu důležité a krásné kontakty v Československu
a vidím, že dnes na mnohých místech panuje chaos, že je tu nejistota, a to mne velmi,
velmi zaměstnává. Mnozí lidé vůbec nevědí, na čem jsou. Dříve znali určitou hierarchii,
znali nepřítele a dnes nevědí, kde vlastně stojí. A mnozí lidé ani nevědí, co to je
demokracie.
- Jak byste Vy charakterizovala demokracii?
Myslím, že nejjednodušší definice, ale ne snad nejsprávnější, je prostá: demokracie
je diskuse. Když už není možno diskutovat, když je člověk napadán pro své mínění,
pak to už není demokracie. Pokládám za velmi důležité, že se dnes u vás diskutuje
a kritizuje. Ovšem musí to být kritika tvůrčí, ne ničivá. Jsem tak dalece politicky
zkušená, abych viděla, že kritika musí být účinná a tvořivá. Je to nutné, jsem tomu ve
své zemi zvyklá.
- Řekla bych, že to je vlastně etika demokracie.
Ano, v ČSFR a v ostatních východních zemích, kde nastal převrat, se používá velmi
často slova demokracie pro něco, co je tomu velmi vzdálené. Zažila jsem to při
mnohých rozhovorech: „Máme teď demokracii“... říkají lidé a je tím míněno, že si každý
může dělat, co chce. Demokracie se nesmí zaměňovat za anarchii. Demokracie není
to, co chci já, nýbrž co chce většina. Vyžaduje to velmi mnoho tolerance a pozorumění.
Aby se došlo ke skutečným demokratickým rozhodnutím, na kterých se podílejí všichni.
K dnešní situaci v Československu bych chtěla ještě říci, že lidé po dvou, třech letech
získají jistotu, že počáteční těžkosti přejdou.
- Co byste poradila pro ozdravění dnešního stavu - na základě Vašich pracov
ních zkušeností? A v čem vidíte nebezpečí?
Nebezpečí? To je velmi těžké, protože nebezpečí se nedají tak snadno definovat,
ze zkušenosti vím, že někdy jsou na místech, kde je člověk vůbec nepředpokládá. Proto
se neodvažuji dělat nějaké předpovědi. Ale přece jenom myslím, že největší nebezpečí
je tam, kde starý totalitní režim je nahrazen lidmi, kteří se domnívají, teď jsme u vesla
my, teď rozkazujeme my, a kteří nenechají uplatnit žádné jiné mínění. Řekla bych, že
dokud parlament a vláda mohou svobodně o problémech diskutovat, není velké
nebezpečí, pak je demokracie zaručena. Ale jakmile si některé skupiny začnou myslet,
že ony musí všechno určovat, pak vidím velké nebezpečí. Potom je nahrazena jedna
totalitní skupina druhou.

- Ale staré totalitní skupiny tady jsou.
Ty tu jsou ještě také
- A bojují velmi vychytrale o svou moc a peníze.
Sama také zřetelně vidím, že nejhorší představitelé jsou pryč, ale struktury a základy
bývalého režimu jsou ještě tady. A tito lidé, kteří patří ke starému režimu, kteří sedí
v ministerstvech, blokují obchody, snad ani nedávají dál správné informace, ti dnešní
systém nesmírně ohrožují. A tady by se mělo začít napravovat, tady by se mělo vidět
nebezpečí a myslím, že by bylo velmi prospěšné k nim přistupovat s otevřenýma očima
a ušima. To je asi rada, kterou bych tady dala na vzdálenost devítiset kilometrů
Československu. Pokud tito lidé, kteří mají k dnešnímu vývoji negativní postoj, zůsta
nou ještě na mnoha místech, mohou způsobit velké škody, nesmírné, protože brzdí
celý vývoj nebo ho dokonce znemožňují. A dobrý vývoj, směrem na západ, blíž k
západnímu tržnímu hospodářství je nutný, má-li země vůbec existovat.
Já jsem o všem velice přemýšlela. Víte, revoluce z listopadu 89, i když byla „mírná“,
způsobila ohromnou lavinu, která se přes tu zem řítí, teď se lidé pomalu zotavují ze
šoku. Komunismus ovlivňoval dvě generace..., to se nedá z jednoho dne na druhý
prostě vymazat. Teď jde o o to, nalézt cestu, která lidem ukáže, že se dá ve svobodě
a lidské důstojosti, lépe žít, i když je pro to nutné přinést oběti, jak finanční, tak i osobní.
Až se tato myšlenka svobody prosadí, bude snad i „pacient ČSFR“ zcela zdráv. Můj
domov, Švýcarsko, má za sebou staletý proces vývoje... a od ideálního stavu je ještě
stále vzdálen.
- Jak posuzujete skutečnost, že vláda a parlament ČSFR ještě neuznaly „třetí
odboj?“ Každá země by byla hrdá na to, že nebyla zbabělá a že bojovala.
Neznám důvody, proč tento „třetí odboj“ - tedy i prvních dvacet let boje proti
komunismu - nechce být uznán. Ale myslím, že by měla být velká úcta před těmito
lidmi, kteří viděli nebezpečí a kteří se proti němu postavili. Pro mě je velmi důležité,
aby si každá země uvědomila svůj vývoj a aby ho nezkresleně přijala. I když to je - jak
to bylo i v Německu - často velmi nepříjemné. Pravdivé posouzení minulosti stojí ještě
před ČSFR a je v budoucnosti nutné.
- „Žít v pravdě“, se nyní v ČSFR velmi často říká. Co vy o tom soudíte, paní
Schlegel?
Věřím, že Váš prezident, Václav Havel, se touto zásadou řídí. Říká svému národu
pravdu, i když je nepříjemná. Říká ji i když má strach a říká lidem často věci, které
neslyší rádi. S pravdou to mnozí státníci neberou tak vážně. A přece je to vždycky
pravda, která přežije. Se lží se žije špatně, to můžeme všude sledovat. V bývalém
východním Německu,v Polsku, v Rusku. Lež nemá žádnou naději na úspěch. Dříve
nebo později je odhalena a následky jsou zhoubné.
- Co byste chtěla říci k reakci na Váš, původně jen osobně míněný a k
uveřejnění neurčený, dopis v Lidové demokracii?
Reakce na můj dopis, který bez mého vědomí a bez mého svolení byl uveřejněn,
byla neuvěřitelně tvrdá. Byla jsem napadena a potupena, jak v tisku, tak i v rozhlase
takovým způsobem, jaký jsem si nikdy neuměla ani představit. Využila se i příležitost
k intrikám proti mé osobě; s tím se musím nějak (lépe nebo hůře) vyrovnat. Co se mnou
otřáslo, je bezmezná nenávist a nesmiřitelnost, s kterou jsem byla u vás konfrontována.
Celá ta záležitost měla jednu přednost: poznala jsem pravé přátele. Ti měli odvahu,
nedali se zastrašit a stáli při mně.
- Náš rozhovor je určen pro časopis „Mukl“, který je znám svým bojem proti

nespravedlnosti. Co byste nám řekla na naši další cestu?
Pro mne je jasné, že každý boj proti nespravedlnosti a násilí je nakonec odměněn.
Chtěla bych opravdu doufat a přeji si, abyste proti nespravedlnostem nemuseli dlouho
bojovat a abyste sklidili ovoce za Vaši námahu. Ale, bohužel, je to tak, že v každém
režimu a za každé vlády se vždy přihodí nějaké bezpráví. A proto bude Vašeho úsilí
asi ještě dlouho třeba.
Na závěr bych Vám chtěla srdečně poděkovat, že jste mi dala příležitost vyslovit
několik myšlenek k aktuelní situaci v ČSFR. Je to totiž země, se kterou jsem velmi úzce
spjata. Nalezla jsem tam mnoho přátel a těší mě vždycky srdečnost a pohostinnost, s
kterou jsem přijata.
Doufám, že v ČSFR brzy situaci ovládnou pozitivní síly. Nepochybuji, že se všechno
lidem podaří, i když to bude stát mnoho obětí a někdy i nečekaných kroků zpět.
Předpokladem pro úspěch je snášenlivost a úcta člověka k člověku. Sobectví a pocity
nenávisti tady nejsou na místě a jsou špatnými rádci. Svobodě musí člověk být otevřen
a aktivně pro ni pracovat. Svoboda nikdy nikomu sama od sebe nespadne do klína.
- Paní Schlegel, já Vám děkuji za krásnou chvíli a rozhovor s Vámi.
Rozmlouvala Monika Kurik-Pospíšilová

Unser Gespräch mit Frau Monique Schlegel, Geschäftsführerin der Internationalen
Gesellschaft für Menschenrechte, Biel, am 13. 8.1991.
An einem schönen Nachmittag im August konnte ich Frau Monique Schlegel einige
Fregen stellen. Mit ihren Antworten und Gedanken möchte ich gerne unsere Leser
bekannt machen.
- Frau Schlegel, wie ist eigentlich die IGFM entstanden, was war der
ursprüngliche Gedanke?
Das ist eigentlich alles aus Emigrantenkreisen entstanden. Zuerst waren es russiche
Emigranten, dann waren es auch Emigranten (=Exulanten) aus anderen Ländern,
welche etwas für ihr Land tun wollten. Meistens waren es zu Beginn die Ostblockländer,
dann kamen auch andere Länder, wie Kuba, die afrikanischen und die südame
rikanischen Staaten, welche unterdrückt sind und welche eben totalitär regiert sind.
Die IGFM kämpft für die Einhaltung der Menschenrechte. Sie kämpft aber auch gegen
Verstösse gegen die Menschenrechte und in neuerster Zeit hat sie auch sehr viel für
Familienzusammenführungen getan, vor allem in der alten DDR und in Ostblock
ländern, wo die getrennten Familien dann wieder zusammnegeführt wurden. Das war
jedesmal eine grosse Sache. Wenn wieder eine Konferenz stattfand, haben wir eine
Dokumentation über alle pendenten Fälle und alle Personen abgegeben, das waren
meistens dicke Bücher, und wir haben alle Familien, bei denen eben das Recht auf
freie Ausreise nicht gewährleistet war, aufgeführt. Tausende von Personen sind so
wieder zusammengeführt worden.
- Und wie haben SIE, Frau Schlegel, begonnen?
Ich habe eigentlich begonnen, - in dem ich an einer Sitzung der Arbeitsgruppe Bern
teilnahm udn dann von -der Thematik gefangengenommen wurde. Wir haben uns
damals für eine Familie in Russland und für Familien in DDR eigesetzt, welche seit

langem ihre Ausreiseanträge gestellt hatten und welche zum Teil ihre Arbeit auf Grund
dieser Ausreiseanträge verloren haben. Wir haben Briefe geschrieben, wir haben ihnen
telefoniert, und das war jedesmal eine grosse Freude, wenn wieder ein Fall gelöst
wurde, wenn wieder eine Familie ausreisen durfte. Damit sind die Emotionen ver
bunden und man bekommt wie irgengwie einen Teil seines Einsatzes zurück. Viele
Fälle haben wir nicht lösen könen, aber das gehört dazu, wenn man sich für Menschen
rechte einsetzt.
- Wie war bis jetzt Ihre Arbeit und die Auswirkungen dieser Arbeit in Europa,
oder sogar in der Welt? Wieweit, Ihrer Meinung nach, könnte man die
Menschenrechte verteidigen?
Also, meine Arbeit, meine Wirkung in Europa, oder in der Welt! Ich bin mir bewusst,
dass ich im ganzen Getriebe nur ein ganz kleines, winziges Rätchen bin. Manchmal
denke ich, meine Arbeit habe keinen Erfolg, und manchmal denke ich, so ganz wenig
kann ich vielleicht bewirken. Ich bähe im Jahre 87 als Gechäftsführerin der Gesellchaft
für Menschenrechte begonnen und ich habe mir zum Ziel gesetzt einfach die Fälle, die
wir bearbeiten, seriös und bis zum Ende zu begleiten. Nicht eine Riesenmenge von
Fällen anzufangen, die Uebersicht zu verlieren, sondern einzelne, wichtige Fälle zu
bearbeiten, bis sie einfach gelöst sind. Und ich glaube, meine Taktik hat ihre Wirkung
nich gefehlt. Wir haben gewisse Regierungen, denen wir Briefe geschrieben, oder
denen wir Telegramme geschickt haben, und wir haben auch vor Botschaften Sitzstreik
veranstalltet. Wir haben dort sicher eine gewisse Wirkung erzielen können.
Ich möchte hier z B. Kuba nennen, wo wir für einen Vater gekämpft haben. Er hat
seit sechs Jahren seinen Sohn nicht gesehen. Dieser wurde als Geisel in Kuba
zurückgehalten. Vor wenigen Wochen in Juli durfte dieser Knabe endlich zu seinem
Vater in USA ausreisen können, - nachdem er auch psychisch gefoltert worden war.
Das war ein ganz grosser Erfolg unserer geminsamen Arbeit, da haben viele Menschen
mitgeholfen. Auch in Deutschland, wo unsere Zentrale ist.
Manchmal sehen wir die Auswirkungen unserer Arbeit nicht, manchmal bekommen
wir keine Antworten. Aber ich denke, wenn wir die Menschenrechte verteidigen, wenn
wir uns immer wieder dafür einsetzen, damit sie eigehalten werden, dann ist es mit der
Zeit ähnlich, wie mit einem Wasserweg, es ist ein Felsen ausgehölt, und man sieht, es
hat plötzlich doch etwas bewirkt. Vielleicht ist es bei und das Gleiche. Mit der Zeit
können wir etwas bewirken, wenn wir immer wieder das Gleiche sagen, das Gleiche
schreiben.
Ich habe jetzt im Moment das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht wissen, was
die Menschenrechte sind. Wir meinen immer, alle wissen das, aber ich habe gemerkt,
wenn ich im Gespräch im Osten über die Menschenrechte sprach, dass sie nicht
wussten, um was es geht.
- Welche sind die Grundsätze der Menschenrechte?
Wie würden Sie sie definieren?
Das ist eigentlich sehr einfach, es wäre einfach, - denn das ist die UNO Charta. Sie
war jetzt gerade vierzig Jahre alt. Sie ist schon recht alt, aber die Grunsätze sind noch
nicht überall auf der Welt verwirklicht. Es sind dort alle die Rechte drinn, die in
dividuellen Menschenrechte, und es wäre gut, wenn diese UNO Charta überall verteilt
wurde, wenn man das den Leuten mitteilen würde, wenn man darüber schreiben würde,
wenn man diese Grundsätze abdrucken würde. Denn dort stehen einfache und
grundlegende Sachen und das müssen die Leute wissen. Also, das Recht auf Rede

freiheit, has steht jedem Menschen zu. Aber die Menschen haben so sehr Angst zu
sprechen und ihre Meinung sagen, wo es eigentlich normal sein sollte. Ich glaube,
sogar in der Tschechoslowakei werden Menschen bekämpft, wenn sie manchmal
sagen, was sie denken.
- Ja, ich weiss, z B. manche Leute, die sehr tapfer gegen das kommunistische
Regime gekämpft haben, - eigentlich das Regime war illegal und der Kampf
gegen ihm war legal,
Ja, natürlich.
- Und manche Leute haben heute Angst darüber zu sprechen.
Ja, das stimmt. Ich habe viele Leute angetroffen, die sagen, es ist gut, dass Du etwas
sagst, weil wir haben einfach das Gefühl, wir haben noch Angst, wir sind in der Seele
einfach noch nicht so weit, dass wir das offen ausprechen können.
- Das ist heute noch auch eine praktische Angst, die Arbeit zu velieren.
Ja,ja. Also, mir ist es wichtig, dass die Menschen wissen, wass sie für Rechte haben,
die sind von UNO verbrieft und die kann man einklagen. Ich habe schon verschie
dentlich damit gedroht, dass ich bei der Menschenrechtskommission in Strassbourg
eine Klage mache. Das hat seine Wirkung. Die Menchenrechte, wie ich sie kurz
definiere - ich möchte sagen, das sind unsere elementarsten Grundrechte: freie
Meinung, das Recht auf Redefreiheit, das freie Aus-und Einreise in ein anderes Land.
Auch wenn wir an einem Ort wohnen wollen und umziehen wollen. Wir kennen das im
Westen, aber das können lange nicht alle Menchen. Es hat Leute gegeben, die
mussten jahrelang einen Antrag stellen, damit sie in eine andere Wohnung ziehen
könnten, - aber das kennen Sie alles. Und dann auch das Recht auf das Leben, das
scheint mir das Wichtigste. Gerade dieses Recht wurde in letzter Zeit ganz fürchterlich
verletzt. Man hat die Menschen in den Lagern wie Tiere gehalten, man hat sie gefoltert
und umgebracht. Und das ohne, dass sie etwas getan haben, nur auf Grund ihrer
Philosophie oder ihrer politischen Einstellung. Und mir scheint, diese Menschenrechte,
das ist etwas von dem wichtigsten, was es überhaupt gibt.
- Das ist eigentlich das Menschsein.
Das ist das Menschsein, genau.
- Frau Schlegel, wie war Ihr Wirken in der Aera der kommunistischen
Tschechoslowakei?
Leider, bin ich ein bisschen spät in die Gesellschaft der Menschenrechte gekommen.
Das war in den achtzigern Jahren und da war diese kommunistische Aera schon lange
aktuell. Aber ich muss sagen dass ich selbst 88 immer wieder über die Art und Weise
erschüttert war, wie in diesen Ländern, nicht nur in der Tschechoslowakei, auch in
anderen Ostblockländern, wie dort mit den Menschen umgegangen wurde, und ich war
immer sehr angagiert. Ich habe verschiedene Artikel geschrieben, auch in eine
militärische Zeitschrift, als ich noch Zentralpräsidentin der schweizerischen FHD
(Frauenhilfsdienst) Verbandes war. Ich habe eigentlich immer für die Freiheit in diesen
Ländern gekämpft. Als ich dann die Geschäftsführerin der IGFM war, haben wir eine
Broschüre herausgegeben. Wir haben sie Pavel Wonka gewidmet, der damals gerade
gestorben war. Das war eine Broschüre, die einen riesen Erfolg hatte, wir haben jetzt
im Moment nur drei Exemplare und dann ist die Auflage vergriffen. Wir konnten sehr
viele Leute auf die Missstände in der Tschechoslowakei aufmerksam machen. Wir
haben auch dafür sehr gute Kritiken bekommen, sie wurde mit einer Pressekonferenz
vorgestellt und es kamen sehr, sehr viele Bestellungen von Leuten, die eben wissen

wollten, wie es damals war. Wir wussten ja nicht, dass das Regime so schnell zu Ende
geht. Wir wussten ja nicht, dass das Regime so schnell zu Ende geht. Diese Broschüre
war wahrscheinlich unsere beste Arbeit. Natürlich haben wir individuell, für jeden
einzelnen Fall, für die Gefangenen, für die politischen Gefangenen, mit Briefen , mit
allen möglichen Aufrufen, mit Unterschriftensammlungen gekämpft.
-Was in den ersten zwanzig Jahren nicht der Fall war, damals waren das die
kommunistischen Konzetrationsslager.Ja, ja, das war nicht der Fall, unsere IGFM ist in der Schweiz erst Anfangs achtiziger
Jahre entstanden, deshalb haben wir damals gar nichts getan.
- Das wäre aber jetzt eine gute Aufgabe für sie, damit sie uns helfen. Damit
endlich einmal die Wahrheit über diese zwanzig Jahre gesagt wurde, damit diese
tapferen Jahre, als Bild vom, sich wahrenden und kämpfenden Volk, geschätzt
wurden. Es sind so viele Sachen in ihrem wahren Bild und wahrer Wirklichkeit
verschwiegen, unterdrückt. Die Anerkennung des dritten Widerstandes (der
Erste war während des ersten Weltkrieges, der Zweite während des zweiten
Weltkrieges, und der dritte während der kommunistischen Aera), die Rechte der
verfolgten Menschen im Land - damit denke ich nicht nur die, die in den
Gefängnissen waren, aber alle die Menschen in der Tschechoslowakei, die in der
tiefen Unfreiheit ohne Menschenrechte und Menschenwürde lebten, dann auch
die Rechte der früher verfolgten Exulanten, und der Emigranten. Dazu gehört
auch das Gesetz über die aussergerichtliche Regabilitation, die Zurückerstatt
ung von Eigentum für die Exil-Tschechen und -Slowaken. Dieses Gesetz gibt
jenen Menschen, welche in der Emigration leben, nichts zurück. Diese Menschen
sind im Laufe des Lebens schon zum viertenmal um alles bestohlen worden ,
also noch einmal auch von heutigem CSFR bestraft.
Ja, ja.
- Waren Sie richtig informiert, hat man das überhaupt gewusst, was dort alles
passiert ist? Ich meine in den ersten zwanzig Jahren.
Das ist eben das Problem, dass wir damals gar nicht existiert haben. Die Internatio
nale Gesellschaft für Menschenrechte, die IGFM, ist erst in Frankfurt in sibziger Jahren
entstanden und, wie ich schon sagte, in der Schweiz in achtziger Jahren, also im Jahre
1983. Damals war Beginn mit wenigen Mitgliedern sehr schwierig. Bis die Gesellschaft
richtig funktioniert hat, sind schon zwei, drei Jahre vergangen, so, dass wir, leider, von
85, 86, richtig arbeiten konnten. Jetzt ist es so eingelaufen, dass wir recht tätig sein
können und uns für die Menschenrechte einsetzen können, dass wir ein bisschen
Gewicht haben. Es war am Anfang nicht der Fall, dass wir ernst genommen wurden,
das ist auch sehr wichtig. Wir mussten gewisse Tätigkeit vorweisen können, damit wir
auch von den Behörden und von Parlamentarien und von allen diesen Stellen, die mit
Menschenrechten zu tun haben, ernst genommen wurden. Und ich glaube, jetzt ist das
der Fall. Wir sind auch im Bundesamt für Menschenrechte, beim EDA (Eidg, Deppartement für äussere Angelegenheiten), sind wir anerkannt, wir haben unsere Sprechpart
ner dort und das ist sehr wichtig, damit man überhaupt eine richtige Tätigkeit entwickeln
kann...
- Ich habe hier auch, schon am Anfang, über die junge Generation der ersten
zwanzig Jahren, über die Gefängnisse , über die Fehler in der Theorie und der
Praxis des Marxismus, usw. geschrieben. Ich habe in Oesterreich, in der Schweiz
und auch in Amerika veröffentlicht, aber es war sehr schwer. Die Zeitungen

haben nämlich die Artikel veröffentlicht, aber die Menschen wollten das nicht
glauben. Obwohl sich alles, und hoch mehr, später bestätigt hat.
Das war ein Problem, mit dem ich gekämft habe. Ich habe viele Artikel geschrieben
und dann hiess es: du übertreibst. Also, der Kampf gegen diese Vorurteile, der war fast
noch grösser, als der andere.
- Genau. Man war fast vorsichtig, damit man nicht zu viel sagt und man war
trotzdem unglaubwürdig.
Ja, ja, und das habe ich sehr oft erlebt, dass man mir gesagt hat, ich übertreibe.
Und ich bin eigentlich stolz darauf. Es hat einmal ein Buch gegeben, - es gibt es
immer noch, -„Die unheimlichen Patrioten“, - das waren alle die Menschen, die
irgendwie auf solche Dinge aufmerksam gemacht haben, die die Entwicklung im Osten
vielleicht ein bisschen kritisch angeschaut haben, die wurden dann in die rechts
extreme Ecke geworfen. Also, von mir wurde gesagt, ich sei ein Faschistoid, das ist
ein Witz. Aber ich bin dort in dem Buch einigemale eingeführt, und eigentlich muss ich
stolz sein, denn das beweisst, dass ich damals eben eine ganz klare Linie verfolgte,
und mich nicht irgendwie einschüchtern liess. Das mache ich auch heute nicht.
- Wir haben bis jetzt über die Vergangenheit gesprochen. Die ist zwar aktuell
mehr denn je, aber jetzt kommen wir zur heute. Wie schätzen Sie, wie sehen Sie,
die heutige Situation in der CSFR?
Eigentlich, ich habe - ja, das war sogar bei meinem ersten Besuch. Das war eine
Einladung von President Havel an unsere Gesellschaft. Es war im Mai letzten Jahres,
also 1990. Wir haben von jedem Land zwei Personen schicken können, es war eine
Delegation aus vier Ländern. Wir waren sehr glücklich, dass wir diesen Besuch machen
durften und haben alles in den schönsten und rosaroten Farben gesehen. Inzwischen
sehe ich das ein bisschen anders. Ich habe viele Freunde kennengelernt, ich habe
wirklich wichtige und schöne Kontakte zur Tschechoslowakei und ich sehe heute, dass
an gewissen Orten das Chaos vorhanden ist, dass eine Unsicherheit da ist und das
beschäftigt mich eigentlich sehr. Viele Menschen wissen gar nicht, woran sie heute
sind. Früher hat man die Strukturen gekannt, man hat den Feind gekannt und heute
weiss man gar nicht mehr, wo man eigentlich steht. Und viele Menschen wissen gar
nicht, was Demokratie ist—
- Und die Demokratie ist—
Ich denke, die einfachste Definition, vielleicht nicht die richtigste, aber die einfache:
das ist Disskussion, Demokratie ist Disskussion, - wenn man nicht mehr diskutieren
kann, wenn man wegen seiner Meinung angegriffen wird, dann ist es nicht mehr
Demokratie. Und das scheint mir schon wichtig. Dass heute disskutiert wird und kann
auch kritisiert werden, - aber es muss eine aufbauende Kritik sein und nicht eine
niederreissende. Also, ich bin auch genügend Politikerin um das zu sehen, dass man
aufbauend kritisieren muss. Und das darf man, also, in unserem Land bin ich das
gewöhnt.
- Das ist eigentlich auch, will ich sagen: die Ethik der Demokratie
Ja, genau, das meine ich.
In der CSFR, wie in allen Ost-Ländern, wo ein Umbruch stattgefunden hat, wird das
Wort „Demokratie“ sehr oft für etwas verwendet, das weit von der wirklichen Demo
kratie entfernt ist. Ich habe dies in vielen Gesprächen selber erlebt: „Wir haben jetzt
Demokratie“... und gemeint ist damit, dass jeder machen kann, was er will. Man darf
Anarchie nicht mit Demokratie verwechseln. Es braucht viel Toleranz und Verständnis,

um zu wirklichen demokratischen Entscheidungen zu kommen, an welchen alle
mitbeteiligt sind. Demokratie ist nicht das, was ich will, sondern das, was die Mehrheit
will.
Also, zur heutigen Situation in der CSFR möchte ich noch sagen, dass ich glaube,
dass die Menschen in zwei, drei Jahren ihre Sicherheit gewonnen haben, dass diese
Anfangsschwierigkeiten vorbei sein werden.
- Und wo sehen Sie heute die Gefahren? Und welche Ratschläge würden Sie
für die Gesundung des heutigen Zustandes, - auf Grund Ihrer Erfahrung und Ihres
Wissens geben?
Also, die Gefahren. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil Gefahren,
die lassen sich nicht einfach so definieren, die sind irgendwo, man kann sie manchmal
gar nicht fassen, und sie sind manchmal an Orten, wo man sie nicht vermutet.Diese
Erfahrung habe ich gemacht, und deshalb möchte ich da keine Prognose wagen. Aber
ich denke schon, dass die Gefahr, die grösste Gefahr dort ist, wo man jetzt das alte
totalitäre Regime ersetzt, durch, - vielleicht, - Leute, die glauben, jetzt sind wir am
Ruder, jetzt befehlen wir, die lassen keine andere Meinung gelten. Also ich würde
sagen, so lange das Parlament, die Regierung frei über ein Problem diskutieren
können ist die Gefahr nicht gross, da ist die Demokratie gewährleistet. Aber sobald
einige Gruppen meinen, sie müssen bestimmen, was gelten soll, dort sehe ich eine
grosse Gefahr. Dann ersetzt eine totalitäre Gruppe die andere.
- Aber auch die alte totalitäre Gruppe.
Die sind auch noch da, - Und die kämpfen sehr schlau um ihre Macht und Geld, Also, ich habe selber erlebt, und ich sehe jetzt auch deutlich, dass eigentlich die
schlimmsten Köpfe sind weg, aber die Strukturen und die Basis, die sind noch da. Und
diese Leute, die von altem Regime übernommen wurden, die in den Ministerien sitzen,
die, die Geschäfte blokieren, die vielleicht die Informationen nicht richtig weiter geben,
die gefährden das heutige System ganz gewaltig. Und hier sollte mann eigentlich an
setzen, da sollte man die Gefahr sehen, und ich glaube es wäre gut, wenn man mit
offenen Augen und Ohren diese Erscheinungen einmal unter die Lupe nehmen würde.
Das ist ein Ratschlag, den ich hier aus neun Hundert Kilometer Entfernung gebe. So
lange diese Leute mit ihren negativen Einstellungen der heutigen Entwicklung gegenü
ber noch überall da sind, können sie auch Schaden anrichten. Die Schaden sind eben
unermesslich, weil die Entwicklung gebremst wird, oder gar verunmöglicht wird. Und
eine gute Entwicklung in Richtung Westen, in Richtung westliche Marktwirtschaft ist
ebeb nötig, damit das Land überhaupt existieren kann.
Ich habe sehr viel über alles nachgedacht. Wissen Sie, diese Revolution vom
November 1989, - wenn sie auch „sanft“ gewesen ist, - hat eine riesige Lawine
ausgelöst, welche über das Land hinwegdonnerte. Nun sind die Leute daran, sich von
Schock zu erholen. Zwei Generationen sind vom Kommunismus tief geprägt.... das
lässt sich nicht von einem Tag auf den anderen einfach auslöschen. Es geht nun darum,
einen Weg zu finden, welcher, den Menschen zeigt, dass es sich schliesslich besser
in Freiheit und Menschenwürde leben lässt, auch wenn man dafür Opfer (finanzielle
und persönliche) bringen muss.
Wenn sich schliesslich dieser echte Freiheitsgedanke durchgesetzt hat, wird der
„Patient CSFR“ hoffentlich auch ganz gesund sein. Meine Heimat, die Schweiz, hat
einen jahrhundertelangen Entwicklungsprozess hinter sich ... und ist vom Idealzustand

noch immer weit entfernt.
-Wie beurteilen SIE die Tatsache, dass Regierung und Parlament der CSFR
den “dritten Widerstand“ nicht anerkennen. Jedes Land wäre stolz darauf, in
dieser Zeit nicht feige gewesen zu sein und gekämpft zu haben.
Ich kenne die Gründe nicht, weshalb man den “dritten Widerstand,“ - also auch die
ersten 20 Jahre Kampf gegen den Kommunismus nicht anerkennen will. Aber ich
denke, man sollte grösste Hochachtung haben vor diesen Menschen, welche die
Gefahr gesehen und sich dagegen gestellt haben. Für mich ist es sehr wichtig, dass
jedes Land zu seiner Geschichte steht und sie unverfälscht akzeptiert, auch wenn dieswie in Deutschland - sehr unangenehm ist. Eine echte Aufarbeitung steht in dieser
Hinsicht der CSFR wahrscheinlich noch bevor, sie ist nötig.
- „In der Wahrheit leben“ sagt man in der CSFR oft. Wie sehen Sie diesen
Ausspruch?
Ich glaube, Ihr Präsident, Václav Havel, richtet sich sehr stark danach aus. Er sagt
seinem Volk die Wahrheit, auch wenn sie unangenehm ist. Er sagt auch, wenn er Angst
hat, und er sagt den Leuten sehr oft Dinge, welche sie nicht sehr gerne hören wollen.
Denn mit der Wahrheit nehmen es viele Staatsmänner nicht so genau. Und doch ist
es immer nur die Wahrheit, welche überlebt. Mit der Lüge lässt es sich schlecht leben.
Das haben wir jetzt überall mitverfolgen können ... in der DDR, in Polen, in Russland.
Die Lüge hat keine Chance. Früher oder später wird sie entlarvt, und die Folgen sind
verheerend.
- Was möchten Sie zur Reaktion auf Ihren ursprünglich nur persönlich
gemeinten Brief sagen;
Die Reaktionen auf meinen Brief, der ohne mein Wissen und ohne meine Ein
willigung veröffentlicht wurde, waren unglaublich hart. Ich wurde in der Presse und am
Radio angegriffen und diffamiert, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Man
benützte die Gelegenheit für Intrigen gegen meine Person; damit muss ich wohl oder
übel fertig werden. Was mich erschüttert hat, ist dieser abgrundtiefe Hass und Un
versöhnlichkeit, mit denen ich konfrontiert wurde.
Einen Vorteil hatte die ganze Geschichte doch: ich lernte meine wahren Freunde
kennen. Diese haben mutig und ohne sich einschüchtern zu lassen zu mir gehalten.
- Unser Gespräch ist für MUKL bestimmt, mit seinem traditionellen Kampf
gegen die Ungerechtigkeit. Was würden Sie uns auf unseren weiteren Weg
mittgeben?
Für mich ist es klar, dass jeder Kampf gegen Ungerechtigkeit und Willkür schliesslich
belohnt wird. Ich möchte wirklich hoffen und wünschen, dass sie nicht mehr allzu lange
gegen Ungerechtigkeit kämpfen müssen und die Früchte ihrer Bemühungen ernten
können. Aber, leider, ist es so, dass es in jedem Regime, mit jeder Regierung, immer
wieder Unrechtmässiges gibt. Und deshalb wird ihr Einsatz wohl noch lange nötig sein.
Zum Schluss möchte ich Ihnen herzlich danken, dass sie mir Gelegenheit gegeben
haben, einige Gedanken zur aktuellen Lage in der CSFR zu äussern. Es ist dies ein
Land, mit welchem ich sehr verbunden bin. Ich habe dort viele Freunde gefunden und
freue mich immer wieder über die Herzlichkeit und Gastfreundschaft, mit welchem ich
aufgenommen werde.
Hoffentlich werden die positiven Kräfte in der CSFR sehr bald die Lage im Griff
haben. Ich zweifle nicht daran, dass die Menschen dort es schaffen werden, wenn auch
unter vielen Opfern und mit den unvermeidlichen Rückschlägen. Voraussetzung für

den Erfolg sind Toleranz und Achtung vor den Mitmenschen. Egoismus und Hassge
fühle sind hier fehl am Platz und schlechte Berater. Für die Freiheit muss man offen
sein und auch aktiv etwas dafür tun; Freiheit wird einem nicht in den Schoss gelegt.

Několik slov na obranu paní Schlegel
S velikým úspěchem byl učiněn „hon na čarodějnice“, abych použila tohoto
oblíbeného termínu dnešní doby. Tento hon byl učiněn, avšak opačným směrem! Proč
bychom se nesnažili uštvat slušného, činného, demokratický smýšlejícího člověka?
Dobrý člověk víc trpí, než se brání, tedy , proč bychom si to nemohli dovolit? Tedy
„Hexenjagd“ na nepravém místě místo zamyšlení se nad sebou. Jak se dostal tento
dopis na veřejnost vysvětluje pí Schlegelová sama. Kdyby byla psala pro veřejnost,
koncipovala by tento článek jinak a nepoužila by žádná jména. Ale když už se tento
dopis omylem na veřejnost dostal, pak bylo možné se na celou záležitost zeptat,
zareagovat, posoudit ji a vysvětlit.
Interview s pí Schlegel byl dělán před pokusem o zvrat v SSSR. Není to poučné,
varovné i pro nás?
Nebylo pozorování paní Schlegelové, které se nevztahovalo pouze na tento „osud
ný“ (osudný pro ni neprávem) dopis, ale na celou situaci v Československu, kterou
ostatně zdravý člověk s bolestí v srdci vidí - nebyla tato pozorování bytostným zřením
kupředu a varovným hlasem?

M. K. - P.

Na obranu paní Schleglové
Kritika něktrých nepřístojností ve vlasti z pera paní Schleglové zvířila hladinu
hradního tisku. Chci přijít také se svou troškou do mlýna, neboť nejsem v této věci
úplný nezasvěcenec. Za prvé jsem před drahnými léty vstoupil jako první Čech do
švýcarské sekce Mezinárodní společnosti pro lidská práva IGFM a na její činnosti se
podílel. Stál jsem také u kolébky její československé sekce, takže vím kdo je kdo.
Za druhé jsem měl možnost s paní Schleglovou dva dny diskutovat o těchto a jiných
věcech za její návštěvy našeho letošního skautského tábora na Horním Rýnu. Pokládat
tuto dámu za diletantku, jak se o ní v tisku vyjádřil jeden vašnosta, je naprostá
nehoráznost. Pravý opak je pravdou: pokládám ji mezi Švýcary za jednu z nejfundovanějších znalkyní československé problematiky, poměrů, souvislostí, zákulisí a osob. Sledovala dění dlouhá léta nejenom jako sekretářka IGFM, ale i jako vyslovená
čechofilka Intervenovala, protestovala, zprostředkovávala, kde se jen dalo. A radovala
se s námi nad skončením oficiální vlády komunistů.
Uznáním toho všeho bylo její přijetí spolu se skupinou IGFM na hradě prezidentem
Havlem.
Paní Schleglová ani pak nesložila ruce v klín, navštívila mnoho čs. představitelů,
včetně ministrů s konkrétními představami a návrhy na pomoc převážně na poli
sociálním a charitativním. Její nadšení postupně chladlo, když se setkávala s
nepochopením, nezájmem, lhostejností a neodborností. Byla odstrkávána ruka, jež
dobrodiní činí. Dokonce jí jeden pan ministr, když ho požádala o rozhodnutí v jeho
rezortu, poučil: „Ale paní, u nás máme přece demokracii!“
Co se týče sociálního profilu paní Schleglové, zmíním se aspoň o jedné z jejích
mnoha činností: je spoluzakladatelkou hnutí Pfadfinder trotz allem (skautem všemu
navzdory). Je to skupina handicapovaných dětí, které se stýkají v duchu myšlenek
Baden-Powela a provozují skautské aktivity, pokud to jen jde. A když to nejde tak docela
samostatně, pomohou třeba jinak postižení anebo zdraví skauti v roli pečovatelů a
kamarádů.
Otcem myšlenky byl jistý pastor v Bielu a matkou a provádějícím orgánem právě
paní Schleglová. Historii, vzrůst a činnost nám na táboře líčila s nadšením, ale i se
skromností ve věci svého podílu a zásluh. Ale my o této organizaci, o úsilí a trpělivosti
obětavců víme již dlouhá léta.
Závěrem: na uveřejněný dopis paní Schleglové reagovala podrážděně i paní Olga
Havlová. Ale i ona si musí zvykat na dotazy, třeba i nepříjemné a všetečné z řad
veřejnosti. Zrovna nedávno jsem četl v českém tisku jí adresovaný dotaz, jakže bylo
naloženo s výnosem úspěšného dobročinného podniku ve prospěch nakladatelství
Atlantis. Inu demokracie je kontrola.

Karel Kukal

Sametová revoluce?
rozhovor s kapitánem Alexejem Žákem
Co vás vlastně přimělo k tomu, že jste pravdivým způsobem začal odhalovat
věci, o kterých se mnohé tušilo, ale raději se o nich mlčelo?
Mě vlastně nepřimělo nic. Pracoval jsem tak vždy. Myslím, že to mohou potvrdit i
moji kolegové. Snažil jsem se vždycky dotáhnout věci do konce. Strašně mně vadilo,
když jsme postihovali dělníka, který někde ukradl pytel cementu, který by tam stejně
stvrdnul a který on nemohl sehnat. Jeho fotografie málem visela na podniku, ale
ředitelům, kteří kradli v statisících se nic nestalo. Když jsem například v roce 1982
vyšetřoval rozkrádání majetku v JZD Podhoran v okrese Zlín, stopy vedly k předsedovi
ONV v tehdejším Gottwaldově. Jeden z členů JZD J. Karela mu dovezl nějaký materiál
a dostal za to ojeté pneumatiky. Zavolal jsem si k výslechu také předsedu Kubiše, ale
hned jsem slyšel, co jsem si to dovolil a nakonec mi ten případ sebrali. Dodělal ho sám
major Mach. Já jsem měl už fotodokumentaci, účetní doklady, ale major Mach najednou
vše ukončil. Kubiše z toho úplně vypustil a všechny doklady, které jsem shromáždil se
ztratily.
Většinou to dopadlo vždy tímto způsobem. A všichni ti funkcionáři,kteří tomu bránili,
jsou dnes opět ve funkcích. Takže jakápak velká sametová revoluce.
Myslíte, že je nějakým způsobem možné odhalit a hlavně očistit celé toto
podhoubí?
Za současného stavu v resortu ministerstsva vnitra je to velice těžké. Nemluvím o
federálním. Tam došlo 1 . července k reorganizaci a doufám, že ministr Langoš si to
po špatných zklušenostech natolik ohlídá, že aparát začne fungovat. Ovšem díky tomu,
že v českém ministerstvu vnitra působí mnoho tzv. „obroďáků“, je tam nesmírný
nepořádek. To jsou lidé, kteří dělali špinavou politiku v padesátých letech, potom byli
nějakým způsobem vyhozeni a většina z nich právě tu špinavou zase dělá, jako
například plukovník Malý v Jihomoravském kraji. Takže s vědomím těchto lidí jsou
nabíráni zase jim podobní. A já nevěčím, že s tímto aparátem, který na tomto
ministerstvu teď je, by se mohlo udělat něco dobrého!
Kdo myslíte že stojí za tím, že nebyl uznán třetí odboj?
Já si myslím, že se dnešní vládnoucí garnitura právě těchto lidí velice bojí. Kdyby
tito lidé byli jako třetí odboj uznáni a dostali se zpět jako třeba tzv „obroďáci“, tak by
nikdy nemohlo dojít k tomu, k čemu došlo prostě dneska. Oni by totiž s těmito
„demokratickými“ silami zametli, nepřipustili by takový vývoj, který dnes v
Československu probíhá.
Myslíte, že bude vypracována novela k mimosoudním regabilitacím, zvláště
pro bývalé politické vězně, kteří odešli v padesátých a šedesátých letech a dnes
se na ně rehabilitační zákon vlastně nevztahuje?
Já si myslím, že to bude nutné. Jinak Československo nemá vůbec nárok být 25
členem evropského společenství. Protože tito lidé už jednou byli okradeni a teď jim tato
tzv. demokratická společnost krade majetek podruhé. To prostě nejde. Všichni včetně
pana místopředsedy federální vlády pana Rycheckého museli vědět, že toto rozhodnutí
vzbudí odpor, protože je nespravedlivé. Ale jim jde o čas, oni všichni hrají o čas, protože

to dvouleté období je ve skutečnosti velice krátká doba. Ano, kdyby tito lidé, nucení žít
dnes v zahraničí, dostali zpět svoje majetky, mnoho z nich by se rádo vrátilo domů a
z toh oni mají strach. Většinou by totiž domů přišli lidé,kteří se nebojí.
Říká se někdy s povzdech, že komunismus by zničil i Saharu.
Já bych toto nerad ze svojí pozice hodnotil, aby ve mě někdo neviděl podvodníka.
Můj otec vstoupil do KSČ během války, v době, kdy byl v rámci prvního ozbrojeného
sboru v SSSR. Všichni ti lidé tehdy vstupovali do strany z přesvědčení, že dělají
správnou věc. Můj otec nebyl v žádných funkcích a vždy byl řadovým členem strany a
takových tam byly stovky i tisíce. Tito lidé, byli vedením strany také podvedeni.
Soustavně se jim lhalo, vymývaly se jim mozky. Když jsem na to otce upozorňoval, tak
mi nevěřil, nakonec se přesvědčil sám.

Tolik pan kapitán Žák
Také T. G. Masaryk vyslovil jednou názor, že Jedna generace komunismu by stačila
zničit celou společnost“. Vraťme se k praxi, která jeho slova tragicky potvrdila. To, co
T. G. M. předpověděl, cítili nebo v dospělých a zkušených letech věděli ti a ty, kteří a
které patří k neuznanému třetímu odboji.
Tento třetí odboj, jehož většina členů a členek prošla komunistickými koncetračními
tábory, je pro historii Československa, a pro mladou generaci by měl být, jediným
opravdovým dokladem, že národ v oněch chvílích bojoval. Bojoval proti nelegalitě
totalitního režimu a zanechal národu potvrzení, že tento národ přes všechen mravní
a hospodářský úpadek, do něhož byl svržen, je schopen po ozdravění nového života.
Neboť v sobě nese zázemí oněch ideálů, na nichž vznikl a o něž byl dvěma okupacemi
oloupen.

redakce

Ze zahraničí
Zürich, Švýcarsko,
22. července 1991
Československé občanské fórum
v Spolkové republice Německo,
Mnichov, Reg. St.
Daiserstrasse 11
8000 München 70
B. R. D.

Doporučeně.
Vážené odpovědné vedení adresovaného spolku,
vážená paní Líc, phil. Sidonie Dědinová a
vážení pánové Dr. Novotný, Molík, Vilím a Skála!

Dostalo se nám do rukou Vaše podání Evropské komisi pro lidská práva ve Strassburgu
v české i německé verzi, datované dne 24. 4. 1991.
V průvodním dopise k české verzi píšete, že jde o první závazné juristické vypracování
problémů, s nimiž se potýkáme zde v zahraničí.
K tomu: Za prvé to není pravda, protože naše Světové sdružení bývalých českoslov. polit,
vězňů v exilu vypracovalo a dne 15. února 1991, tedy více než dva měsíce před Vaším podáním
zaslalo Generálnímu sekretariátu Evropské rady ve Strassburgu podání o právní neslučitelnosti
zákona o mimosoudních rehabilitacích, kopii Vám přikládáme. Příslušnou a velmi positivní reakci
na toto naše podání jsme od Generálního sekretariátu Evropské rady dostali již dopisem,
datovaným ve Strassburgu dne 1. března 1991, tedy opět dávno před odesláním Vašeho dopisu.
Za druhé „zde“ v zahraničí není jen Mnichov a Německá spolková republika, nýbrž celý svět,
kde žijí komunistickým terorem a hrůzovládou postižení češi a Slováci.
A za třetí píšete, že je to „první juristické“ vypracování problémů, avšak ani jediný ze všech
podepsaných tohoto podání není jurista.
Tím dokazujete, že celé toto podání vypracovali jiní lidé, juristé, nepodepsaní a vy jste - stejně
jako i zástupci ostatních uvedených spolků jen podepsali a tím převzali za to odpovědnost.
Po přečtení Vašeho podání jsme s hrůzou zjistili, že Vaše, podle označení „Československé“
občanské fórum spáchalo na celém českém národě i na všech komunistickým terorem
postiženým Češích a Slovácích nepředstavitelnou zradu a nepředstavitelný zločin tím, že jejich
zákonné nároky a práva spojujete s nezákonnými nároky po druhé světové válce z Čech
a Moravy odusunutých t. zv. sudetských Němců.
Odůvodnění:
Ve Vašem podání Evropské komisi pro lidská práva směšujete - nebo směšují právníci, kteří
to psali - zákonná práva Československých občanů, nebo osob, které jimi byly až do uchvácení
moci komunisty v roce 1948,
s údajnými a právně dosud nedefinovatelnými nároky sudetských Němců, kteří se všichni
dávno, řadu roků před jejich odsunem v roce 1945 stali občany Německé říše, přestali být
československými občany a z vlastní vůle se stali občany státu,
který rozbil Československou republiku, okupoval její české země, t. j. Čechy , Moravu
a Slezko a po více než 6 roků v tak zvaném Protektorátu Böhmen und Mähren vládnul takovým
terorem a hrůzou, o kterých patrně žádný z Vás nejen že nemá ani nejmenší představu, ale ani
tušení a o nichž nic neví!
Já, jako jeden jistě již z mála žijících občanů, kteří to tehdy celé prožili, se z důvodů historie
bohudík, z důvodů vlastních zážitků ale bohužel na celou tu dobu okupace naší vlasti
a Pmtelrtnräti i Rnhman i mH Mähren

nříli<S rlnhře nemsti iii

Budiž zde jasné řečeno, že s tehdejšími hrůzami a zločiny nacistů dnešní spolková republika
Německo jako právní a demokratický stát nemá docela nic společného právě tak,jako
demokratická část Československých občanů nemá nic společného s terorem a hrůzovládou
komunistů od roku 1948 do 1989.
Pisatelé Vašeho dopisu Evropské komisi pro lidská práva ve Strassburgu, zájmy všech
Čechoslováků a jiných osob, postižených zákony o mimosoudních rehabilitacích a o půdě
enormně poškozujícího, v něm ani jediným slovem nepíší a neuvažují o strašných hrůzách
nacistického teroru, nepíší o tom že nacisti popravili Československého ministerského předsedu
generála Eliáše, legionáře s první světové války, že nacisté popravili primátora hlavního města
Prahy Dra Otakara Klapku, nepíší a neuvažují ani slovem o tom, že nacisti popravili generálního
tajemníka Československého červeného kříže Bidla a vyvraždili celou rodinu včetně dětí dalšího
zaměstnatnce Čsl. červeného kříže, že téměř pouhých 6 roků věznili v nejhorších koncentrácích
ředitele Českosloenského červeného kříže Zezuláka, který se vrátil jako živá troska člověka,
neuvažují anijediným slovem o tom, že nacisti věznili ve svých strašných táborech smrti statisíce
Čechů a více než 280 000 jich popravili a umučili, z toho údajně 230 000 občanů židovského
náboženství a jejich majetky zabavili, neuvažují ani jediným slovem o mnoha miliardových
reparačních náhradách, které by Němci Čechům (ne Slovákům, kteří si 14. března 1939 udělali
vlastní stát a bojovali s Hitlerovými nacisty proti vítězným mocnostem a tedy i proti Čechům)
museli za tyto opravdu strašné škody a zločiny zaplatit.
A pro tyto dosud nepotrestané spoluvrahy Českého národa a jejich stranické příslušníky se v
dopise Občanské fóra v Mnichově Evropské komisi pro lidská práva ve Strassburgu ze dne 24.
4. 1991 žádá spravedlnost!
Podpisatelé výše uvedeného dopisu, pokud se jedná o Čechy a ne komunisty, z vlastní
zkušenosti zcela určitě nic nevědí o celé skutečné právní podstatně celé této věci.
Nevědí, že Československá republika byla uznána všemi západními státy i Sovětským
svazem, vedoucími válku s Hitlerovým Německem, za jejich spojence a vedla tedy po jejich boku
s Hitlerem válku, nevědí - nebo nechtějí vědět - že desetitisíce českých mužů po boku spojenců
položilo v boji proti nacistům za svobodu své vlasti život, nevědí ani, že z 311 bombardovací
a 312 stíhací perutě československých letců v Anglii převážná část z nich v boji s nacisty padla,
mezi nimi i dva vnukové prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka, neslyšeli
asi nic o strašných pozemních bitvách na západě i na východě, např. o bitvě u El Alameinu
v Africe, nebo o bitvě na dukelském průsmyku, kde tisíce Čechů za svou vlast položily v boji s
nacisty své životy.
Pisatelé uvedeného dopisu Komisi Evropské radě pro lidská práva ve Strassburgu se ani
jediným slovem nezmínil o tom, že Československá republika patřila na konci války mezi vítězné
státy a nacistické Německo bylo naopak poraženým státem a majetek odsunutých sudetských
Němců tvoří tedy jen malou část dosud nedefinovaných reparací tehdy poraženého Německa
Československé republice za všechny jí napáchané škody, které docela jistě jsou, nebo tehdy
byly podstatně větší, než sudetským Němcům tehdy zabavený majetek.
Tato otázka však nemá naprosto žádnou právní, ani vědeckou souvislost s poškozením
československých občanů i bývalých a jiných osob, zákony o mimosoudních rehabilitacích a o
půdě z 21. února a 22. května 1991.
Její směšování s údajnými nároky sudetských Němců, odsunutých po konci druhé světové
války na základě rozhodnutí vítězných mocností v Postupimi z Československé republiky, je
největší zradou všech občanů ČSSR ijiných osob, poškozených výše uvedenými zákony a dopis
Občanského Fóra v Mnichově ze dne 24.. 4. 1991, zaslaný Evropské komisi pro lidská práva ve
Strassburgu způsobil tak nedozírnou škodu všem Čechům a Slovákům, diskriminovaným zákony
o mimosoudních rehabilitacích a o půdě, že o její výši a skutečných následcích nemáme dosud
ani zdání.
Otázka reparační náhrady Německé spolkové republilky za škody napáchané nacisty na
československé republice a jejích občanech, otázka náhrady, za oněch více než 280 000

československých občanů, popravených a umučených nacisty za druhé světové války a jejich
zabaveného majetku, otázka náhrady škody napáchané nacisty na hospodářství celé republiky
v tak zvaném Protektorátě Böhmen und Mähren, započtení po válce odsunutým Němcům
zabaveného majetku na tyto reparační náhrady a konečně oboustranné, pro obě strany spra
vedlivé právní a věcné vyrovnání těchto vzájemných národů a pohledávek musí být také
vyřízeno. Jsme pro to, aby se tak stalo pokud možno nejdříve a také pokud možno pro obě strany
spravedlivě.
Nesporné ovšem je, že nikoli Československá republika vojensky napadla a okupovala
nacistické Německo, ale naopak nacistické Německo napadlo, obsadilo, znásilnilo a ožebračilo
Československou republiku a zničilo životy statisíců československých občanů a že tedy jde v
prvé řadě o reparační vyrovnání těchto nároků.
Tato otázka je však věcí diplomatického jednání mezi dvěma suverénními státy, Německou
spolkovou republikou a Českou a Slovenskou federatívni republikou a uzavření příslušných
diplomatických dohod.
Její spojování se zákony o mimosoudních rahabilitacích a o půdě nemá s těmito věcmi
naprosto nic společného a je jen opravdu nepředstavitelnou službou komunistům nynějším
bývalým i budoucím. Spojování těchto ani věcně, ani právně nesouvisejících otázek má jen jeden
účel:
Dokázat, že jejich rozsah je tak obrovský, že se nedají ani zákony o mimosoudních reha
bilitacích a půdě spravedlivě vůbec řešit.
To je ovšem věcně, právně i logicky vadné tvrzení komunistů, kterým dopis Československého
občanského fóra v Mnichově a k němu připojených organizací, odeslaný dne 24. dubna 1991
Evropské komisi pro lidská práva ve Strassburgu - zcela určitě u mnohých podepsaných a
nepochopení a neznalosti celé věci - komunistům nepředstavitelnou měrou pomohl a naproti
tomu všechny osoby, diskriminované zákonem o mimosoudních rehabilitacích z 21. února 1991
a o půdě z 21. května 1991 poškodil tím, že jejich boj za dosažení práva podstatně stížil.
Celý obsah uvedeného podání Občanského fóra v Mnichově Evropské komisi pro lidská práva
ve Strassburgu z 24. 4. 1991 dělá bohužel dojem, že byl psán osobou, nebo osobami, zcela
určitě s právnickými vědomostmi, interesovanými v prvé řadě na zájmech odsunutých sudetských Němců a tím nepřímo i na zájmech komunistů a teprave v druhé řadě o zájmy česko
slovenských občanů, nynějších i dřívějších a jiných osob, poškozených zákony o mimosoudních
rehabilitacích z 21. února 1991 a o půdě z 21. května 1991.
Avšak pozor! a na to upozorňujeme všechny, kteří snad z neznalosti celé věci a problémů s ní spojených
dopis Občanského fóra v Mnichově Evropské komisi pro lidská práva podepsali.
Celý tento dopis je psán právnicky tak bezvadně, že se v něm o Sudetských Němcích nenajde
ani jedno slovo a osobám právně věci neznalým se zdá tedy tento dopis jako naprosto správný
a bezvadný.
Avšak právníkům, znalým celé věci, je z odvolání se na dekrety prezidenta republiky z května
1945 a dalších, na usnesení Postupimské konference vítězných mocností a z jiných částí textu
zcela jasné, o co se v uvedeném dopise Občanského Fóra v Mnichově hlavně jedná - o zájmy
v roce 1945 z Čech a Moravy odunutých Němců.

Závěr
Dopis Občanského fóra v Spolkové republice Německo v Mnichově a v něm spolupodepsaných spolků z 24. dubna 1991 má sloužit v prvé řadě odsunutým sudetským Němcům jako
pokus o uplatnění jejich zdánlivých a dosud právně nedefinovaných práv a tím i komunistům
jako důkaz, že problém je tak komplikovaný, že je opravdu spravedlivě neřešitelný. To je ovšem
podvod, protože tu nejde o jeden problém, ale o problémy dva, které spolu ani právně, ani věcně
nemají nic jiného společného, než že oba musí být řešeny - ovšem každý zvlášť a ne je míchat!
Touto kombinací, nebo smícháním obou problémů, když již nebylo možno na komunisty jimi
ukradený majetek zachránit všechen - v ČSFR žijící občané jej mají in natura dostat zpět, má

být pro ně zachráněn alespoň majetek občanů i bývalých a jiných osob, které v ČSFR nežijí,
nebo nejsou již jeho občany.
Prosíme všechny, kteří uvedený dopis Občanskéh fóra v Mnichově podepsali, aby si jej znovu
velmi pečlivě přečetli a sami posoudili jeho skutečný smysl. A. potom mohou sami rozhodnout,
zda se jejich podpis srovnává se zájmy Čechů a Slováků a zda se jejich příslušnost k těmto
národům srovnává s obsahem tohoto dopisu, zaslaného Evropské komisi pro lidská práva.
Pro důvody, které byly vpředu jen částečně osvětleny, ve skutečnosti ještě pro jiné části
obsahu uvedeného dopisu, se světové Sdružení bývalých čsl. politických vězňů v exilu i jeho
předseda osobně od dopisu Občanského fóra v Mnichově ze dne 24. 4. 1991, zaslaného
Evropské komisi pro lidská práva ve Strassburgu, distancují a prohlašují jej za nejvýš škodlivý
pro uplatnění spravedlivých nároků všech osob, nespravedlivě postižených zákonem o mimo
soudních rehabilitacích č. 87/1991 Sb. z 21. února 1991 a zákonem o půdě z 21. května 1991.

Za Světové sdružení bývalých čsl. politických vězňů v exilu

JUDr. Ing. Jaroslav Anděl
předseda

Evžen Hoffmann
jednatel

Na vědomí tento dopis dostanou:

1. prezident ČSFR Václav Havel,
2. kancléř prezidenta Karel Schwanzenberg

3. předseda federální vlády Dr. Marian Čalfa

4. místopředseda federální vlády Dr. P. Rychetský
5. předseda vlády ČR Dr. Petr Pithart
6. předseda federálního shromáždění Alexandr Dubček,
7. předsedkyně Národní rady ČR Dr. Burešová

8. Legislativní odbor federálního shromáždění

Nekonečná řada smutných satisfakcí
Valné většině členů našeho Sdružení byla už ve věku ranného dospívání, dávno
před komunistickým pučem, zřejmá tehdy ještě eventuální národní katastrofa v případě
převzetí věškeré moci ve státě Komunistickou stranou Československa. K té také
skutečně došlo a byla hrůzostrašnější než si kdo tehdy dovedl představit. To byla první
smutná satisfakce, svědčící už tenkrát o ručité politické prozíravosti, kterou bohužel
tehdejší politická „elita“ postrádala. Perverzní ideologie, perverzní politický program
spolu s násilníckou politickou praxí už po desetiletí předtím aplikovanou v říši „velkého
bratra“, to všechno vzbudilo přirozený a těžko překonatelný odpor inspirující k třetímu
odboji . Zvrácenost komunistického hnutí byla současně zárukou jeho pádu a tedy
pouze dočasného trvání. To bvla druhá, bohužel zatím také smutná satisfakce. Drotože

dodnes se tážeme, byl-li to skutečně pád, nebo jen kamufláž, metamorfosa, komplot,
„aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. To ovšem nic nemění na thesi, že ke konečné
a definitivní likvidaci komunismu i v Československu dojde, a je jisté, že to tentokrát
bude dříve, než za dalšílch jednačtyřicet let.
Světové sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu od samého počátku své
existence v r. 1970 zásadně odmítalo jakoukoli spolupráci s tzv. „reformními“ komuni
sty, kteří s námi od r. 1968 sdíleli politický asyl na jimi nenáviděném Západě. Odmítalo
a odmítá dosud také spolupráci s exilovými organisacemi, které ji připouštějí. Odtud
konflikty s Radou svobodného Československa, Svazem československých spolků ve
Švýcarsku, tzv. Poradním sborem pro západní Evropu a klubem K-231, který v r. 1985
rozbil do té doby jednotné muklovské hnutí na Západě jen proto, aby podpořil oportunní
politiku nedemokratické a nomenklaturní Rady svobodného Československa vůči tzv.
reformním komunistům. Každý z našich členů si na prstech jedné ruky spočítal, jak
bude vypadat československá demokracie, jestliže se tato bývalá komunistická prom
inence v exilu se svými lokaji jednou prosadí, třeba jen v poradním sboru pana
prezidenta. A tu jsme u třetí smutné satisfakce. Dopadlo to skutečně moc špatně. V
parlamentě mají komunisté po jednačtyřicetiletém totálním mravním a ekonomickém
debaklu se svými věrnými nohsledy svobodně zvolenou většinu. Předsednictvo vlády
a ministerstvo zahraničí, dva nejdůležitější vládní resorty, jsou v rukou bývalých
komunistů. Československá justice je v rukou právníků odchovaných rudým právem
avantgarty dělnické třídy a na základě nedávno v parlamentě odhlasovaného zákona
o mimosoudní rehabilitaci, na základě dosavadní praxe vyřizování soudních rehabi
litací politických vězňů z let 1948 - 1968 a na základě skandálního odmítnutí úhrady
oprávněných pensíjních nároku politicky pronásledovaným uprchlíkům, etc.. etc.. etc..
Lze tvrdit, že československý stát není dosud zdaleka státem právním.
V této souvislosti je nutno upozornit na obdobnou situaci v bývalé NDR, kam bylo
narychlo ze západního Německa importováno několik tisíc právníků, aby tam zavládl
vpravdě evropský právní řád. U nás můžeme mluvit jen o jakési infantilní demokracii,
neschopné se zbavit odkazu „učení všech učení“ o již „vyšším společenském řádu“
předznamenaném jen násilím a hladem. Vstupujeme do Evropské rady, do evropského
parlamentu, chceme se stát členem Severoatlantického obranného společenskví a
přitom nemáme zřejmě ani zdání o základních lidských právech, obsažených v
konvenci Evropské rady. Odmítáme za nápachané zločiny proti lidskosti pohnat
provinilce к zodpovědnosti, odpíráme navrátit občanům ukradený majetek,
nedůstojným způsobem šikanujeme politické vězně z let 1948 -1968, žádající o zcela
oprávněnou rahabilitaci a odškodnění, ač jsou to příslušníci 3. odboje, který se podle
usnesení našich pánů poslanců nekonal.
Tito hrdinové 50. a 60. let musí o zadostiučinění doslova žebrat a přitom jsou to ti,
kteří se zasloužili o mravní prestiž našich národů před celým civilizovaným světem
v době brutálního útlaku demokratické elity našich národů komunistickou tyranií.
Nechutné a nekonečně litanie o katastrofální hospodářské situaci v zemi jsou licoměr
ným argumentem proti navracení majetku a odškodňování politických mučedníků
zmíněných desetiletí. Jak kontrastují gáže a pense bývalých estébáků, vysokých
důstojníků, stranických vládních a justičních prominentů s hladovými příjmy a ještě
hladovějšími důchody hluboko pod úrovní existenčního minima těch, kteří po desetiletí
zdarma za nelidských podmínek odpracovali milióny hodin v komunistických
koncentračních a vyhlazovacích táborech smrti. Jaký to kontrast s humanitně

umravňujícími řečmi naši nové politické prominence, která je alergická na odmlouvání.
K tomu přistupuje od samého začátku „něžné“ revoluce z vládních míst záměrně
šířená nenávistná kampaň i proti těm, kteří si v letech nejtužší bolševické diktatury do
roku 1968 nevysloužili zvučné jméno za zásluhy o nastolení a upevnění zvráceného
režimu, protože odmítli s ním hned od počátku v roce 1948 spolupracovat a postavili
se na odpor, aby nezradili svůj národ a ideál svobody a kteří po vpádu „bratrských“
armád v r. 1968 museli opustit vlast, protože nikdo tehdy nevěděl, jaké úmysly má
smutně proslulé sovětské KGB. Jen pan Dienstbier a paní Chramostová to už tenkrát
ve své politické „jasnozřivosti “ věděli (nikoli až dnes), zda se bude zase popravovat či
nikoli. Proto mohou dnes s notnou dávkou „mravní“ povýšennosti slavnostně
prohlašovat, že po roce 1968 „už nikdo utíkat nemusel“. Ani p. Diensbierovi, ani při.
Chramostové tenkrát zřejmě šibenice nehrozila.
To vše členové Světového sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu od konce
II. světové války předvídali a to vše potvrzuje správnost jejich zásadní politické
orientace, která nepřipouští jakoukoli spolupráci s komunisty všech odstínů a která se
jistě při troše trpělivosti časem prosadí. Během své třiadvacetileté intensivni politické
činnosti v exilu získali v oblasti styků s mezinárodními demokratickými organizacemi
cenné zkušenosti a užitečné konexe, které mohou značnou měrou přispět ke
spravedlivému řešení problémů doma zdánlivě neřešitelných

E. Hoffmann

Nezapomínáme
In memoriam
br.Miroslava Obrmana
Je to krutá shoda okolností. Právě když jsme zahájili členskou schůzi Sdružení,
dotlouklo srdce našeho člena Miroslava Obrmana. Na requiem za naše mrtvé, které
konáme každoročné ve výročí únorového puče, byl Mirek jmenovitě vzpomenut.
Odešel neočekávaně, patřil mezi nejmladší z nás. Skosila ho mozková mrtvice.
Poněvadž jsem s ním na našich cestách osudu kráčel dlouho společně, pokládám
za svou povinnost, abych namísto rozloučení nad jeho rakví vzpomněl svého přítele
na stránkách MUKLA.
Život jeho rodiny byl od počátku rušný. Otec byl četnickým důstojníkem v Mostě a
rodina musela před nacisty prchnout do vnitrozemí.
Před komunistickým pučem v r. 1948 se Mirek seznámil se skautingem a tuto
myšlenku převzal za svou: asketický k sobě, připravený pomoci bližnímu. Založil pak
konšpiratívni skautskou skupinu, kde byl typem vůdce, jehož autoritu všcichni přijímali
a k němuž vzhlíželi. Nakonec je zavřeli a v Ruzyni to neměli lehké.
Ve vězení se Mirek choval vzorně a statečně. Vzpomínám, jak se v Kartouzích vrhl
na bomzáka Pecku i přes to, že byl ozbrojen nožem. Pobyl si za to dlouho v korekci.
Závěr kriminálu měl ale pro něho jednu příjemnější stránku; uviděl při návštěvě dceru
našeho prof. Maláška, shlédli se v sobě a po amnestii se vzali. Byl to rod vpravdě
muklovský - od tchána, přes bratra.
Mirek nedal pokoj ani po propuštění a hleděl, jak bolševikům škodit. Výpočet ve své
preciznosti, jaká je hodnota tovarů, které denně vyrobí a za stejný obnos udělal škodu.
Pražské jaro bylo pro něho eldoradem. Organizoval, kde se co dalo, ve straně lidové
a hlavně ve skautingu. Byl na první Lesní škole a pravou rukou tajemníka ústředí,
nebožtíka prof. Němce - Stříbrného lišáka.
Týždeň, kdy vtrhli do vlasti Sověti, sebral rodinu a chtěl odejít za hranice. Nepovedlo
se to napoprvé. Hraničáři je nepustili, ale naštěstí nezavřeli.
Podruhé to vyšlo na jakési falešné pozvání. Usadil se nejprve ve Švýcarsku, ale
myslel i na druhé doma a poslal fingované pozvání také mně, spolu se zkušenostmi,
kam nejít, ale hlavně kam jít. S vděkem na něho vzpomínám.
Ve Švýcarsku se mu nelíbilo. V Německu měl větší část rodu, usadil se tedy v
Revensburgu.
Měl mnoho známostí, byl rád viděn ve společnosti v kuloárech, dovedl zařídit mnohé
věci. Na poli skautském byl spíše ideologem, který nesnáší ředění této myšlenky. Byl
hodně nápomocen informacemi i radou některým skautským vůdcům v katakombách
ve vlasti.
V Miroslavu Obrmanovi odešel demokrat, vlastenec a charakterní člověk s velkými
zásluhami o společnou věc.

Karel Kukal

Nejsou již mezi námi
Mirek HELUS (PRÁCHA)

- Politický vězeň z 50. let, naposledy žijící v Duisburgu,
NSR. Nalezen mrtev 1.2.1990.

Miloš KRALERT

- dlouholetý politický vězeň na táboře Vojna. Zemřel 13.
7.1190 v Peuthu,
Austrálie.

JUDr. Jiří DOHALSKÝ

- hrabě, dlouholetý vězeň v táboře Vojna. Zemřel 27.
října 1990.

Karel POLÁK

- vězněn v padesátých letech, naposledy by-tem na
Babylóně u Domažlic. Zemřel v li-stopadu 1990.

Václav KOŠÍK

- pražský živnostník, vězněn do roku 1959. Zemřel v
roce 1963.

kpt. Josef KRAKA

- obět jednoho z prvních vykonstruovaných procesů
Mostecké špionážní aféry. Zemřel na následky
radioaktivního záření.

Vojtěch PASEK

- deset let vězněn na táboře Vojna a Bytíz. Zemřel
1971.

Dva bratři, dva velcí vlastenci, kteří stáli v prvních řadách proti bolševickému
tyranismu.
Doktor Jaroslav Borkovec byl žalářován už za nacistů. Podruhé byl zatčen v květnu
roku 1949, aby v listopadu zemřel postupnou smrtí se svými přáteli na bolševických
šibenicích v Praze na Pankráci. Patřil k bojovníkům proti únorovému puči a za nastolení
skutečné demokracie.
Druhý bratr, doktor Zdenek Borkovec, bývalý policejní rada v Praze, velmi známý a

Dr Jaroslav Borkovec

Dr Zdeněk Borkovec

uznávaný kriminalista, jak u ná s tak i v Interpolu, byl zatčen v témže roce a na několik
měsíců internován v policejní vazbě. Pro nedostatek důkazů byl propuštěn, ale zároveň
musel opustit zaměstnání, jak mnoho ostatních režimu nepohodlných lidí. Zemřel před
několika lety.

VELIKÁ ČEST JEJICH PAMÁTCE
Míla Sýkora
Švýcarsko

Bohoslužbou pátera Va
leriána za oběti komunisti
ckého režimu a projevem
předsedy Světového sdru
žení bývalých čs. politic
kých vězňů dr. Jaroslava
Anděla, bylo zahájeno uc
tění obětí a kladení věnců
u památníku v Nagelbergu.
Sešli se zde sestry a bratři
ze zahraničí i z Českoslo
venska, odkud přijely čtyři
autobusy.
Příslušníci sdružení a Kon
federace si po pietním aktu
v přátelské atmosféře vy
měnili zkušenosti ze svojí
práce i osobního života.
Děkujeme touto cestou
všem, kteří se na pořádání
setkání muklovstva jakkoli
podíleli.

Nagelberg 1. června 1991

Rudyard Kipling:

If/Když
Když bezhlavost svým okem klidně měříš,
ač tupen, sám že nejsi bezhlavý,
když podezříván, pevně v sebe věříš,
však neviníš svých soků z bezpráví,
když čekat znáš, ba, čekat beze mdloby,
jsa obelháván, neupadat v lež,
když nenáviděn, sám jsi beze mdloby,
slov ctnosti nadarmo však nebereš,
když umíš snít a nepodlehnout snění,
když hloubat znáš a dovedeš přec žít,
když proti triumfu i ponížení,
jak proti svůdcům společným jsi kryt,
když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova,
lstí hroutí se tvé stavení a znova,
jak dělník v potu lopotíš se dál,
když spočítat znáš hromadu svých zisků
a na jediný hod vše riskovat,
zas po prohře se vracet k východisku,
a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát,
když přinutit znáš srdce své i činy
by s tebou vytrvaly nejvěrněj,
ač tep a pohyb uniká ti živý
a jen tvá vůle káže: Vytrvej

když něhu sneseš přílišnou i tvrdost,
když svůj jsi, všem nechť druhem jsi se stal,
když sbratřen s davem, uchováš si hrdost
a nezpyšníš, byť s tebou mluvil král,
když řekneš: „Svými vteřinkami všemi,
mne, čase, jak bych závodník byl, služ“
pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi,
a co je víc: pak, synu můj, jsi muž.

Parbubice a naše setkání v Parbubicích

Kamkoliv půjdeš, půjdu
s Tebou,
Kdekoliv
budeš,
budu
s tebou
Slyšíš hlas svého anděla?
Když se tehdy za námi tato brána uzavřela, byla to
tragédie...

Neboť jinak byste to byly nepřežily. Kdyby ona mohutná síla vás neprovázela na
všech vašich cestách... I ve smrti, pro ty které se nevrátily.
V nemoaÉBích, v útrapách, v práci nad vaše síly, v nevýslovném, v nesdělitelném
stesku dětem, které jste musely opustit, v zasnění, v mohutné touze po životě, - po
životě svobodném, tvořivém, laskavém, - v zimě, v hladu, v hrubosti, v bestiálnosti,
v nadávkách, přesile všeho dění, v pocitu ztracení a opuštěnosti v celém světě.
Kdo dával a pomáhal vám žiti a prožívat ono zvláštní vání, které vás prostupovalo jako
vlnění, jako duch vašeho společenství, vašeho bytí. Pocit soudržnosti, pocit vytrvat za
každou cenu, pocit milosrdenství ke
slabšímu, činy pomoci, lásky, obě
tavosti a obětování se, ba i humoru,
který nebyl vždy jen homérským
smíchem. Kdo vám umožnil to svaté
nalézání duší, které má schopnost
trvání: ad mortem nebo i post mortem...
A toto všechno, jako by se vzníti
lo, ožilo, rozproudilo ve chvíli, kdy
jsme se opět setkaly. Zde nás bylo
asi šedesát, asi sto, které jsme mo
hly přijít, nevím, rozhodně ne ty sto
Tudy vedla cesta k návštěvám
vky, které tam „kdysi“ (kupodivu to
není ani tak dlouho, to jenom čas a
jeho dění se tak rozutikaly) byly.
10. června 1991, kdy se i slunce smálo, byl dnem velké radosti, kdy jsme se tedy
sešly, objaly, vykřikovaly, smály se a plakaly - před pardubickou věznicí - pardon před ústavem nápravných zařízení; jak se vznešeně jmenovaly tyto prostory; obehnané
odstřelovacím pásmem; nebo správně řečeno; před prostorami komunistického

ženského koncentračního tábora, máme-li nalézt správné jméno.
Celé toto setkání zorganizovali dva členové Konfederace politických vězňů, paní
Hilda Hojerová-Čiháková z Prahy a pan Josef Machek z Pardubic spolu s dnešní
správou ústavu, s paní ředitelkou Medovou. My první, které jsme se sešly už před
branou, jsme si ani neuvědomovaly, kolik takové setkání připraví práce, než se
uskuteční. Vnímaly jsme jen sebe navzájem, tam před tou hlavní branou, která když
se jednou zavřela, se zpátky těžko otevírala. Však to byl také zážitek, dívat se, jak se
otvírá a zavírá, vyfotografovat si ji a pozorovat, přemýšlet, jak by to bylo, kdyby to bývalo
bylo jinak, anebo, kdyby to už nikdy nebylo.
Smály jsme se na sebe, ale nikdo nevěděl, co se odehrálo v duši té druhé a přitom
každá z nás věděla, že ta škála pocitu má neobyčejnou šíři.
Pardubice, jak jsme jim my říkaly, se velice a nepředstavitelně změnily. Snad až
příliš. Ty první vstupní budovy, kde bývaly návštěvy za mřížemi, sítí nebo sklem, ty se
sobě ještě podobaly. „Václavák“, jak se říkalo střední cestě, která od sebe dělila dva
dvory s budovami, nazývanými áčko a béčko, už vypadal docela jinak, přívětivě,
obrouben javory a skupinami thují. Všechno tam bylo přívětivé. Dřevěné baráky
zmizely, bylo vystaveno celé nové křídlo, švadlárna a ostatní pracoviště také zmizely.
Cely, jako by nebyly cely, komfort, že si člověk řekl, že kdyby tam tak jednu zimu v
samostatné cele s televizí,
stolkem, dostatkem toaletních
potřeb a jídla, s tužkou, papí
rem, popřípadě psacím strojem
přezimoval, že by tu pohodlně
napsal knihu, což se mu v nor
málním životě buď nepodaří,
nebo podaří, ale s mimořád
ným úsilím.
Takže jsme prakticky viděly
a zažily jiné, nové, prostředí.
Po kolika letech? Tehdy isme se takhle neusmívali.
Sešly jsme se z různých míst
Čech, Moravy a Slovenska, Kanady, Austrálie a Švýcarska a snad ještě jiných zemí.
Kolik jmen člověku proběhlo myslí, snad všechna ženská jména tam byla
zastoupena. Tenkrá.
Byly jsme velmi laskavě uvítány a osloveny ředitelkou ústavu paní Medovou, paní
psycholožkou Kupcovou a paní prof. Štibicovou, členkou mětského představenstva.
Vyslechly jsme velmi krásné projevy, lidské, teplé, omlouvající se za minulost, ačkoliv
právě tyto ženy se tenkrát na způsobu této minulosti nepodílely, potom i projev
předsedy konfederace politických vězňů v Pardubicích, pana Machka, kterému se v
jedné chvíli, když k nám mluvil, zlomil hlas, věděl, o čem mluví. Návraty duše a srdce.
Ve skupinách jsme si prohlédly dnešní prostory, dnešního nápravného zařízení. A
říkaly jsme si: aha, tady bylo tenkrát tohle, - heleď, tady byly díry, kam nás strkaly, když
nás trestaly, tady byly švadlárny a tamhle bývaly dřevěné baráky, a tamhle ty stáje po
ovcích, kam nás daly, když jim lágr nestačil, a támhle nás tehdy vyhnaly po velké
hladovce páni estébáci, přijeli ve vysokých botách a kožených kabátech, ozbrojeni a
ty čůzy s děsivými výrazy, pamatuješ, to jsme si tenkrát myslily, že nás budou střílet,
a tak jsme tomu říkaly? Poprava. Tenkrát pršelo, a ani jsme neměly pořádné boty,
a dnes, dnes svítí sluníčko.

Dnešní pohled na zbylou zeď odstřelovacího pásma, posledního místa mnoha vězňů

Stále jsme měly o čem hovořit, viděly jsme se třeba více, jak po dvaceti letech, a
přece jsme se často poznaly.
Po prohlídce Pardubic jsme byly pozváni do krásné starobylé pardubické radnice,
do velkého sálu a poslouchali lidský, statečný projev pardubického primátora, dr.
Stránského. I on řekl, že náš boj proti komunismu, náš odboj a utrpení, které potom
následovalo, dosud nebyly oceněny, morálně oceněny, že jim dosud nebylo dáno
místo, které jim patří a že je zahanbující, že dosud nebyl uznán třetí odboj. On i ostatní
chtěli, abychom věděly, že oni, zde v Pardubicích, za to bojují a za tímto uznáním stojí.
Poslední pozvání bylo do pardubického pivovaru (v kterém „tehdy“ také prý některá
naše děvčata pracovala, to byly ale jistě jen menší tresty, deset, patnáct let). Tam jsme
byly přijaty vesele a nekomplikovaně, u dlouhého stolu jsme seděly, povídaly si a
nemusely jsme pít jenom pivo, mohly jsme pít i minerálku, sodovku, limonádu nebo
vodu.
To byly Pardubice, poslední autobus odejel, poslední vlak a poslední auto. Ale
Pardubice budou ještě dlouho, dlouho žít, přežijí ve článcích a románech, popisech a
vzpomínkách, neboť „ty“ Pardubice nekončí. Na jejich konci ale stojí doufání, „že vláda
věcí Tvých, že pravda, spravedlnost, morálka a ethika, kdysi tomuto národu vlastní, se
zase vrátí do Tvých prostor, - na Tvá pole, do Tvých zahrad a do Tvých domovů, Ty
země milovaná.

M. Kurik-Pospíšilová

Spolkové informace - oznámení
Hledáme svědky masakru, ke kterému došlo na podzim v roce 1951 na táboře
“Dvanáctka,, na Jáchymovsku. O svědectví žádáme nejen mukly, ale i případně civilní
zaměstnance nebo i strážné, kteří by k případu mohli nebo chtěli vypovídat.

Svědectví posílejte na adresu:
KVPČ pobočka Semily-Turnov
Sergej Solovjev, ul. 28. října 816, Turnov, 501 01

Kdo zná pravdu o smrti plk. Stanislava Straky?
Stanislav Straka, bývalý ruský legionář, bytem na Vyšehradě proti budově tehdejšího
vyšehradského nádraží. Za nacistů měl být popraven na Pankráci 5.5.1945. Po válce
byl náčelníkem pražské posádky za velitele Prahy gen. Ejma, později sloužil na 1.
vojenském okruhu proti chrámu Sv. Mikuláše na Malé Straně. Jednou byl odvolán z
dovolené a zatčen.
Nikdy jsem nevypátral, jak skutečně přišel o život. Byl také vedoucím skupiny, na níž
jsem byl od roku 1948 napojen jako poručík.
Děkuji za zprávu nebo upozornění od toho, kdo mi pomůže poznat pravdu.
Jiří Burda, Žižkova 111, 284 03 Kutná Hora 3 /Sedlec/
Tel. ČSFR 0327/62866
Hledám touto cestou dva mukly Milana Meceášika a Bedřicha Baranika, kteří se
mnou dne 23.7.1951 uprchli z Horního Slavkova ze šachty číslo 14. Oba jmenovaní
žijí v zahraničí. Veškeré informace posílejte na adresu:
Ota Novák
Partyzánská 246
Kutná Hora 284 01
Československo

Nakladatelství Akcent v Pardubicích vydalo knihu J.Černého Za dráty komunismu cena včetně poštovného cca 10 šv. franků. Máte-li zájem pište na adresu redakce.
Vzhledem k tomu, že kniha Stalo se v Adventu R.Strobingera a Karla Nešvery vyšla
již knižně, neuvádíme z ní v tomto čísle pro nedostatek místa další úryvek.

Seznam členů a jejich švýcarských přátel, kteří přispěli na dokončení filmu “Gottwal
dovi vnuci« - FÁMU, Praha

Fran. L.Klee CH
200,Frau Ch.Hórlev CH
100,br.dr. J.Anděl
á100,br. Fr.Bím
br. E.Hoffmann a
br. dipl.ing.Z.Lukaštík
br. J.Nyčkal
sestra dr. Pospíš i ková
br. Fr. Tománek
Celkem
1000 CHFr

Zápisy ze schůzí výboru budou posílány členům
světového sdružení bývalých čs. politických vězňů v
exilu individuelně poštou.

Výzva redakce
Chtěli bychom, vážení bratři a sestry, spolu s vámi zachytit všechny
koncentrační tábory padesátých let, kde mnozí z nás strávili hodně let.
Máme v úmyslu pořídit dokumentaci slovem, případně nákresem místa.
Nebude na závadu, když obdržíme více popisů od několika spoluvězňů
a budeme z nich moci vytvořit konečný popis a obraz pro historii.

Prosíme všechny přispěvatele i zájemce o publikování v našem časo
pise, aby posílali svoje příspěvky na aktuální téma i ty s dlouhodobou
platností průběžně na adresu redakce. Po zvážení budou postupně
zařazovány i do následných čísel.

Inzerce
VRÁCENÍ MAJETKU v ČSFR, rehabilitace, restituce, dědictví, občan
ství, úřední překlady Vám vyřídí při zakládání nových firem i společností,
poradí a veškeré právní úkoly převezme po celé ČSFR JUDr Jiřina
Kotoučová.

JUDr Jiřina Kotoučová
Vzdušná 581
142 00 Praha 4
ČSFR

Z domova

Byl jednou jeden král
Byl jednou jeden král
a celý svět ho znal,
vždyť býval mnohde hostem.
Žil v hradu na kopci,
obklopen poradci,
ti byli jeho mostem.

Ten most byl padací,
řetězy z nadací,
a nad ním katedrála.
S těmi tam v podhradí
ten král se neradí zač by ta rada stála?
Poradci stačí mu
ke chlebu dennímu,
ti na srdci mu leží.
Král jinak dobrý je,
s přáteli popije
a zbrojnoši ho střeží

On ve své dobrotě
odpustil holotě,
co vraždila a kradla,
Dále strach nahání,
na místo pokání
touží, aby zas vládla.

Každý král šaška měl
a ten mu pověděl,
co o něm lid si říká.
Náš král má šašků víc,
žádného z Nemanic,
a ti s ním hrají cviká.

Až jednou trubadúr
navštíví jeho Dvůr,

aby tam s loutnou zpíval,
snad ho král uslyší s dámami v zátiší,
aby se lépe díval.
Padací spustí most,
všem lidem pro radost
král bude naslouchati.
I svati kamenní v živé se promění
a budou žalovati
Nejvyšší je už čas
a ty jsi jedním z nás,
nečekej na Blanitské!
Volá tě králi, lid,
přestaň už jenom snít,
to zlo je rodem lidské navíc pak bolševické.
/JIH 91/

(\.Z.
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