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”Res publics” č.37/91
·
V Šumperku 11.3.1990
Pane biskupe,
obracím se na Vás krátce po tě,
co jsem zcela náhodou se svými rodiči
ja některými přáteli shlédl v
televizi závěrečnou Část přímého přenosu
ŕZ Bratislavy,
z meetingu
Matice slovenské,
který se
dnes konal pod
»její patronací
při příležitosti manifestace za
svébytné, nezávislé a
samostatné Slovensko, jak to nesčíselněkrát v mnoha variacích odeznělo
řz úst představitelů
Matice i exaltovaného lidu,
přítomného na této Í.upřímně řečeno - estrádě.
•v ■ >■■ m
>
řý:
Zel . -Bohu
mezi
posledními
proklamacemi
tohoto
meetingu .byl
^slavnostně
přečten
i
Váš
list,
čímž,
ať
vědomě ' nebo
nevědomě
zaštiťujete toto — dnes již — fanatické sdružení, dnešní shromáždění a
myšlenky a
slova, která tam
zazněla. Jsme také
věřící katolíci, ale
musíme
Vám oznámit,
že jsme
byli hluboce
otřeseni nejen; nad celou
akcí, ale zejména nad skutečností, že tam figurovalo opět Vaše i jméno a
-VáŠ
vliv.
Stáváte
se
spoluzodpovedným
za
všechno,
co!požaduje a
i,

ť'

vytváří Matice slovenská a její přívrženci.
Patřil jsem, pane biskupe, dlouhá
léta ještě v období komunistické
moci,
k Vašim
obdivovatelům Vašeho
příkladného postoje statečnosti,
nekompromisnosti
a byl
jsem —
a v
tomto případě
stále jsem - také
zapáleným
čtenářem
Vašich
teologických
prací,
které
vycházely
v
.ilegalitě
a
považuji
Vás
za
jednoho
z
nejlepších
současných
katolických teologů a spisovatelů. O to tragičtější a pro mě smutnější
je
toto moje
- abych
tak řekl
— prohlášení
a distancování od Vaší
osoby
a současného
politicko—duchovního vlivu
a vlastně
zneužívání
náboženského
a
národního
cítění
ve
prospěch
slovenských
neoiiac lona 1 i s tů , Šovinistů, neofašistů
a demagogů rozmanitého ražení,
kterými se to v posledních měsících na Slovensku jen hemžilo.
Pane biskupe, už jednou
jste kompromitoval katolické křesťany svou
přítomností při odhalování pamětní desky v Bánovcích Vašemu někdejšímu
politickému vůdci fisovi. tehdy se celá tato trapná záležitost zahrála
do autu. Věřil jsem, že to
bylo nedorozumění. Dnes jsem pojal obavu a
podezření,
zdali opravdu nejste Vy a mnozí další Slováci - zvláště mě
zajímají
katolíci
stoupenci
tohoto
prokazatelně
politického
i
morálního
zločince. Je-li
tomu tak,
považuji za
neštěstí, Že
se v
těchto
tisovských reminiscencích
oháníte
Vy
i Vaši
další souvěrci
Bohem
a
katolickou
církví .
Úd
slovenských
biskupů, jsme očekával i
přesné opačnou reakci, než jaká je skutečnost. Už mlčení k těmto věcem
a trendům í i «=<
Slovensku považujeme za
špatné, ale naprosto
se vymyká
našemu
rozumu,
pokud
a
nakolik
se
kaitolick.á hierarchie s těmito
nešťastnými projevy ztotožní.

Julius Augustin Varga U.P.
Jesenická 39
78 7 01
Šumperk
Na vědomí
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pan arcibiskup dr. František Varták
světící biskup Josef Hrdlička
světící biskup Jan Graubner
ÍJ1 omouc k á arc idiecéze

KALICH
vydavatelství

ČESKOBRATRSKÉ
CÍRKVE EVANGELICKÉ

PRAVOSLAVNÁ
CÍRKEV
Arch. SÄWA, ŽIVOT NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE

brožováno, 192 s.

Václav ŠIMEK, OBSTÁLI V BOUŘÍCH
náboženské déjiny Volyňanů
brožováno

EVANGELICKÉ NAKLADATELSTVÍ eno
Budova "Husova domu", sídlo .Evangelického nakladatelství
a jeho prodejny Kalich v Jungmannově ulici v Praze.

Uplynul rok od svobodných voleb a rok zbývá do těch dalších. Bylo
to mimochodem jedno z nejlepších rozhodnutí „revoluční doby“, už
předem omezit první legislativní periodu na dva roky. Představa, že
dnešní parlamentní sestava by měla nadále chrlit československé zá
kony zatímní kvality ještě další tři nebo čtyři roky je nesmírně tristní.
Je tady tedy šance, opravit za pouhý rok zákonodárný sbor směrem ke
skutečné moderní evropské demokracii.
Třetí složka klasicky rozdělené moci v
Nejde jen o procento „vylustrova
ných“ nebo stále ještě skrytých přímých i liberálním státě, justice, je ovšem i po ro
vydíraných agentů a členů StB, jde i o ce naprostou katastrofou. Podezřelé už
všechny další „legislativce" — jedno z je, jak málo se o ní ví, píše, diskutuje,
nových příšerných slov jednoznačně nemluvě už o tom, jak málo se v ní děje,
ruské provenience — kteří prostě ne především personálně, srovnáme-li to s
mohou jinak. „Žádný úřad, žádná hod obdobnou situací v bývalé NDR. Prav
nost a žádné uměle vymyšlené organizace da, v Německu je možné zorganizovat
nemohou lidi, kteří mají v jakékoliv for příliv nejen stovek miliard tvrdých ma
mě zřízení vládnout, proměnit v jiné, než rek do ekonomiky, ale i tisíců úředníků
jaké je stvořil Bůh, příroda, výchova a je do justice a státní správy, kteří jsou ještě
jich předchozí život“, učí nás klasik kon důležitější.
A zde isme u největšího problému
zervatismu Edmund Burke.
Není přece divu, že ty zákony jsou tak dnešního Československa — ono by ne
často „nedotažené“, když už ne přímo bylo tak obtížné zbavit se všech zkom
nedemokratické, jak myslím právě my promitovaných, neschopných a zločin
smíme zvenčí posoudit. Dělají je pře ných pozůstatků socialismu na všech údevším lidé, kteří celý svůj život, včetně rovních, kdyby bylo dost nezkomprolet disidentství (tedy odpadlictví) a boje mitovaných, schopných 1 řádných na je
za ten jejich lepší socialismus, ztrávili v jich místa. Ale přece jenom: soudit
labyrintě obrovské nepřehledné budovy znovu nevinně odsouzené za protiko
„vědeckého světového názoru" (jak munistický odboj jako sprosté zločince,
říkají marxleninismu), která kromě jiné ponechávat jim části jejich trestů, těmi
ho nemá naprosto žádný kontakt s reali stejnými soudci jako kdysi a nazývat to
tou života. Dodnes nejsou schopni ro rehabilitací, to je prostě nechutné. To je
zejít se s ním a stále jen hledají jeho nee příliš absurdity na stát, chtějící se nazý
vat moderní demokracií. Člověk asi musí
xistující „humánní jádro“.
Druhá moc, vláda, exekutiva, se držela být dramatik absurdity nebo její divák,
vlastně většinou docela dobře. Není popřípadě herec, aby takový stav mohl
ovšem kontrolována parlamentem tak, vydávat nevěřícně přihlížejícímu světu za
jak je běžné ve vyspělých demokraciích, normalitu.
Čtvrtá moc, nezávislá média, většinou
ale tato samozřejmost „porevoluční“
doby se právě paradoxně stala její před svým stavem ještě překonávají výše řeče
ností. Slušní a schopní lidé dělají dobrou né. Kantůrkovská televize, pavlíčkovskopolitiku sami od sebe, neschopní nebo seemanovsko-uhlovský rozhlas, to je
darebáci ji ani pod kontrolou takového vtip, nikoliv nezávislá žurnalistika. V
parlamentu dělat nebudou. 1 vláda nadě tisku je to o něco málo lepší, ale skutečné
lala za ten rok pochopitelně spoustu žurnalistické osobnosti fysické i právní
chyb, ale některé i rychle opravila — ony se dají rok po volbách stále ještě spočítat
jsou viditelnější a zřetelnější, než dlou na prstech jedné ruky.
hodobě a mnohem zákeřněji působící Ekonomická reforma ještě ani pořádně
nezačala a už se ze všech možných stran
chyby zákonodárné.

!

Kdo dnes musí vekslařit, lichvařit,
podvádět a vydírat, aby si nahrabal?
„Bývalí“ ne, ti mají našetřeno dost k
poctivému nákupu podniků...
(Ivo Dědina je hudební skladatel,
bývalý korepetítor národního divad
la, žijící nyní ve Francii, z mateřské
strany své druhé vlasti. Přesto se chtěl,
zatím bezúspěšně, vrátit do své první
vlasti, tak jako před první světovou
válkou učinil kdysi jeho otec, secesní

malíř Jan Dědina. Tatínkovi se to
podařilo, císař pán byl milosrdnější a
odpustil mu dokonce zběhnutí z c.k.
armády. Ivovi není co odpouštět. Asi
proto se vrátit nemůže.)

ZVON
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Epigramy Ivo Dědiny
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Tato obec byla založena vystěhovale!
z Čech do Ruska. Roku 1870 se tam usa
dilo 31 rodin římskokatolického vyznání
ve své většině a původem z Českého ráje
od Jičína. Ves je vzdálená 50km od města
Luck. Patřila pod t.zv. samosprávu obce
Kupičov u Kovelu, vzdálené 65km. Za II.
světové války roku 1941 mne přijal in
spektor města Horochov za učitele
hlavně zpěvu na škole ve vsi Novošulky
České, jejímž ředitelem byl pan Karel
Půlpytel-Plamínek, původem z Moravy.
Za svého pobytu v Novošulkách jsem
se mezi mládeží snažil udržovat vlaste
neckého ducha, což nebylo zrovna lehké.
Při večerních debatách, na něž přicházela
i mimoškolní mládež českého původu ze
sousední obce Sienkiewiczovka, kde
působil jako farář ndp. Dobrzaňski,
později zavražděný ukrajinskými Bande-

působeni na novošulské škole se tam z
opatrnosti vůbec nezmínil, nebyl-li to
důvod stranický.

,

Josef V. Toman-Tománek

rovci. Po několikaměsíčním působeni na
škole jako učitel jsem se se všemi rozloučil,
abych se na vánoce podíval domů do Kupičova. Mládež si z mé výuky odnesla do
života hezkou řádku méně známých čes
kých písní. K mému návratu do obce
Novošulky České však již s ohledem na
válečné dění nedošlo. V upomínku od
dětí mám památník s verši, které tam
vepsaly. Mnozí z nich vstoupili roku
1944 do Svobodovy východní armády,
bojovali za svobodu vlasti svých dědů.
Mnozí za Českou vlast položili i své ži
voty.
V předvečer svátku svátého Mikuláše,
5.XII.1946, se krajané z Novošulek Čes
kých vrátili do vlasti svých prarodičů a
usadili se vesměs na Moravě. Pan učitel
Karel Půlpytel, jenž už na Volyni psával
verše, dostal místo na škole v obci
Drnholec na Jižní Moravě severozápad
ně od okresního města Mikulov. Tam,
bohužel, vstoupil do komunistické stra
ny a napsal kroniku obce Novošulky
České, jež vycházela na pokračování v
časopise Věrná Stráž v Zatci. O mém

Teta inženýra, který se kdysi pro
neposlušnost musel živit jako
skladník: „Vy jste se jeli schovat do
ciziny, zatímco jiní bojovali.“
Referentka magistrátu k posrp
novým uprchlíkům: „Na to, že jste
Francouzi, mluvíte dobře česky!“

Obec Novošulky
České na Volyni

_

Aleš Novotný

Výsledek malého průzkumu ve- Kritizoval jsem zdražování. Pra
Z obsahu spisů vyplývá, že jsem na požádali. Budte rád, že máte aspoň
řejného mínění ve vlasti: Češi jsou covník ministerstva zdravotnictví se jejich území žádný majetek neměl. V to zamítnutí.“
nejlepší národ, celý svět by seod nich mě zeptal, zda vůbec vím, že lidé jedí každém případě, píší, by mé žádosti Pracovník jednoho ministerstva se
měl učit, v jejich nejnádhernější zemi moc masa, což jim silně škodí na o vrácení nebylo možno vyhovět, .pustil do mého přítele, že teduž zase
je všechno perfektní. Za eventuální zdraví? Nutno upravovat ceny, aby protože zákon to neumožňuje. Ná běhá jako před 25 lety s tlustou taš
potíže cizinců mohou (v pořadí se přestali přežírat. Že bych chtěl zá zor právničky: „To mnozí zůstávají kou dokladů, nepoučen reklamuje
stupně viny): Cikáni, Slováci, Viet roveň zvýšit nízké důchody? Mohu si docela bez odpovědi; takže nemo návrat zkonfiskovaných majetků a
byt jist, že lidé, kteří je pobírají, se hou ani dokázat, že o rehabilitaci odmítá pochopit, že příslušníci beznamci, černoši a Arabové.
pn práci neflákali?
rw*čnr»ctí
nělrrl#»milci bvdlpt

Poločas

NÁRODNÍ raUTHCA

reviduje. Hrajeme si s privatizací a jako
bychom zapomněli, že i ta je jenom
prostředkem, nikoliv cílem: ten se jme
nuje konkurence a je ho jako šafránu.
Není divu, neosocialisté „třetích cest“ a
nejnovějších tváří nerozumí privátnímu
hospodaření jako základní svobodě člo
věka, nýbrž ze svého pošetilého postfeudálního kolektivismu jako privilegiu,
které nutno — skřípajíc zuby — cíleně a
opatrně povolovat, protože na Západě
to bohužel funguje a „lidé dole“ chtějí
konzumovat.
Státoprávní problém se diskutuje do
úmoru, ale tjp jediné, co jej může vyřešit
(ať už jakkoliv) — referendum, čili vůle
občanů, se nekoná a zcela zjevně konat
nemá. Jaký div, že ani ta ekonomika, o
které se naivní „prognostikové“ domní
vali, že přece nás všechny spojuje a proto
s ní nutno začít bez ohledu na cokoliv, se
nehne z místa? Jak by mohla, když není
jasné, pro jaký stát, jakou zemi se rozho
duje a tvoří.
Když se to nezdaří a svobodný národ
zvolí podobné nebo ještě hůře, poháněn
iracionálními strachy, špatnou infor
movaností, apatií a znechucením a pře
devším medovými hlasy proroků sociální
demagogie, zbydou pořád ještě jedinci
kteří stížnostmi a žalobami budou uka
zovat na nedemokratičnost nového Čes
koslovenska (nebo co z něj v té době bu
de) a nutnost jeho dalšího ponechání v
předpokoji moderní Evropy.
Jsme teprve v poločase, ještě zbývá ce
lá druhá půle, ještě je možné mnoho za
chránit. Ještě je naděje, ale je jí stále mélě, jak pochopil Václav Černý už před :
několika desetiletími, když uvažoval o ,
:ehdy tak vzdálené době „popřevratové“:
„A stačí-li pak deset příštích let, aby:hom se ze vší té nekonečné bezcharakernosti a rozkladu umyli? Déle než deset i
et to totiž trvat nesmí, jinak jsme vyří
ceni už na století. A kdo v dnešním světě
ekl na století, řekl možná navždy!“
j

, "Res Dublica
á. 37/91

Detské kresby z Terezi
na patří k nejpůsobi
vějším exponátům vý
stavy. V tomto kon
centračním táboře bylo
zavražděno téměř
15 000 dětí. K malování
je podnítila jedna
učitelka, která zde byla
rovněž vězněna. Tímto
způsobem se snažila
odvrátit jejich pozor
nost od hrůz každoden
ního života.

Prezident Václav Havel,
spolkový prezident
Richard von Weizsäcker
a spolkový kancléř
Helrnut Kohl s manžel
kou pri zahájení
„Judaikv“.

PRAŽSKA
JUDAIKA
ZE SBÍREK
STÁTNÍHO ŽIDOVSKÉHO
MUZEA
’’AKtuell”

č.5/91

tátní židovské mu
zeum v Praze ucho
vává patrně vůbec
největší sbírku synagogálního umění. Před třemi
roky si spolkový kancléř Helmut Kohl při své státní návštěvě
v Praze toto muzeum prohlédl.
Jak sám později konstatoval,
prohlídka exponátů „patřila
k nejtrvalejším a nejhlubším do
jmům z této jeho cesty“. Už teh
dy se rozhodl realizovat zvláštní
výstavu předmětů z pražské
sbírky ve spolkovém kancléřství v Bonnu. Tato výstava byla
slavnostně otevřena 8. května.

40

V posledních letech podnikl
dr. Berthold Roland — ředitel
Zemského muzea v Mohuči
a zkušený organizátor různých
výstav ve spolkovém kancléřství — tři cesty do Prahy, aby
dal dohromady kolekci, kterou
lze dnes spatřit v Bonnu. Dr.
Klaus Pechstein z Germánské
ho národního muzea v Norim
berku pořídil k výstavě katalog.
Některé z nejcennějších expo
nátů jsou v západní Evropě
veřejně vystaveny poprvé, jako
například cyklus 15 portrétů
pražského pohřebního bratr
stva z konce 18. století. Nebo

původní komentář k výkladu
pěti knih Mojžíšových z roku
1578 — působivý důkaz kultur
ního významu Prahy; vždyť
přece tamní tiskárny byly první
v celé Evropě, jež uměly tisk
nout knihy v hebrejštině.
ZVláštní židovská sbírka
vznikla v minulém století. Roz
sáhlé asanační práce v pražské
židovské čtvrti vedly v roce
1906 k založení muzejního
spolku, který si kladl za cíl za
chovat nejvzácnější doklady ži
dovského života v Čechách a na
Moravě, jehož centrem byla
Praha. Avšak tichá a systematic
ká muzejní práce byla brutálně
přerušena okupací. Cynismus
nových nacionálně socialistic
kých mocipánú ozřejmuje sku
tečnost, že bylo nelítostně
vyhlazeno 153 židovských obcí
se zhruba 80 000 Židy, součas
ně však se začalo se snášením
cenných judaik z celých Čech
a Moravy, jež byla neveřejně
vystavena v prostorách praž
ského muzea.
Dnes se soudí, že nacionálním socialistům v jejich rasistic
ké zběsilosti šlo především o to,
aby na tomto místě zřídili kuri
ózní muzeum „vymřelé rasy“.
To byl vytyčený cíl, který ži
dovští pracovníci muzea — než
byli sami před koncem války za

vražděni — důsledně bojkoto
vali. Ještě v roce 1942 zpraco
vali pod vedením muzeologa dr.
J. Polaka koncepci, na jejímž zá
kladě se měla stát ze sbírky „ku
riozit“ vědecká dokumentace
dějin českého židovstva. To se
pak později stalo skutkem.
A je to především tato
zvláštní německá odpovědnost,
kterou lze vysvětlit specifický
zájem kancléřův na uskutečnění
výstavy. Neboť, jak napsal
v předmluvě ke katalogu výsta
vy, „kromě své historické hod
noty připomínají nám vystave
ná díla, jakou strašlivou spoušť
natropilo nacionálně socialis
tické rasistické běsnění.“ Za
nej výraznější doklad z této epo
chy označuje Helmut Kohl rov
něž v Bonnu vystavené dětské
kresby z koncentračního tábora
v Terezíně: „Tyto obrázky nás
rezechvívají ve dvojím ohledu:
jako naděje ve světě zoufalství,
jako svědectví lidskosti obětí
a nelidskosti pachatelů.“
Vzhledem k tomu, že výstava
v bonnském spolkovém kancléřství může být zpřístupněna
pouze omezenému počtu ná
vštěvníků, počítá se s její insta
lací v Germánském národním
muzeu v Norimberku, kde bu
dou exponáty vystaveny od
20. června do 31. července 1991.
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„Říkalo se o něm, že je

advokát chudých, “
vzpomíná na Pavla Wonku
jeho spoluvězeň
(Použito materiálu „Infoch“ č. 9/89, 4/87)

5T

am, kde si elita přisvojí téměř všechna práva, a zbylé, větší,
části společnosti, přenechá jen povinnosti, zaniká řád
a vzniká chaos zvladatelný jen zmrazením celé společnosti
a jejím ochromením strachem. Kdo se jednou ocitne na cestě
zastrašováni, musí v ni stále pokračovat a stupňovat jej." Pavel Wonka
V posledních několika měsících je z mnoha stran slyšet vzpomínku na
Pavla Wonku, statečného člověka, ochránce lidských práv, muže, který se
„strachem zmrazit a ochromit" nenechal a který za svou neústupnost a od
vahu zaplatil před necelými dvěma lety v královeh radecké věznici životem.
Případ Pavla Wonky, bývalými mocipány neúspěšně utajovaný (jak
o tom svědčí nejeden dokument Charty 77 či sdělení VONSu), se
konečně dostává po dlouhé době k nejširší veřejnosti, a ta si dnes
právem klade otázky: Kdo byl Pavel Wonka? Proč byl několikrát vězněn?
Proč a jak zemřel?
Osud Pavla Wonky není nepodobný osudům mnoha politicky
nepohodlných osob, kterými minulý režim po čtyřicet let plnil svá vážení.
Pavel Wonka se vyučil automechanikem a po maturitě se třikrát
neúspěšně pokusil o přijeti na právnickou fakultu Univerzity Karlovy,
právem se tedy zabýval aspoň jako nadšený laik.
POPRVÉ
se Pavel Wonka ocitl před trestním senátem v roce 1982 pro podezření
z hospodářské trestné činnosti. Přestože u soudu hravě prokázal, že
svědectví, na jejichž základě má být odsouzen, jsou smyšlená, šel do
vězení na čtrnáct měsíců Protizákonný postup při vyšetřování jeho
případu v něm prohloubil smysl pro spravedlnost a po návratu z vězení
začal intenzívně studovat právnickou literaturu a brzy se stal
vyhledávaným rádcem ve věcech právních. Nespokojenost se stavem
tehdejší společnosti, především situací v oblasti práva, u něj vyústila
v rozhodnutí kandidovat v roce 1986 jako nezávislý kandidát do
Federálního shromáždění. Solí v očích tehdejším mocenským orgánům
se stal především jeho kritický volební program. „... Hlavní má
pozornost se zaměřuje na oblasti práva, která je jednou ze ztěžejnich
oblastí, jejichž zanedbávání vedlo k nedobrému stavu společnosti... Ani
socialistická společnost nemůže při své existenci obstát bez práva.
Dokonalý právni systém I jeho dodržováni jsou základem každé moci
i státu. Každá moc, která na to zapomíná a přeceňuje význam
ideologické nadstavby nad právni základnou, z hlediska historického
nutně spěje ke svému konci a ke ztrátě postavení."
Prorocká slova. Jen kdyby nebyla vykoupena smrtí. Úryvek
z Wonkova předvolebního programu, který se snažil rozšířit mezi lidi,
stačil k pochopení toho, že Pavel Wonka stanul před soudem
PODRUHÉ
Byl odsouzen k 21 měsícům odnětí svobody a umístěn do jednoho z nej
horších vězení v Československu —do Minkovic. Pavel Wonka trest od
počátku odmítal přijmout, a proto nenastoupil ve vězení na nucené práce.
Odměnou se mu dostalo fyzického týrání —byl dozorci několikrát zbit,
vážně jej zranili, trpěl zimou. Sám Wonka na svůj pobyt v Minkovicích
vzpomíná takto: ,,Dne 9. 10 1987jsem byl převezen do vězeňské nemoc
nice. Mnoho jsém to již nevnímal, přesto si pamatuji, jak se mnou bylo
zacházeno. Eskorta, která mě měla dopravit z cely do sanitky, si počínala
takto: Strhli mé z pryčny, bili mě, kopali mě, šlapali mi podrážkami bot do
obliče/e.. U první branky mě vzadu chytili za nohy a nesli mě za ruce
břichem dolů. Přitom mě rozhoupávali a náramně se bavili, že mě tloukli
rukama a pendrekem do zad a do zadku... Branku z tábora potom otevírali
tak, že mé tělo používalijako baranidlo a hla vou naráželi do vrat..."
Z vězení se Pavel Wonka vrátil koncem února roku 1988 těžce nemo
cen, nemohl téměř chodit a rychle se zadýchával. Součástí jeho trestu byl
však také tříletý ochranný dohled, kterému se Wonka ze zásady odmítl
ppdrobit, a vzhledem k svému zdravotnímu stavu by asi ani nemohl
Protože se nedostavuje k pravidelným hlášením na místním odděleni VB,
je po necelých pěti týdnech —5. dubna znovu zatčen a po 15 denní vazbě

POTŘETÍ
a naposledy postaven před soud. V tomto případě však můžeme slova
„postaven" použít pouze obrazné, protože Pavel Wonka byl k soudu
přivezen na invalidním vozíku, a byl tak zesláblý, že mluvil sotva šeptem.
Aby byla míra absurdnosti tohoto procesu naplněna až po okraj, zatčení
a následný soud se příslušné orgány ani neobtěžovaly oznámit rodině
Pavla Wonky, což je v rozporu s platnými zákony. Pavel Wonka byl
odsouzen na 5 měsíců nepodmíněně za mařeni výkonu úředního
rozhodnutí, což pro něj v podstatě znamenalo trest smrti.
O tom, co se s Pavlem Wonkou dělo mezi zatčením 5. dubna a soudem
20. dubna, jsem si povídal s člověkem, který byl přímým svědkem toho,
jak bylo s Pavlem Wonkou ve vazbě zacházeno:
„Do vězení jsem se dostal počátkem roku za to, že jsem se odmítl
vrátit z dovolenky ke svému vojenskému útvaru. Dostal jsem dva
roky a nastoupil svůj trest ve vězení v Hradci Králové.
Hned první noc jsem slyšel se svými spoluvězni z vedlejší cely
strašný řev, někoho tam mlátili. Ztichli jsme a za chvíli se otevřely
dveře naší cely; vešel nějaký vyšší důstojník, křičel a hodil k nám
jakéhosi vězně. Tehdy jsem ještě nevěděl, že je to Wonka. Byl hrozně
zřízený, na rukou měl otisky řetízků, na žluté košili měl utržené
knoflíky a na nohou úplně nové šedomodré polobotky s odřenými
špičkami. Asi ho tahali někde po schodech; byl celý fialový a nic si
nepamatoval. Hned si lehnul, tak jsem mu dal napít vody a na ruce
jsem mu přiložil obklady. Nikdo vedle něho nechtěl spát, tak jsem mu
přisunul postel vedle svojí, pomohl jsem mu a snažil jsem se usnout
Ráno zazněla siréna a policajti nás začali kontrolovat, Jestli ještě
spíme nebo ne. Všichni jsme byli vzhůru, Wonkovi jsme pomáhali
vstát, ale on nemohl. Tak přišli za půl hodiny znovu a začali na něho
řvát, áie on fakt nemohl. Přišil teda ještě jednou, otevřeli Wonkovi
kufr, nás postavili ke zdi, tam, kde byly skříňky, a Wonku začali
mlátit Já jsem se chtěl ještě s jedním otočit, ale dostali jsme taky;
řvali na nás, že máme čumět do zdi,' a Wonku zmlátili. Pak nám řekli,
že mu máme pomoct vstát, tak jsme ho trochu oblíkil a posadili na
židli vedle umývadla. Wonka se nad něj naklonil a začal zvracet
a plivat krev.
Vrátili se asi za dvě nebo za tři hodiny a řekli nám, že se máme
převfíknout do tepláků a jít za nlma. Wonka zase nemohl, tak jsme ho
podpírali a jeden mu nesl jeho vak s věcmi. Přišli jsme dolů a tam po
Wonkovi začali řvát kvůli Jeho kufru. On měl s sebou totiž takový
malý kufřík a v něm tužky a bloky. Řvali po něm: „Zase budeš psát,
Wonku?!“, a teprve tam jsem se dověděl, že to je Wonka, říkalo se
o něm, že je advokát chudých. Dole jsme se okoupall a pak nás
odvedli rfa cely. Já jsem byl o celu dál než Wonka, na vycházku jsem
s ním však nechodil. Ještě ten den, kdy nám ho hodili do cely, si nás
zavolal náčelník věznice a vyzvídal, co Wonka říkal. Odpověděli
jsme, že nevíme, protože mu nebylo rozumět
S Wonkou jsem se setkal ještě jednou u lékaře, kam jsem šel na
vyšetření s očima. Wonku tam přinesli, odmítl se nechat vyšetřit,
protože Jim nevěřil. Policajt který u toho byl, to komentoval slovy:
„Wonka nechce, tak když ne — je to jeho věc.“ Tehdy jsem ho viděl
naposledy.
Potom mě překvapilo, že mé převezli do Olomouce, protože já
jsem sloužil v Jičíně, který patří do okruhu Hradec Králové. Na
vycházky Jsem chodil sám s dvěma klukama z cely, což mi dodneška
nejde do hlavy, protože vždycky chodí tři cely najednou. A pak jsem
se dočetl z Rudého práva, že Pavel Wonka v Hradci Králové 26.
dubna zemřel“
Pohřeb Pavla Wonky proběhl v atmosféře pro minulou dobu zcela
typické —za asistence cynicky pokuřujících příslušníků StB
O Pavlu Wonkovi se dnes mluví jako o obéti minulého totalitního
režimu. Myslím si, že není obéti systému, ale zabili ho konkrétní lidé
— ti, kteří ho zatýkali, kteří ho vyslýchali, soudili a ve vězení mlátili.
Časopis Kurýr nemůže a ani nechce určovat míru odpovědnosti
konkrétních lidí, kteří Wonkovu smrt zavinili. To musí udělat někdo jiný
a jinde.
Marek Stoniš
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Otrasné svedectvo spod Krkonoš

Mánie za každým
protestem vidět šp
ióna a diversanta
dovedla Husákovy
nohsledy k vraždě!

Podvod aj po smrti
Prípad Pavla Wonku, rodáka
M
oevaročaakéha
Trutnova;
obletel avat Ako príklad mi
moriadna nehzdského
saobohádzaate Človeka s človekom,
v nedávnom totalitnom syatá■»·· -Skončil m tragicky —
smrť«
nevítaného.,, Nadávno , odvysielala · P. Wonkovi
medailón Ca. televízia.
Nái
spolupracovník
M. * P n 1 ič
strávil niekoľko dní y Podkrkonoii, na miestach, kda - na
vietko «odohralo. Priniesol ©p?
UaT bezprostredné 'ďvedectvq,
v podobe informácii od Jtfíhe
Wookta. krste nevtenbi obila.
• ·*
··· · ·
„Naši predkovia bývdli v bb·
lesti Vrchlabí. vylo 460 rokov
v mieri a pokofL Predstavíte·
lom minulého režimu
však
prekážal pôvod našel rodiny,
aie a| skutočnost. te Pavel po*

“Večerní Moskva“

skytoval svojim spoluobčanom
prácnu pomoc a rady, Ož od
roku 1961 bol kvôli tomu pod
rôznymi zámienkami
obviňo
vaný, a trestaný pre člny, kiorá. nikdy nespáchal. Dovolil sl
kandidovať ako nezávislý po
slanec — -af za to ho brutál
ne prenasledovali.
Nafváčším sadistom
bol
v
tomto smere príslušník Zboru
nápravnej výchovy Ivo
Vyle
tel, ktorého však kryl
jeho
nadriadený Zdeněk'Urban.; Ten
dokonca nadala! pracuje ’ na
pôvodnom mieste.. Stretol som
ho v uniforme, pri « inšpekcii vo
věznici.
Perzekvovanie ovplyynflo ro
dinný .život,mô|ho bratá. . Bol
to velký nát|ak af fne jehq man
želku. , nedovolili ?|®1’. pracovať,I
poklaT sa ,bude menovať Won(Pokračovanie na 3. str. j
•
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[Dokončenie z 1. sir.}
tich rokoch! Pravda, na zá
"ková... Protizákonné zaobchá klade prvého odsúdenia pri
dzanie neobišlo ani mňa. Pra búdali ďalšie, až sa z brata stal
coval som v Okresnom podniku recidivista. Častokrát bol! pr!
služieb v Náchode, a keď som týchto procesoch využití faloš
sa vrátil po roku vyšetrovacel nf svedkovia, ktorí
uvádzal!
väzby za tzv. poburovanie, vte nepravdivé skutočnosti.
dajší funkcionár OV KSC Vlas
Na zásah Generálnej
pro
timil Pol sa vyjadril, že by som kura túry Českej repdbliky pad
ešte mal byť stíhaný za to. lo zrušením 13 takýchto roz
týkajúcich! sa brala,
že využívam výhody česko-slo- súdkov*,
:
venského občianstva.“
? iči mňa.“
• · ·
Jiří Wonka sa na chvílu v
Zvláštnu kapitolu v rozprá
ri.či zastavil. Nefahko sa mu
spomína, lebo utrpenie
túto
rodinu postihlo natrvalo. V re
či sa potom dostal k tzv.
„špičke fadovca“.
..Najviac proti nám proti
právne zasahoval bývalý okres- ·
ný prokurátor v Trutnove JUDr. vaní Jiřího Wonku tvorí — udá
Josef Doležal. Výsledkom leho vanie. „Chcel by som v tejto
cho
aktivity bolo zavraždenie môj súvislosti upozorniť * na
ho brata a moja t invalidita. vanie bývalého predsedu MsNV
Tento muž neváhal porušiť zá vo Vrchlabí Vlastimila Ště
kon. ak šlo o prospech funk pánka. ktorý bol v tejto funk
cionára KSC, /alebo ak šlo o cii al po novembri 1989. Udal
nesúhlas so vtedajším dianím. môjho brata len kvôli tomu, že
Pri rozsudkoch sa riadil tried- ho brat upozornil, aby odstránil
nosíou, nie však v prospech portrét Stalina z priestorov ná
tzv. vládnúcel pracujúcel trie rodného výboru. Bolo to už v
dy, ale v prospech vládnúcei časoch, keď Stalinovu éru kri
ticky zhodnotili aj v Soviet
skupiny komunistov.
Prvý vykonštruovaný proces skom zväze. Brat bol potom od
s Pavlom bol v Trutnove, pod súdený, ale dokázal si z toho
vedením predsedu senátu JUDr. robiť posmech: ako posledný
Suchánka. Ten dnes súdi a roz väzeň, odsúdený za urážanie
k
hoduje o rehabilitáciách v' Stalina, hoci bolo jasné.
okrese Náchod. Po nežnej re akým zverstvám dochádzalo za
volúcii tu bol dokonca krátky jeho panovania. Vlastimil Ště
čas predsedom okresného sú pánek udal môjho brata do
du. Rozsudok vyniesol na zá konca písomne, takže to bol
súdne
klade falošného obvinenia o dôležitý podklad pre
tum. že brat násilne vnikol rokovanie. Stalo sa tak v ro
do bytu svo|ef svokry. Znel — ku 1987. V súdnom protokole
päť mesiacov odňatia slobody. Je aj list Pavla, ktorý písomne
K jeho zrušeniu prišlo po pia- žiadal o odstránenie portrétu

• · ·
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odsedel deväť mesiacov, prav
da, ešte predtým než ho zatkli,
viedli ho cez celé Vrchlabí .
spútaného, len aby potešili Iudk
Vtedajšia nečinnosť generál
neho prokurátora umožňovala
nezákonnosť pracovníkov niž
ších orgánov súdnictva či pro-'
kuratúry. Takéto žalovateíné
skutočnosti využíval náš ro-,
ďlnný právny zástupca na po.dávanie príslušných žalôb. Sa
„Všimnite 6i. ako si Pavel mozrejme, zbytočne. Nesmeli
sme sa vysťahovať, a
naše
postavenie pripomínalo pošta• venie Židov v nacistickom Ne
mecku. Výsledkom |e doteraz
neobjasnená smrť Pavla, ktorá
zostala nepotrestaná. Matka
počas leho váznenia žiadala
prokuratúru
CR
Obratne_ počínal »pri obhajobe Generálnu
pána «Ján* Kociana. Písomne d prerušenie trestu, vzhladom
sa vyjadril takto: Ako nevinné na xlý zdravotný stav brata,
ho pohltila justičná mašiné ale ani na Jednu zo žiadostí
ria a vyrobila z neho hotové nedostala odpoveď.
V televízii sme videli film,
ho
delikventa,
odsúdeného
rovnako ako desiatky, ba až kde americkí odbornfbl pitvali
stovky iných, nad ktorými roz Pavlove pozostatky. V rodine
sudky nadobudli právnu moc máme však doiem a má ho a|
že
dovtedy, než znova štát, al led- pani doktorka Silhanová,
notllví funkcionári zložia úč to nebol on. Mohlo ísť o inú
ty zo svojej nezodpovednosti.
obeť násilia a zahraničná ko
Protiprávne zásahy moci vo misia bola oklamaná. Inak si
či našel rodine bývali po ta totiž nevieme vysvetliť |e| zá
kýchto bratových obhajobách very.“
takého charakteru, že sme raz
• · ·
držali pred Kanceláriou pre
Rozprávanie liiiho Wonku o
zidenta republiky G. Husáka bratovi Pavlovi, to nebolo len
tri dní hladovku. Brata potom spomínanie^ na brata. To bolo
prepustili,' ale vzápätí ho zat svedectvo ď krutosti, v ktcrel
kli kvôli inému obvineniu. Ma sme ŽUl. JTe|to rodiny sa dot
ma ho márne čakala na obed. klo mimoriadne bolestne. Až
Z Trutnova ho neskôr previez tak. že stopy po bolesti tu neli do Hradca Králové^ Po zahladí čas vari nikdy. Taká
tom do Oráčova, to bol typ bola doba, v ktorej sme žil L
vyhladzovacieho tábora, a ne Taká už nesmie byt
M. PALÍC
skôr na plzenské Bory, kde si
Stalina. Pán Štěpánek ešte aj
vtedy tvrdil, Že dogmy o čin
nosti Stalina, a následne a| o
Gottwaldovi a Zápotockom sú
namierené proti nášmu socia
listickému zriadeniu...“
• · ·
Jiří Wonka má na svojho bra
ta neustále živé spomienky. Aj
dné« obdivuje jeho schopnosť
nazývať veci pravým menom a
správne vidieť al do budúcnos-

Podvod aj po smrti

