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Není tonu tak dávno co jsem mluvil s podkarpatoruským Rusínem pracujícím v ČSFR na stavbě na bůhvíjaké povolení. Za
jímalo mne kolik asi obyvatel na Podkarpatské Rusi, odtržené
za podezřelých okolností /a co nebylo podezřelé za Stalina/
od Československa by v nějaké formě referenda volila spoje
ním námi. Dozvěděl jsem se, že určitě 709« v tom zbytku
by bylo dost Rusů, kteří se tam nastěhovali v poslecnicn 40
letech. Bylo a je vskutku trapné, když delegace Rusínů blou
mají bez povšimnutí Hradem a jinými našimi institucemi a ni
kdo je nechce vyslechnout. Ti zajisté umí ocenit význam spo
jení s Československou republikou v letech, která se Slovenisku dnes zdají mizerná. Náš spěch s potvrzením hranic s Uk
rajinou mi zavání zradou námi již jednou opuštěného národa,
ponechaného na pospas Stalinovi o tři roky’ dříve. Přirozeně,
nejsou námitky k rozhodnutí Rusínů budou-li si přát spojení
s Ukrajinou nadále v nějaké formě autonomie, ale musí se to
uskutečnit formou svobodného referenda, na které Podkarpats
ká Rus netrpělivě čeká. Po takové lekci by Ukrajina /a je tc
|má rodná země, kterou mám rád/ musela respektovat rozhodnuti
Isvých bratrů Rusínů, pokud si budou přát spojení s námi. Bu
de to i lekce slovenským separatistům, kteří by poznali vdě
čnost národa, který by se rozhodl pro spojení s námi ne s
nimi, poněvadž Podkarpatská Rus byla samostatná země.
V.H.
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Československy rozhlas PRAHA
redakce Radiofóra

VáženA redakce !

Pri poslouchaní dnešního ranního
vysilůni Radioiórfi, které je mým
oblíbeným pořadem
v rámci rozhlasového
vysílaní, jsem vyslechl
mimo
jiné
také uvahu
pana
Ivana Foustka,
který po
právu zkritizoval
slovenského premiéra pana Jana Čarnogurského a jeho stranického kolegu
a zároveň predsedu SHR pana Mikloška za
jejich zcela nepochopitelnou
pietni
účast
na
pohřebním
obradu
bývalého nechvalné
proslulého
prezidenta C.GSR a současné i předáka KSČ Gustava Husáka. Souhlasím, že
to
byl
akt
pro
všechny
zdravo
myslící
lidi naprosto skandální <3
kcíiir-miit i Líú j i ci
už tak
dosti zkompromitované
vyse uvedeme
slovenské
politiky
a
Clony
KDU.
o
určitém
kladnem vztahu pana
premieta
Car nogur skol io k bývalému, jen chvíli
trvajícímu Slovenskému státu
a
jeho l <>u t. kovemu prezi dentovi - nepochybne válečnému zločinci — Tisoví,
uZ také něco vinic i z jeho vlastních slov a stanovisek. Sve sympatie s
tímto smutným obdobím slovenských novodobých dějin
nikdy neskrýval a
ani dnes poctivě neskrývá. Obnoveni
slovenského státního kultu Tisa <a
spoj. , jo podle
mého soudu jen otázkou času. S
panem Foustkem jsem i
nadalo
ochotny
připouštět
i
další
možné gloriíikace
současných
slovenských politiků z KDU, napr. jak
pravil i Adolía Hitlera, i když
don tam,
že
tento
výrok
vyslovil
s
určitou nadsázkou.
V čem pak
absolutně nesouhlasím a dokonce ostré
protestuji, jsou jeho slova, ve
kterých
dava
do
uzke
souvislosti,
ba
pčimo
ztocožňuje
pana
Car iíOgut skelto a MikloSka
s KUH, K1JH s katolickou
církvi a katolickou
čiř kov se všemi
jejími obyčejnými a poctivými příslušníky.
A do teto
nepovedeno směsice
se pokusil o nemené
nepodařeny exkurs do historie
církve, kde
si půjčuje osobnost svátého
Ignáce z Loyoly, zakladatele
jezuitského radu
a jeho údajný
výrok a jezuitské
praktiky o cíli
a
uč.olu, ktoiy světí prostředky. Prosím Vas snažné, abyste pres veškerou
toleranci
pluralitu
a demokracii
nepouštěli
k míkrotonu kdejakého
pod/zdě 1 anebo
žurnalistu,
pokud
jim pan
Foustek
vůbec
je
a
lasturíky amatéry.
Může
to
silné
diskreditovat
Vaše
jinak
dobre
vys>lani.
Pan
Foustek
si
vůbec
zřejmé neuvědomil,
že
ve
svém
spra/edl i voní rozhorlení a
ve svých myšlenkách a slovech
je sani oběti
komíjíi i st ii-te demagogie, když slučuje neslučitelné a zaměňuje si citace
autoiň.
liosku
vzdčlaučjSi
lide
vědí,
že
výrok
o uče Iu světicím
prosí rr.dky vzešel popi ve
z ust Karla Mai xe a posléze V.1.Lenina. pan
P»/ i rs Li L
t ĺ .■. 1 y
f ji"* j i >p i Se
četl
marxistické
s L r an i u k i.
b í o z u r y, <j. nebo
l j i.c- i a i r u , na
i, tet ou keč dohližoLo.
Tuto diktátorskou zasadu
navíc
podLai vj i sugestivně
lidskou krvi, která
byla pry často
prostředkem
pi o dosazeni cílů církve. V teto časti jeho úvahy jsem sí velmi rychLe
připadal jako
posluchač reteratu VUMLu.
Pan Foustek zrejme
nemá ani
potuchy, kdo to byl sv. Ignác z LoyoJy, kdo to byli jezuité a co kromě
Spatného, ve ievýznamného přinesli pro lidskou civilizaci. Ale v jednom
aspektu
mel pan
í-oustr.k pí avdu
: v
jejich radových
dějinách teklo
mnoho i. r ve,
ale pohříchu jejich
vlastni, pokaždé, když
se znelíbili
mocným
tobolo světa
i tam,
kde přinášeli
nezjištné pokrok evropsko
civilizace a zpětné pro Evropu odhalovali hodnoty cizích kultur.
Zaverem
se chci
přiznat,
že
jsem samozrejmé
křesťan, katolík,
znalec dčjin jezuitského radu a
člen radu dominikánského. Vím, že pan
čarnogursky
a pan
Mí kl osiko
zrovna
nevytvářejí příznivý dojem, ale
věřte mi, že
mluví a jednají především sami za sebe, nanejvýš za par
stí aničkych
kolegů,
ale
cir kev/a
radovi
křesťané
se
v devadesáti
procentech
k jejich
postojům nehlásí
a oni
více než
kdokoliv jiný
přestali reprezentovat
katolické křesťany, protože
svými politickými
intrikami se rychlými kroky vzdaluji od právo podstaty Kristovy nauky,

Výzva českých a slovenských bývalých politických vôzňô v zahraničí
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NÁRODNÍ POLITIKA
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Způsob řeči je obrazem ducha.

1 s k y in

Teď když ta mezinárodní zločinecká
organizace byla postavena mimo zákon
I v zemi jejího vzniku, mohl by Ho
necker dostat asyl v ČSFR. Tam si ti do
bráci těchto „lidí zvláštního ražení“ ješ
tě váží, vraždy jim odpouští, naloupený
majetek ponechají, do parlamentu je ješ
tě volí.
V. Davydovskl

p rá t o

Budoucnost naší republiky se po
počátečním nadšení stala hlavním před
mětem úvah a diskusí v zahraničních orgamsacích bývalých politických vězňů,
kteří po r. 1948 neváhali riskovat život v a
svobodu pro obnovení demokracie a po
kračovali v boji též v cizině, kam je so
větská invase přinutila odejít. Výbor zá
padoevropské pobočky Konfederace po
litických vězňů z let 1948-89 dospěl k zá
věru, že situaci ve vlasti mohou ozdravit
jedině příští parlamentní volby. Je nutno
zabránit tomu, aby naši občané, žijící v
cizině, z nich byli de facto vyloučeni, tak

Mg. 7-denčk F. Leiner
předseda západoevropské
pobočky KPVČS

S

praví mezi Československem a Izraelem
podepsah v Praze ministři dopravy Jiří
Nezval a izraelský ministr dopravy Moše
Kacav. Pan Kacav je prvním představite
lem Izraelské vlády, který navštívil Čes
koslovensko po obnovení diploma
tických vztahu mezi občina zeinčnu.

Sabotáž ekonomické reformy, prová
děná komunisty nadále ovládajícími
státní exekutivu a vedení národních
podniků, hrozba rozpadu republiky, ztě
lesněná spojením slovenských komu
nistů a neofašistu a váhání presidenta re
publiky a federální vlády využít bankrolii komunismu v nyní již vývalém Sovět
ském svazu k důsledné dcbolševisaci na
všech stupních, vzbuzují u krajanů v ci
zině stejne, ne-li větší z nejsokojení než u
veřejnosti v ČSFR.

O .P .

Jaká škoda, že v Československu místo
sametové revoluce nedošlo k podobné
mu puči jako v Moskvě. Buďme vlastně
rádi, nemáme J el cl na, ale ještě tolik, to
lik Brežněvul
V. Davydovskl

umožněno našim občanům, žijícím v ci
zině, zapsat se do volebních seznamů a
volit na našich konsulátech, vysla
nectvích a velvyslanectvích, případně též
pomocí volební prokury. Možnost volit
pověřeným zástupcem musí být dána ta
ké těm, kteří dají přednost zapsání do vo
lebního seznamu bývalého bydliště ve
vlasti. Právní předpisy a státní správou
vydané formuláře k tomu účelu samoz
řejmě musí vyloučit možnost dvojího
zápisu a dvojí volby.
Političtí vězni se obracejí na presiden
ta republiky a zákonodárné sbory, aby v
příštím volebním zákoně byla respekto
vána občanská práva našich příslušníků,
žijících v cizině. Obracejí se na všechny
pobočky Konfederace politických vězňů
stopadu 1989 je použít ve prospěch vla ČSFR , na všechny krajanské spolky v ci
sti, pochopitelně vzbudila u krajanů v ci zině, na demokratické politické strany a
zině zklamání a nelibost, která se po vy celou naši veřejnost, aby jejŤtxfť návrh
dání různých diskriminačních zákonů, podpořili dopisy, adresovanými přesta
zbavujících emigranty jejich občanských vitelům státu a případně též osobními
práv, proměnila v opravdové rozhořčení. kontakty s poslanci.

J u l i u s A u g u s tin V a rg a

Blíží se datum parlamentních voleb lancům FS v ČSF R, podpořili náš poža
1992 a jistě byly zahájeny přípravy na davek, který posíláme činitelům účast
návrh volebního zákona, nechceme, aby ným ve vlasti na přípravě volebního zá
• se opakovalo pokrytecké a nedemokra kona.
tické opatření, které nám a ostatním
občanům, žijícím ve vzdálenější cizině,
Ing. Zdeněk F. Leiner
znemožnilo vloni použít svého volební
předseda
ho práva.
Žádáme, aby nový volební zákon
Dr. Josef Hampl
umožnil volit na půdě diplomatických
místopředseda
zastupitelství ČSFR v zemích našeho
bydliště aneb prostřednictvím zástupce
Konrád I.aube
udělením plné moci (prokury). Je to ob
jednatel
vyklé ve všech demokratických státech a
umožnily to i bývalé „lidové“ demokra Česká katolická církev
cie, jež jsme svého času považovali za
v Nemecku
méně liberální, než naše něžně revoluční
vlast. Diskriminace, které jsme se dožili P. Dr. Josef Stojaspal, 4650 ( >el sen Kir
od dnešního vedení státu, nás bohužel chen, Stolzcstr. 3a tel 020'1/205162
P. Max Kandier, 5 Köln 1, Postí.290201,
přinutila poopravit své mínění.
Žádáme, aby pro občany ČSFR, trvale t. 0221/316155
usazené nebo delší dobu dlící v cizině, P. Jan 1 lol.is, 6 li.inkíurt/M., Oskarbyly otevřeny k zápisu na vyslanectvích a Sommcr-Str. 15-17, tel. 069/637508
Dr. Libor Koval, 78 Preibnrg/Brsg.,
konsulátech volební seznamy. Dle počtu ■ P.
I labsburgerstr. 120, t. 0761727,3903
zapsaných pak zřízeny zahraniční vo
lební obvody podle stejného volebního Msgr. J.iroslav Kubové, 7945 Langenens
klíče jako ve vlasti. Naši občané v zah lingen 1, t. 07376/308
Stuttgart —zatím neobsazen. V připadá
raničí tak budou moci vyslat do zákono
potřeby: Bischöfliches Ordinariat (Aus
dárných orgánů své vlastní zástupce. Je
jich dlouholeté zkušenosti života v de länden efer.it), posti. 9, W-7407 Rottenbtirg/N., tel.07472/169-434
mokratických státech s vyspělým ho
P. Jan Bárta, 8 Miineben 5, Klenzestr. 66,
spodářstvím budou moci podstatně při tel.089/2016793; Sál Velehradu Kreuzspět i k přeměně naší vlasti v opravdovou
str.16, tel.089/260.4441
demokracii, zaručující občanům svobo P. Václav Sedláček, OŠAL, 8372 Zwie
du a prosperitu.
sel, Posil. 1 152 t.09922/1040
Obracíme se na všechny bratrské or- Msgr. Pavel Kučera, 8502 Zirndorf,
ganisace českých a a slovenských poli Postí. 1 310, tel.091 1/606301 delegát Ve
tických vězňů ve vlasti a v zahraničí, na lehrad: 85 Nürnberg, Zufuhrstr.8.
všechny krajanské spolky i jednotlivé tel. 091 1/268684
občany, aby svými dopisy, adresovanými P. Jiří Pavelka, 8801 Aurách, Pfarrgasse
hlavě státu, zákonodárným a vládním 8, tel.09804/233
orgánům, politickým stranám a pos- Memorandum o spolupráci v do

Díky presidentovi T.G. Masarykovi a
jiným státníkům, kteří se vrátili v roce
1918 do vlasti, první československá re
publika vyvíjela značné úsilí, aby češi a
Slováci, žijící v cizině, se neodrodili a
zůstali větví našich národů. Krajané ten
krát mluvili o zemi svého původu jako o
matce vlasti.
Dnes je situace jiná. President se ob
klopil svými přáteli včetně komunistůdisidentů a nepovažoval za vhodné jme
novat do vlády reprezentanty zahrani
čního odboje. Neváhal jmenovat cx-komunisty též na místa nejvyšších repre; sentantů republiky v zahraničí. Stejná
situace vznikla i na nižších úrovních
státní správy a národního hospodářství.
I ato situace, vé které naše republika
byla ochuzena p cenné znalosti a
zkušenosti exulantů, připravených po li

P ře d e m d ě k u ji z a p o c h o p e n i a p ře d p o k a d a n o u

Konfederace politických vězňů 48-89 — Západoevropská pobočka

jako se to stalo v r. 1990. Jejich hlasy
musí podpořit opravdu státotvorné de
mokratické a liberální strany a zvolit co
největší počet představitelů Třetího od
boje. Je nutné přimět dnešní parlament,
aby v chystaném volebním zákoně bylo

F o u st kov

Nechceme bytí vyloučeni!

Matka vlast —
nebo macecha?

i

.’mít těžkosti a drž se pravidla * Kdo

takové nejisté. Chci véřit, že to
všechno zdárné překonáme. I lidé se
musí sami v sobě změnit, neb
totalitní režim a myšlení je značně k
horšímu změnilo a v poslední době

nekrade hodinu, okrádá jen svoji
rodinu!

platilo pravidlo: O nic lepšího
neusiluj, nic nezměníš a ještě budeš

’

s

světové válce byli lidé lepši,
poslouchali a nebyli tak nároční a
byli pracovití. Teď ještě Slováci stále
si něco vymýšlí, pořád se čiti
utiskovaní. Ale neznají zákony,
všechto zdržují a všechno je to stále

l

I

nedočkal.
Poslouchal jsem v televizi pana
presidenta, třikrát včera opakoval
krásná slova, ale co je to platné, když
lidé jsou stále stejně zlí. V 68. roku by
to bylo snažši,ale nesmělo to být. Po

!

tak po 2 podvodech s miliony
"voličů" to teď bude křivda na '
tisících okradených.
Je to morálka, pod psa! Snaží se
Občanské fórum vyvrátit do
kořene všechno pořádné co v
obyvatelstvu |X) 6 letech fašizmu a
45 letech Národní fronty a
komunizmu zůstalo? Není toho
mnoho co zůstalo, ale přece snad
by stálo zato něco udržet, aby se
nemuselo začínal úplně od začátku
až sc OF vydovádí. Diváci mezi
nimiž jsou mnozí z "voličů" si
navzájem sděluji své dojmy z těch

různých komedií OF a často se
i vyskytne názor, že sc od komuniz
mu nic nezměnilo. Na druhé
straně, ta častá srovnání s
komunizmem, Národní frontou a
fašizmem příliš nevoní některým
i představitelům OF, kteří se snaží o
změny v divadelním programu OF.
Ovšem mnozí levicoví představitelé
OF nazývají tuto politickou činnost
OF, jež vyvrcholila těmi podvody
ve volbách, demokracií. Ale po.
‘pravdě řečeno, po těch minulých
zkušenostech nikdo neví co si má o
tom současném vedení OF myslet.
Špatná morálka, ty podvody a křiv
da zatím zůstávají synonymem pro
OF.

kap italism u ale dělat jako v
socialismu, škoda, že se toho

,
j

všechny shodují a to v lom, že
scenárista a režisér z toho mají pro
spěch a pořádní lidé, minulí,
současní i budoucí jsou vždy biti.
Posledně jsme se zde zmínili o lom,
že ve 2 hrách, které jsme
doposavad komentovali a jež se
hrály pod názvem "Volby" se OF
soustředilo na podvod. V prvním
případě to bvla zá’ežitost režie, ale
ve druhém, aby šlo všechno hladce,
byl podvod už zabudován rovnou
do scénáře. Zápletka byla až na
konci, takže mnoho "voličů" by sc
o tom bez naší pomoci vůbec
nedovědělo. Řeklo by sc: Jaký to
tvořivý duch a zájem OF v
prováděni podvodů!
Ve hře na kterou chceme upozor
nit šlo o to, zda zákon o velké
privatizaci má předcházet zákonu o
mimosoudních rehabilitacích,
anebo naopak. Zákonem o velké
privatizaci se zájemcům prodaji
kupony na majetek státních pod
niků a majetek vůbec. Zákonem o
mimosoudních rehabilitacích sc má
vracet původním majitelům, nebo
jejich dědicům, majetek, který jim
byl Národní frontou v čele s
komunisty po roce 1945 ukraden. V
případě, že by sc zákon o velké
privatizaci projednával dříve, ma
riek jnž měl být '/ráčen by byl
napi cd
prodán
ostatním
zájcmcůni. Slo tedy v podstatě o to

Svobodu máme, ale než se tc
dostane do lepších kolejí, ve státě
plném zlodějů a lumpů, toho se asi
nedožiji. (40 let). Již u nás bylo
zdraženi a po novém roce bylo zas.
Zlodějů u nás přibývá. Vykrádají
kostely, u nás ho vykradli také a ob 
chod vykradli dvakrát.
Píšete, že to nebudeme mít lehké. To
máte pravdu. Lidé jsou na sebe velice
zlí a neví co by chtěli. Hlavně rýchlo
zbohatnout ale bez práce.
Otec vždy říkával * žit jako v

(Fejeton)
Hřeíiskiv Rohlíček
Na divadelních sccnách našeho
domova se pořád hraji divadla. Jed
no se pořádalo nedávno v
parlamentu. Jak už lomu tcď
nemůže ani jinak být, scénář a režie
byly podle Občanského fóra, ale
tentokrát si Občanské fórum
nehrálo s "voliči", ale s "poslanci
parlamentu", tedy prodlouženou
rukou "voličů". Jak jsme již minule
zdůraznili "voličů", kteří jsou
ochotni se účastnil kvapem ubývá a
lak se může stál, že parlament jed
nou bude poslední scénou, kde se
budou hrát tyto komedie
Občanského fóra. Neměli jste si
< nechat ujít tuto nebývalou
' podívanou, o které byste jednou
mohli povídat svojim dětem a oni
svým potomkům, ale zatím ještě
máte naději, že se vám znovu
naskytne možnost ohodnotil
manýry Občanského fóra v celé
dynamice, jak se vyvíjejí za delší
období. Je to jedna z těch mála
příležitostí, při nichž Občanské
fórum zároveň píše scénář, režíruje
a také hraje. Má tedy úplnou zod
povědnost za to, co se na jevišti
děje, ať chce či nechce.
Už teď je skoro možnost
předeslat, že je podivuhodné jakou
šíři můžeme najít v komediích
Občanského fóra. Jen v jednom se

zda se uzákoní křivda, anebo zda se
uzákoní odčinění křivdy. Inu, řeklo
by se, jediné řešení. Ale chyba
lávky. Znovu chyba lávky! I .když
členové opozice připoměli hercům
z OF loto jasné dilema, OF a VPN
je is pomoci KSČ přehlasovali. A

Jihočeské hlasy

r en lanienim ziovuie
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ŠOA
dokončení z minulého čísla

Do československých obětí "ko
nečného řešení židovské otázky" patří
i židovské obyvatelstvo z území,
které bylo anektováno Maďarskem
v listopadu 1938 a v březnu 1939,
tedy jižní Slovensko a Podkarpatská
Rus.
Na okupovaném jižním Sloven
sku žilo původně 78 až 80 tisíc osob
židovského vyznání, ale podle inten
zity protižidovské politiky sloven
ského a maďarského státu se v růz
ných dobách tisíce Židů přemisťovaly
přes hranice jedním či druhým smě
rem. Až do března 1944, kdy wehr
macht Maďarsko obsadil, bylo po
stavení židovského obyvatelstva na
maďarském území přece jen přízni
vější než na Slovensku. Pak tomu
bylo naopak. Zatímco až do povstání
židovské transporty zc Slovenska už
neodcházely, v Maďarsku plynuly
deportace od jara s děsivou, do té
doby v celé historii ’’Endlósung"
nevídanou razancí.
Podle sčítání z roku 1930 žilo na
Podkarpatské Rusi 102.542 osob ži
dovského vyznání. V březnu 1944 už
tam bylo jen 72.000. Příčin tohoto
úbytku bylo více.
Maďarsko se zúčastnilo války
proti Sovětskému svazu a spolu s ně
meckou armádou proniklo do Haliče
a na Ukrajinu. Na okupovaná území
pak se souhlasem německých vojen
ských orgánů deportovalo Židy pol
ské a sovětské státní příslušnosti.
Maďarské úřady se však neomezily
jen na tylo osoby: pohraniční policie
v Jasině nejprve soustředila 11.000
Židů z území Karpatské ve vojen
ském koncentračním táboře, pak je
deportovala do okresu Kamenec
Podolský, kde je společně s místním
židovským obyvatelstvem zmasak
rovalo příslušné německé einsatzkommando.

"Res publica” č.51/91

Kromě toho bylo více než 50.000
maďarských Židů nasazeno v pracov
ních oddílech na východní frontě a
odhaduje se, že do ledna 1943 jich
tam bylo nejméně 40.000 zabito. Lze
předpokládat, že značnou část tvořili
Židé z anektovaných českosloven
ských a rumunských teritorií. Ti byli
také prvními obětmi deportací, které
z Maďarska začaly 15. května 1944 a
směřovaly do Osvětimi.

Uvedu alespoň několik údajů:
dle oficiální zprávy bylo do 24.května
1944 z Maďarska vyvezeno 116.000
Židů. Příštího dne sdělilo osvětimské
táborové hnutí odporu do Krakova,
že z maďarských transportů již na
100.000 lidí nežije. Úředně bylo
z těchto transportů do té doby v Os
větimi registrováno a do tábora zařa
zeno pouhých 4.528 vězňů. Tisíce
dalších bylo vedeno jako "skladovaní
vězňové" (Depot-Háflinge). Nacisté
s nimi zacházeli ještě tvrději než
s ostatními vězni, což zvyšovalo jejich
úmrtnost nad táborovou normu. Jen
malá Část pak mohla být vyslána na
pracovní komanda.
Z osvětimské dokumentace lze
tedy odhadnout, že obětmi maďar
ských transportů bylo přibližně
42.000 židovských osob ze Slovenska.
Pokud jde o transporty z Pod
karpatské Rusi, M.Gilbert odhaduje,
že ze 72.000 deportovaných zahynulo
60.000. Tento odhad je vzhledem
k uvedeným skutečnostem příliš níz
ký. K nejméně 65 tisícům jejich obětí
je třeba navíc připojit mrtvé z kamenopodolského masakru, padlé a
zavražděné v tzv. pracovních batalió
nech i oběti ghett uvnitř karpatského
území, jejichž strašlivé podmínky
a decimační účinky dostatečně osvět
lují dokumenty publikované maďar
ským historikem J.Levaiem.
Odhad 80 tisíc lidských ztrát ži
dovského obyvatelstva Podkarpatské
Rusi považuji bezpečně za pouze
minimální.
Celkové lidské ztráty židovského
obyvatelstva Československa v době
od října 1938 do května 1945 může
me tedy vyčíslit takto:
České země:
80.000
Slovenská republika:
70.000
Okupovaná území Slovenska:
42.000
Podkarpatská Rus:
80.000

Do 9.července 1944 bylo takto
deportováno 430.000 osob. Podle
propočtů Martina Vietora bylo mezi
nimi na 50.000 obyvatel z okupova
ného slovenského území. Jen z Košic
jich bylo 12.000. V téže době bylo
z Podkarpatské Rusi odvlečeno do
Osvětimi 72.000 židovských osob,
z toho 26.000 z Mukačeva, 14.000
z Užhorodu, 10.000 z Bcrehova a
10.000 z Chustu. Těchto 122.000
představovalo 28% všeho židovského
obyvatelstva deportovaného maďar
skými transporty mezi 15.kvčtnem a
9.červencem 1944.
Právě první maďarské transporty
Dohromady tedy 272.000 otců a
byly v Osvětimi vražděny způsobem, matek, synů a dcer, sester a bratří,
jenž překonal všechno dosavadní vy 272.000 zmařených lidských životů.
užití exterminačních kapacit tohoto
Miroslav Kárný
táborového komplexu.
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ŠOA
Počty československých obětí
nacistického "konečného řešení ži
dovské otázky” se uvádějí různě. Pro
československo-německou
komisi
historiků, utvořenou v březnu 1990,
vypracoval autor tohoto článku stu
dii, jejíž výsledky jsou zde poprvé
shrnuty v následujících řádcích. Stu
die bude publikována také v Českém
časopise historickém.
Budeme se zabývat obětmi židov
ského obyvatelstva žijícího v rámci
československých hranic ze září 1938.
Při posledním předválečném sčítání
(r.1930) se k židovskému náboženství
hlásilo celkem 356.830 osob. Němec
ké norimberské zákony však zavedly
tzv. rasovou definici židovství, která
sejDVŠem neopírala pouze o kritéria
náboženské příslušnosti. Rozhodující
v norimberském pojetí nebyla jen
příslušnost té které osoby k židovské
náboženské komunitě, nýbrž spolu
rozhodovala i náboženská příslušnost
rodičů a prarodičů, případně také
manžela či manželky. Principy no
rimberských zákonů byly postupně
uplatněny v českých zemích, s urči
tými modifikacemi také ve Sloven
ském státě a na československém
území okupovaném Maďarskem.
V protektorátě např. bylo podle ofi
ciální evidence nejméně 15 tisíc
osob, které nebyly židovského nábo
ženství ani národnosti, ale které se
přesto staly objektem "konečného
řešení*.
Čísla celkových Československých
židovských ztrát, uváděné v historic
ké literatuře, se liší relativně málo
(vezmeme-li v úvahu množství fakto
rů, které historik může jen odhad
nout).
První údaj předložil v dubnu 1946
Anglo-americký výbor zkoumající
problémy evropských Židů a Palestiny
(Anglo-American Committee of
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ale žádný nepředpokládá, že by jejich
počet dosáhl více než 1,4% z celko
vého počtu tehdy deportovaných.
Jednotliví historikové uvádějí tyto
počty: L.Rothkirchenová 250, G.Reitlingcr 284, L.Lipscher 300, I.Kamenec 800. Rozsudek Národního soudu
v procesu s Tisem použil formulace,
podle níž se vrátilo jen "několik set
Inquiry Regarding the Problems of lidí*.
Na Slovensku zůstalo evidováno
European Jews and Palestina). Podle
jeho odhadu ztráty představovaly 255 20.600 židovských osob. Při potlačo
tisíc osob. Americký historik Raul vání Slovenského národního povstání
Hilberg dospěl k číslu 271 tisíc; s proběhla druhá vlna židovských de
malou odchylkou se s ním shoduje portací, které směřovaly do Osvě
britský historik Martin Gilbert ve timi, Sachsenhausenu a Terezína.
svém Atlasu holocaustu (Atlas of the Podle poválečné dokumentační akce
Holocaust, 1982). Pcdlc něho šlo o odešlo celkem jedenáct transportů ·
s 12.306 lidmi. Slovenští Židé byli
277 tisíc lidských životů.
Jaké jsou konkrétní výsledky zkou- současně vražděni přímo na sloven
ské půdě německými policejními
mání československého historika?
Na zdech Pinkasovy synagógy útvary za pomoci Hlinkových gard.
v Praze byla zapsána jména 77.297 Zpráva velitele německé bezpeč
osob, to však není úplný výčet židov nostní policie a bezpečnostní služby
ských ztrát. V knize Karla Laguse na Slovensku z 9.prosince 1944 uvádí
a Josefa Poláka Město za mřížemi počet 2.257 Židů, kteří byli sonder(Praha 1964) jsou propočteny na behandelt, tedy krátkou cestou bez
78.154. Vzorec jimi uplatněný však soudního rozsudku popraveny.
Dobrat se přesných čísel v chaosu,
nebere v úvahu, že se obětmi "koneč
cílevědomě
vytvářeném německými
ného řešení* stali také mnozí z více
organizátory
Endlósung, a při katanež 26 tisíc židovských emigrantů,
s
trofálním
nedostatku
autentických
které organizátoři židovské genocidy
dostihli v evropských imigračních ze pramenů je velmi obtížné a zčásti
mích, když byly později Německem nemožné. Za prokázané však pova
okupovány (tak např. s francouz žuji, že ze Slovenska bylo na podzim
skými deportačními transporty zahy 1944 a v následující zimě depor
nuli v Osvětimi četní českoslovenští továno více osob, než zjistila první
Židé). Přihlédneme-li k podobným poválečná židovská dokumentační
opomenutím, můžeme konstatovat, akce, a že skutečně absolutní většina
že počet obětí "Endlósung der Ju- deportaci, selekce, táborové pod
denfrage" z českých zemí značně mínky a pochody smrti nepřežila.
Pokud jde o lidské ztráty židov
překročil počet 80 tisíc.
Na Slovensku musíme rozlišovat ského obyvatelstva Slovenského státu
slovenské území, které se stalo Slo v letech 1938-1945, můžeme své
venskou republikou, a slovenské zkoumání uzavřít takto:
Studie D.Eberta je odhaduje na
území, které se v listopadu 1938 a
66 až 68 tisíc, St.Parak na 68 až 71
později stalo součástí Maďarska.
V době od 26.března do 2O.října tisíc, R.Hilberg v poslední, německé
1942 vypravilo Tisovo a Tukovo Slo verzi svého díla Zkáza evropského
vensko do Osvětimi, Majdanku, So- židovstva ( The Destruction of the
biboru a do různých míst lublinského European Jews 1961; 1967;’ 1982) na
distriktu 58.600 svých židovských 70 tisíc. Hilbergovo číslo považuji za
občanů, poté, co se Německo zaruči nejbližší skutečnosti.
lo, žc se už nikdy na Slovensko nev
rátí. Počet lidí, kteří tyto deportace
Miroslav Kárný
přežili, odhadují historikové různě,
(dokončení příště)

