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Paragraf 260

Prožili jsme v našem století dvi Takovou začíná být tehdy, kdy ně
diktatury, jednu nacistickou, dru kdo prohlásí (jako to učinil Lenin
hou komunistickou«leninského ty a Jeho stoupenci), že kdo Je proti
pu. Oba režimy rychle zlikvidovaly ní, má se postavit ke zdi, že paria-,
všechny demokratické instituce ment Je žvanírna a jo ledy třeba hQ
• začaly pronásledovat své odpůr zlikvidovat, zavést diktaturu, celé]
ce, a to až do hrdel. Proti takovým ■ velké skupiny lidí internovat, a ták
režimům, jak všichni demokratic dále. Ale sleině zločinné by bylól
ky smýšlející občané budou souhla
sit, je třeba společnost chránit.
Proto vznikla i novela paragrafu
260 trestního zákona, který Činí
trestným hlásání národnostní, ra
sové, třídní nebo náboženské zášti,
výslovně přitom zmiňuje fašismus
a komunismus. S fašismem mnoho
zkušenosti nemáme, spíše s nacis
mem, mluví se však o fašismu, nej
spíš proto, aby se aepobouřili soci prohlásit, že se musei zatknout
alisté na východě ani na západě, anebo popravit každý, kdo je proti
vždy nacismus není než zkratkou-.katolicismu, protestanství, pansla
vismu anebo tržní ekonomii. _____
hnutí nacionálně socialistického.
Režim nastolený Leninem a bol
A socialismus -je společenská te
orie, kterou vyznává řada stran, ševiky byl, měřeno počtem obětí, ' tuto lei soud třešti, ať výrok učinil
Jež zajisté nejdou zločinné. (Měli nejzločinněJŠím režimem v ději komunista, nacionalista, fašista
nách. Prostředky, jichž používal, anebo kariérista soukromník. Ale
jsme i u nás národně socialistickou
stranu, která s hlilerlsmem a ieho stelně jako jeho zásady, lze přesně nelze vlnit někoho jen za to, že se
pojmenovat (náš
paragraf to hlásí k nijaké společenské teorii.
praxí neměla nic společného).
'vně činí,
když zmiňuje'nepropagace
třídní a pá Zákony mohou Žádat trest za činy
A komunismus? Komunismus jako Eustnost
či za jejich přípravu, nikoli za ná
společenská teorie Je prastarý,
nské zášti), a vystavit stíhání.
zory či sympatie. Pokud nikdo vi
uvažoval o něm Platón, Thomas
Po zkušenostech, které lidstvo ti, že jeho názor je lepší než názor
Morus, Campanella, některé z ko
druhého, chce o tom ostatuí pře
munistických představ se snažili učinilo v tomto století, musíme být
svědčovat a bude přitom respekto
uskutečnit prvotní křesťané, chili odhodláni pečlivě bránit občanská
lidská práva. Chránit společnost vat zákony a demokratická pravi
astické sekty ve středověku, ale ta a
před těmi, kdo vyzývají k nenávis dla, nelze mu v tom bránit, ani
ké v našem století Izraelští kibucnici či hippies v USA. V jejich počí ti, k Intoierand, k násilnému svr kdyby vířil v komunismus. V tom
nání můžeme nalézt možná dost žení demokratického režimu. Tre spočívá podstata demokracie.
Zdá se, že jde jen o slovíčka ·
blouznivého, ale stěží zločinného. stat šíření lživých osočení týkají
Komunismus jako společenská te- cích se jednotlivců, národů i tříd. zjíkony však Jsou postaveny na slo
orie je pojem vágní, můžeme s ní Pokud kupříkladu někdo prohlásí vech. Stačí nčkollk nepřesností a ze
nesouhlasit více ci méně lak jako o jednom národě, že se dopustil ge zákona, který má demokracii chrá
s mnoha jinými koncepcemi, ale nocidy na jiném národě, ačkoliv Je nit, se stane zákon, který ji může
nemůžeme ji označit za zločinnou. to jJeVně tvrzení lživé, a má za účel ohrozil.
šířit nenávist mezi národy, nechf
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Každý jen trochu obeznalý znalec naši politické scény pochopí po
přečtení tohoto prohlášení, že zvoní uníráček první a jediné politické
straně, která vznikla za celých 40 let komunismu mimo Národní frontu a
dala se na Ministerstvu vnitra ještě za Milouše, Jakeše zaregistrovat.
Naší nadějí zůstává snad jen to, že se Emanuel Mandler do budoucna nene
chá znechutit likvidací v podstatě jím vytvořené Liberálně dem.strany a
potáhne v čele českého liberalismu do boje za její obnovu.
V.H.

Prohlášení k situaci v LDS
Vývoj
po konferenci
v Moravské
Třebové je
poznamenán de
struktivní
činností člen©
bývalého vedení,
sdružených kolem E.
Mandlera, kteří
se na této konferenci
dopustili politické chyby
svým odstoupením a nyní se
snaží, za pomoci pomluv a skandalizo
vání, odstranit řádně zvolené vedení strany. Zpôsob, jakým si po
čínají, destabilizoval situaci
uvnitř Btrany, zkompromitoval LDS
v očích člen© i veřejnosti, zablokoval jakékoliv koaliční jednání
a ničí i pracné budované vztahy k zahraničním liberálem.
E. Mandler, K. Štindl, B. Doležal a ostatní od samého počát
ku odmítli
jakoukoliv spolupráci s novým
vedením LDS, přeruéili
s ním vSechny pozitivní vazby a
za pomoci obstrukcl, uměle vyvo
lávaných sporó, i lživých tvrzení
komplikují a v nejednom ohledu
znemožňují činnost
vedení LDS. Nebyli a
nejsou ochotni přijmout
protiargumenty,
neustále jen
opakují v
rózných obměnách stejná
neseriózní vyhlášení, napadají agresivně a ultimativně vedení LDS
a nejsou ochotni a už ani
schopni rozumného kompromisu. Mají je
diný cíl:
za každou cenu
opět zaujmout místa,
která v Moravské
Třebové tak
nezodpovědně opuBtill. Prvním
pokusem o návrat
byl
tzv "konsensus", pod kterým jeho autor K. Štindl rozumí bezdôvod
nou rezignaci demokraticky zvoleného vedení
jen proto, aby se to
staré mohlo vrátit. Když
jsme takový konsensus odmítli, pokusili
se legalizovat svGj postup za
pomoci vedení české zemské organi
zace, v prvé řadě jejího
předsedy S. Crkala. Neoprávněně si při
vlastnili značný finanční obnos, který
B. Doležal přivezl od na
šich německých přátel na rozvoj
celé LDS, a zneužili tyto peníze
k dezinformační kampani proti vedení LDS a k rozbíjení LDS.
Jsme přeBvědčeni, že politická
strana se musí věnovat prak
tické politice. Nechceme pokračovat v nechutných tahanicích, kte
ré odrazují naěe
členy i veřejnost. Nejméně ze
vSeho toužíme po
tom, aby LDS jako první
politická strana po listopadu vylučovala
své členy, což by vedlo
k dalSí ekandalizaci. Museli jeme urych
leně hledat jiné možnosti.
Po ukončení koaličních jednání nám ODS nabídla sjednocení té
části naSí strany, která se cítí být reprezentována současným ve
dením, s
ODS. Předpokládá vstup na
základě individuálního člen
ství (stanovy nic jiného
nedovolují), ale počítá e reprezentanty
naěeho vedení v
republikové radě
a e
přijetím naěich členů na
kandidátky tak,
aby náS příchod
byl vnímán jako
sjednocení, ne
jako opožděný vstup. Tak by to bylo i demonstrováno v tisku.
Stejnou nabídku jsme obdrželi od ODA, tj nabídku pro větěinu
reprezentovanou dneěním vedením.
Na rozdíl od ODS nám ODA nabízí
kolektivní členství
i e názvem Liberálové
a zachování věech naSich organizací,
volených orgánů i vazeb,
jimiž jsme propojeni,
a zachování programové samostatnosti. Toto řečení nám umožní zno
vu se obrátit na naěe liberální přátele v zahraničí. Možnost ali
ančního spojení s výrazně liberálním subjektem je pro nás věechny
zcela přijatelná.
Nači partneři oprávněně chtějí,
abychom své rozhodnutí sdě
lili v co nejkratčí době. Není čas na svolání konference b řádnou
volbou delegát©,
proto předložíme návrhy na
řečení situace nej*vyééímu orgánu strany mezi konferencemi - předsednictvu LDS - dne
25. ledna
1992.
V Praze dne 14.

ledna 1992

Výkonný výbor LDS

I, MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O ZLOČINECH KOMUNISMU
Př?AHA - 5.-6.10.1991
,
,
,
- hnioha ke
Dámy a pánové, '
'
chci dát tomuto ctihodnému shromáždění několik podnětů k naší spo
lečné práci. Už na našem přípravném semináři pro tuto
o~r:; jr-'··
někteří připomínali Norimb-^ský tribunál- Má to hlubší ?ryo1. Až í-udc

zpracována důsledná analýza z 3 .···:·■? nn .-T.mnr·! »’mu, fiov.cim, ze XunľúmiXuúú
bude před světem obnažen vu stojně hr -zné podobo jako íasiómao a Hitle
rův nacionálni socialismus, ba snad ještě hůř.
Norimberský proces má nesporně Z'.jinny význam. K témuž významu sc
musí dopracovat tato Stálá mezinárodni konference o zločinech komunismu.
Tak jako tehdy musí být odsouzen syst m, který vedl k páchání zločinů
proti lidstvu za totalitní vlády komunismu.
V těchto suuvialooteuh cnci zde lát podnět k tomu, aby jedním z
pracovních cílů této konference bylo vypracování důslednější definice
ZLOČINŮ PROTI LIDSKOSTI. Definice uznaná Chartou Norimberského tribunálu

Je nedostatečná (snad to bylo tím, že členy trlbunálxj nebyli jen zástup
ci demokratických států).
_____
Článek 6 Statutu Mezinárodního soudního dvora v Norimberku zní:

"Trestné jako zločiny podle mezinárodního práva jsou tyto zločiny: ..."
(V prvních dvou odstavcích jsou definovány zločiny proti míir* a válečné
zločiny). Definice v odstavci c) "Zločiny proti lidskosti: vražda, vy
hlazování, zotroČovárJ - deportace a jiné nelidsko činy spáchané na ci
vilním obyvatelstvu nebo perzekuce z politických, rasových nebo nábožen
ských důvodů, páchají-li se tyto činy nebo děje-li sc tato perzekuce
při provádění kteréhokoli zločinu proti míru nebo kteréhokoli válečného
zločinu nebo v souvislosti s ním."
Tuto definici je nezbytně nutné rozšířit, a to tím, že bude odstra
něna podmíněnost vazby na zločiny proti míru a válečné zločiny. My star
ší jsme zažili persekuoi nacistů i komunistů, mnozí jsme byli v hnutí
odporu jak proti nacistické tak komunistické totalitní despocii. Pro
klasifikaoi zločinů proti lidskosti není vůbeo podstatné,zda byli lidé
pro své nekonformní myšlení se zlem persekvováni, vězněni, vražděni a
k smrti utýráni za války, nebo v době tak zvaného míru. V žádné diktatuře
není skutečného míru. Pravý mír je jen tam, kde lidé mohou svobodně my
slet a myšlenky beze strachu projevit a svobodně usilovat o právo a
spravedlnost bez jakékoliv diskriminace.
Všichni stoupenci totalitní vlády brání člověku v jeho základní
přirozenosti: svobodno myslet a jednat podle svého svědomí. Kde noní
reálná možnost toto právo uplatňovat, tom nelze účinně hájit ani všech
na ostatní lidská práva a klást překážky k tvorbě diktatury.
Nabízím tomuto ctihodnému shromáždění myšlenku, která by mohla být
jádrem pro dotvoření definice zločinů proti lidskosti:
"Nezávislé kritioké myšlení je právo tekový atribut člověka, jako barva

jeho kůže. Pronásledovat a věznit člověka jen za to, že svobodně myslí

a jedná podle svého svědomí, to je právě takový zločin proti lidskosti,
jako pronásledovat ho pro barvu jeho kože.” K této myšlence mi vyústil
vzdor vůči, mým komunistickým vězi-ltelum v r, 1970. Dala ml sílu odmítat
uáx -Hipovídat na otázky vyšetřovatelů. Tajně státní policie (St.H), když
■jsem poznal, že jakákoliv lidské, komunikace s nimi nenÁ možná.
Morbidní atmosféra, ktercu v naší zemi udržoval po čtyři desetiletí
despotický policejní systém, způsobíLa všeobecný úpadek lidství, degra
daci duchovních i materiálních nounot u potlačila prosperitu ve všech

společenských sférách.
My ”0 v tomto shromáždění zamýšlíme nad ’>tázkumi viny a musíme sta
novit rozsah a míru odpovědnosti. Bude třeba rozlišit odpovědnost
r.-yslu kriminálním, politickém, morálním a případně transcendentálnom.
Zakrátko tomu budou už dva roky, co zde padla totalitní vláda. Myslím,
že sc mnoho zanedbalo. Ještě jsem neslyšel, že By y-.ia byl někdo obvině?·
zo zločinu proti lidskosti, kterých zde nositelé a sluhové zločinného
systému napáchali nezměrné množství. Ani jsem neslyšel, že by byl někdo-"
obviněn · . politické odpovědnosti za nezměrné duchovní a materiální škody
za všechen ten marasmus, do kterého totalitní vláda komunistů dovedla
tuto kdyoi kulturně i hospodářzky vyspělou zemí.
Soudím, že je načase, abyohom se důsledného zkoumání a jasného vy
jádření této odpovědnosti energicky dožadovali. Musíme trvut na stano
vení sankcí vůči všem, kdo bezprávím a zločiny hanobili lidskost a stát
a způsobilí všeobecné zpustošení naší země. Musíme trvat na tom, aby
trestní odpovědnost pachatelů komunistiokých zločinů byla nopromlčitelná.
Odvoláváme se na "Úmluvu o neproinlčitelnosti válečných zločinů a zločinů
proti lidskosti", sjednanou Valným shromážděním OSN dne 26.11.1968, jež
vstoupila pro ČSSR v platnost dnem 11 .11.1970. Navíc i Nelze brát reálně
za promlčecí dobu tu dobu, kdy trvala komunistioká diktatura. V té době
byli komunističtí funkcionáři a příslušníci orgánů státní moci právně
nepostižitelní (až na zcela řídké výjimky) za činy, o niohž zde hovořím.
To víme všichni, co jsme zde žili, zejména prokazatelně my, oo jsme byli
tímto režimem nespravedlivě vězněni a po dlouhá desetiletí persekvováni.
Naše stížnosti na nedodržování zákonnosti byly neúčinné a zcela marné.

Musíme se tvrdo dožadovat, aby celý tento systém totalitní vlády
byl jasno definován jako zločinný, a mocenské struktury, používajících
zločinných mechanismů k potlačovaní základních lidských práv a svobod,
aby byly klasifikovány jako zločinné organizace.
Přirozeně, nejsme stoupenci principu kolektivní viny. Ne všichni
příslušníci zločinné organlzaoe jsou přímo zločinci, i když každý nese
5 7Ůj díl politioké nebo morální spoluodpovědnosti za zločiny, kteiých

se jejich organizace dopouštěla. Je třeba diferencovatt především podle

toho, kdo jak ubližoval druhým lidem a celé společnosti. A pak zejména

podle míry vzdělání a funkčního postavení.
Všechny oblasti lidského konání byly za komunistické diktatury
zdeformovány do nelidské podoby. Hrůzné byly deformace práva a opravěnlnostl. Stejně zrůdné byly deformace v oblasti školství a veškeré vý
chovy. Za všeobecný úpadek lidských hodnot je především zodpovědná vel
ká část inteligenoe, která po léta bez výhrad a poslušně plnila nepsaný·

"příkaz doby" cum laborare.Az této inteligence puk nesou
velkou odpovědnost ti, kteří mají v národe vzdělávat a vychovávat mlado
inteligenci. Tak zvaní pedagogové - až na řídké výjimky - klesli na úrc
ven poslušných sluhů primitivních despotů - na všeoh stupníoh školního
vzdělávání. Učili a vychovávali ve lži a pokryteotví a vedli mladé gene
race k oohotě sloužit zlu - tak Jak sloužili jejioh vychovatelé.
Ant naše vysoké učení nobylo ušetřeno jedu kolaborace v různých
sférách. Chci se zmínit o jednom druhu spolupráce, kdy někteří vysoko
školští pracovníci klesli do role prodejných sluhů bezpráví a kruté
zločinnost i ♦'-Vyšetřovatelé Státní bezpečnosti a komunističtí prokuráto
ři činní v politických procesech si často brali k podpoře svých zločin
ných záměrů tzv. scudní znalce: z oboru filosofie, kultury a dokonce i
z oboru psyohiatrle.

Chci naši konferenci upozornit na jeden výrazný případ, kdy došlo
k průkaznému zneužití psychiatrie ve službách Státní bezpečnosti a jí
sloužíoí komunistické justice. Je to případ mého přítele Augustina Na
vrátila, autora Petice raoravskýoh katolíků za práva kře stonů, který byl
odsouzen k násilné internaci v Psychiatrické léčebna v Kroměříži.
0 co zde režimu šlo? Nositelé totalitní moci tvrdili po dlouhá de
setiletí světu i vlastním občanům, že je u nás náboženská svoboda. A
hle: i v té dusné atmosféře straohu, na počátku roku 1988, se najde
600 tisío statečných signatářů petice, která svědčí o náboženské nesvo
bodě. Petioe měla světový ohlas. Byla to vůbeo největší protestní pod
pisová akoe v celém východním bloku nesvobodných zemí. Totalitní vůdco
vé byli v úzkýoh. Ve své tuposti se domnívali, že zprofanují význam
celé akce věříoích, když zdiskreditují autora Petioe a zavřou ho do
blázince.
Lékařská fakulta University Palaokého v Olomouci si udělala v tom
to případě špatnou reklamu. Dva vysokoškolští učitelé, docent a kandi
dátka věd z psychiatrické kliniky klesli pod úroveň prostitutek. Ta
lehká děvčata prodávají jen svá těla, tito učitelé mladýoh lékařů však
prodávali svého ducha tupým despotům. Oba tito lékaři, soudní znaloi
z oboru psychiatrie, se provinili svým tzv. znaleckým posudkem proti
lékařské etice i proti svému promočnímu slibu. Vědomě poškodili člověke
vysokých mravníoh hodnot, který po léta se zaníoením prosazoval pravdu
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a spravedlnost bez ohlodu na oběti a kruté pronásledování» které za to
musel nést o celou svojí početnou rodinou« Augustin Navrátil byl v tó
době vyšetřen nezávislým psychiatrem z Československa a dvěma odbornými
léKari ze Švýcarska. Lékařská expertisa těchto odborníků jednoznačně do
kazovala, že je zcela zdráv. Navíoi z morálního hlediska jeho duševní
slav vysoko prevyšoval duchovní rovinu většiny občanů» kteří se považují

za slušné a psychicky zdravé lidi. Ani v tó chorobné atmosféře neztra
til totiž s/šdomí a vzácnou lidskou vlastnosti účinnou bolidarilu a tr
pícími. Komunisty zkorumpcvuná justice však nehleduls pravdu a spravedl
nost. Ad absurdum» Za podstatu obvinení,"žnaleckého posuzování" a ver
diktu k věznění A. Navrátila v psychiatrickém ústavu sloužily (mimo zmí
něné Petice) jeho Otevřené dopisy z r. 1987, zaslané Generální prokuraLl-Íj, vládním a stranickým orgánům, v nichž právo z principu lidské so
lidarity a spravedlnosti dával oprávněný podnět k pravdivému přcčetřoní
záhadné smrti kře-stanského aktivisty Ing. Přemysla Coufala (byly zde

prÚKuzné okolnosti» že byl komunisty zavražděn) a k prešetrení tragioké
situace manželů Kořínkových».-u—nichž bylo rovněž zneužito psychia trxe
(byli nezákonně prohlášeni za nesvéprávné a byly jim odňaty jej: >h děti
- také z důvodu křestanské angažovanosti).
Tak se stalo, že okresní soud v Kroměříži - ochotnu kolaborující se
Státní bezpečností - odsoudil dne I3.9o1988 Augustina Navrátila k tzv.
ooiiranné léčbě na psychiatrii«; K dokreslení pro zahraniční účastníky
Konference: V podmínkách zdeformované justice bylo "přirozené", že před
seda JUDr. Jindřich Urbánek nedovolil přítomným švýcarským léka/ ira polo
žit otázky soudním znalcům z olomoucké university. Tito "znalci" z oboru
psychiatrie "usoudili, že pobyt A. Navrátila na svobodě, páchá-li trest
nou činnost, je pro společnost nebezpečný a proto vyžaduje ochrannou
léčbu..." Přitom se tato tzv. trestná činnost soudně neprojednávala.
Ve znaleokém posudku ze dne 25.7.1988, který stačil pro verdikt
soudu, porušili universitní učitelé logické formy myšlení - tak!jak tomu
učili sofisté ve starém Řecku. Dopustili se logiokých chyb vztahujících
se k pojmům, chyb v soudech, v úsudcích i v důkazech. Posudek je plný
sofismnt. Je vykonstruován k jedinému účelu: podpořit záměr Státní bez
pečnosti internovat zdravého člověka na psychiatrii.
Zpěčoval jsem v této věci obaáhlou analýzu, v níž Jsem pomocí zá
konů tradiční logiky dokázal absurdnost internace A. Navrátila v ústavu.
Se souvisejícími dokumenty jsem spisy odeslal ministru zdravotnictví ČSR
Prof. MUDr. Jaroslavu Prokopcovi a ministru spravedlnosti ČSR JUDr. Ant.

Kašparovi. Tyto spisy z listopadu 1988 jsem formuloval jako stížnost na
zneužívání psychiatrie k nezákonným represím vůči A. Navrátí ~lr> v 1 r
Prof. Jar. Prokopcovi jsem připomněl ;,eho vlastní lékařský slib,
“á
"podle svého nejlepšího svědomí řídit život zdravých i nemoonýoh "vždy
jen k jejich prospěchu, ... že pil každém jednání se zdravým i nemooným
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budo uiít na mysli jen dobro člověka." JUDr. Ant. Kašparovi jsem
připomněl stalinské deformaoe v justioi, Mezinárodní pakt o občanskýoh
a politických práveoh (náš zákon č.120/76 Sb.) a jeho povinnost dbát na
dodržování zákonnosti v zemi a nedopustit takovéto zločinné jednání
proti nevinným lidem. Oba ministry jsem upozornil, jak především šaleb
ná manipulace s pojmy, soudy a úsudky slouží pro konstrukce zločinných
procesů. Připomněl jsem jim, že záměrné logické chyby vedou až k těžkým
zločinům nejen proti jednotlivým lidem, ale i proti celým národům.
Přesto že j3om adresoval spisy dc vlastních rukou obou ministru
a vložil do jejich svědomí závažná fakta o jiločinném porušování -zákonů,
nedostalo se ml od p.ioh žádná odpovědi.
r
Uvedl jsem tomuto ctihodnému shromáždění tento případ jako ukázku
pronikání zla za komunismu.totálně do všech oblastí lidské činnosti.
Ten případ ilustruje společnou kolaboraci zodpovědných činitelů se zlem
v těch nej závažnějších třech sférách: Je to sféra mající zajišlovat

právo a spravedlnost, sféra, v níž se má mladá generace vzdělávat a
vychovávat k ušlechtilému—lidství a aféra, v níž se má svědomitě chrá
nit ten nejcennější statek, lidské zdraví.

Nakonec se obraoím k lidem na Západě, i ke všem lidem kdekoliv na
světě, kteří se oítí být spolubratry jednoho lidského rodu. Mnozí lidé
na Západě, žijící už dlouho v podmínkách svobody a demokracie a v rela
tivním blahobytu, si někdy kladou otázku, jak je možné, že naše kultur
ní národy mohly žít tak dlouho v takovém duchovním i fyzickém otroctví
zla. Při povrchním pohledu se to může jevit nepochopitelné.

Soudím, že oba naše národy nejsou o nic horší, než kterýkoliv národ
na Západe - stejně tak, jako nebyl horší němeoký národ, že se dostal
pod jho nacionálního socialismu. V každém národe existují mentálně a
morálně narušené skupiny lidí, vitálně zdatné a s patologiokou touhou
po moci. Pomocí demagogie a Bofistiky a b podporou málo přemýšlivých
občanů se pak v příhodné situaci mohou zmocnit vlády - kdekoliv na svě
tě. U vědomí, že jejich moc by padla v dalších svobodných volbách, oka
mžitě nastolují policejní systém vlády, odstraní své oponenty a potlačí
všechna základní lidská práva a svobody. Německý filosof Karl Jaspers
přirovnal takovýto policejní stát k věznici: Když je vězení uzavřeno,
nelze je zevnitř otevřít. Ti za mřížemi si pak nemohou volit podmínky
života uvnitř vězení.
Závěrem ohol oslovit všechny demokratické země světa. Především
západní země s velkou demokratickou tradicí nesou určitou spoluodpověd
nost za ďábelské zlo, které dvakrát v tomto století panovalo v Evropě
1 v jiných částech světa. Byla to slepota a lhostejnost vůči zrodu a
narůstání zla totalitní despooie, která má na svědomí utrpení desítek
milionů nevinných lidí a největší množství zločinů proti lidskosti
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v celé historii lidstva. Bylo to morální i politické selhání mnohých

západních politiků a státníků. Neuvědomovali si, že bezpráví vůči jedno
mu národu je bezprávím vůči všem národům světa, a že je povinností vnorb
'■>· práví ·- lerrjxc.Kv
t«*.«»»- ráliií povliuio^
^_·.·/ .
ioliónixty, jedna* z hlediska nebe^poč-· pro cel·., svěi, a ohledem nn dne
šní potenci ničivých zbraní.
CAnVoslovcnsko hr<? v tom-o dějinném proc-su zvláštní ro. ■? - U(-.jj- ’’'pud coctoval Hitlerovi ,r zájmu pochybné kocxisten»-.- · leh.·
Tř:tí ň'?: - a doplatil au to. řoúcuhé je obětoval (a další ze ■“) v záj
mu ctcjr.é pochybná "pí.wé* k<n ▼ir*,:rce se Stalinem a dovolil . smyslné
rozdělení Evropy ještě z války. Potřetí by y západní země lam ’ vůči
barbarské okupaci Československa v srpnu 1968. I když šlo o
pnvušení mezinárodního prava, president USA dal Brežněvovi na jeve žc jc
to "jano sféra*' a odjel nu svůj ranč. Nebýt teto zaslepené lhostejnosti,
mohl být demokratický vývoj v naší zemi (« prav do podobné i v další’· v.··
mŕch; o 2U roků dál. A oyio by to k prospěchu i Zápulu.
Muž jme ovšem připus
, žc to tak asi muselo být, aby svět poznal,
čím je komunismus, zmocni) -li se vlády. Bez toho poznání by nokt ří j a Lvní socialisté na Západě noiili stále vidět v komunismu jakýsi rao el pro
splnění svých snů. Dá se í-t. že národy pod jhem komunismu přinesly
krutou, děsivou obět pro poznaní ostatnímu světu. Těch obětí vš- '< <y'··

v tomte století až příliš Připomínám, že žádná země není trval
imunní vůči riziku zrodu totality.

zcela

Vzhledom k určité sp- Luodpovědnosti Západu za tak dlouhé panování
zla v Evropě soudím, že můžeme apelovat na tyto vyspělé země k účinné
pomooi nám i ostatním zemím vymanivších se zpod jha totalitního řádu.
Především potřebujeme pomoo při analýzách těchto zločinů proti lidskosti,
potřebujeme vyburcovat světové veřejné mínění k tomu, aby komunistioký
totalitní systém byl podle mezinárodního práva uznán jako zločinný sy
stém, aby mocenské struktury, používající zločinných mechanismů k des
potickému ovládání občanů byly uznány jako zločinné organizace. Bude
také třeba kodifikovat v mezinárodním právu trestní sankce vůči těm,
kteří porušují Mezinárodní pakty o lidských právech a páchají zločiny

proti lidskosti.
Mníme /aicbn-* společně stavěl účinné a trvalé hráze proti sesuvu
lidských hodnot. Tato naše konference by měla být závažným článkem při
tvorbě světového společenského řádu.
_—
Děkuji za pozornost
Ing. Bohumín Kuba,Nový Jičín
Zastupuji zde Koordinační výbor Hnutí za občanskou svobodu z r. 1983,
persekvovaná učitele a politinhé vězně komunismu a předsednictvu
UV Svazu bojovníků za svobodu;

Chaim Herzog

Nezahynu, budu žít
Z propasti zapomnění se ozývají hlasy'
smrtelného zápasu: nářek dětí, prosby těch,
kteří byli vedeni na smrt pro jediný zločin - že
byli Židé. Nikde nebylo dovolání. Myslím na
ně a vzpomínám si na velmi dojemný úryvek
z knihy Jiřího Weila Život s hvězdou, v kterém
autor vyjadřuje touhu "člověka s hvězdou"žít
volně jako psi a kočky, kteří mohou jít, kam
se jim zlíbí, jako kůň, který může volně pít,
žít jako pták, který si poletuje dle své vůle a
nemusí přemýšlet, do které ulice je mu dovo
leno vstoupit.
Těžká mračna pokrývala nebesa Evropy
a nebesa veškerého lidstva. Náš národ bude
věčně truchlit a chovat v paměti toto žalostné
období. Budeme mít stále na paměti doby,
kdy zuřili bezbožníci, hráze morálky byly
prolomeny a lidská etika, svoboda a posvát
nost lidského života, stvořeného k obrazu
Božímu - to vše bylo pošlapáno a Židé byli
všemi pronásledováni. Pekelnou nelidskost, jíž
jsou lidské bytosti schopné, nelidskost, která
nemá v minulosti obdoby, nemůžeme zapo
menout ani odpustit.

Izraelský stát, který- vznikl jako volný a su
verénní národní domov židovského národa,
reprezentuje oněch šest miliónů evropských
Židů, kteří byli vyhlazeni. Vznikl, aby v něm
každý Žid, kdekoli na světe, našel útočiště
a obranný štít a nebyl více vystavován útlaku.
Židé již nikdy nebudou národem, jehož život,
vývoj a bezpečnost jsou závislé na vůli jiných.
Nebude již více listem hnaným větrem nepřá
telství a nenávisti, nýbrž silným stromem,
zasazeným ve vlastní půdě s kořeny sahajícími
do hloubky vlastní historie.
Dosud nevymřela generace doby strašného
holocaustu; ještě nebyla zmírněna palčivá
bolest. Ti, kteří zůstali, ještě žijí mezi námi
jako oharky v doutnajícím popelu.
Pane presidente, vaše přítomnost je svě
dectvím, že Československo se pod vaším
vedením zasvětilo morálním a humánním
cílům, které zabrání znovuzrození všech forem
rasismu - tedy i antisemitismu.
V Izraeli jsme čelili problémům minulosti i
skutečnostem budoucnosti ve vztahu k holo-
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caustu. Nelze odčinit to, co se stalo
v první polovině tohoto století, lidé se
nemohou odloučit od vlastní historie
a neuznat ji. Je to dědictví, které ne
můžeme popřít.
Patříme k jedinečnému národu.
Náš smysl života po staletí můžeme
vyjádřit veršem žalmu: Nezahynu,
budu žít a budu hlásat slovo Hospo
dina.
Evropský holocaust smetl tragickým
způsobem, který nemá obdoby, jednu
z nejslavnějších epoch židovské his
torie a zpečetil epochu judaismu.
Duše národa byla zpustošena, jeho
duchovní pokračování bylo ohroženo
a jeho byl život na vážkách. Hořkost
naší tragédie nemá v análech lidstva
srovnání.
Tri roky po spáchání největšího

zločinu v historii proti našemu náro
du, obnovili Židé svou státní nezávis
lost. Jizva exilu se zacelila; židovská
důstojnost byla zachráněna a umoc
něna. Národ dosáhl pramene své
věčné inspirace a nesmrtelné proroctví
se naplnilo před jeho zraky. Otevřela
se před námi nová a slavná epocha.
Údolí smrti pojednou vyústilo do
velké naděje. Naděje a důstojnost byly
zamčeny.
Také Československo prošlo v
letech 1939 až 1989 údolím smrti a
zotročení.
Izrael kráčí na cestě pokroku a
pomáhá rozvojovým zemím, ktcrc
dosáhly nezávislosti. Tato pomoc je
výrazem ospravedlnění víry' a modliteb
po pokolení a symbolizuje obrození
poselství naděje a věčné svědectví
duchovní integrity. Dle naší nábožen
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ské víry> je vykoupení Izraele neod
volatelně spjato se spasením lidského
pokolení. Náš národ, vynořující se z
temna a z protivenství, je všeobecným
představitelem naděje a víry lidského
ducha.
Československo zrcadlí vývoj, jejž

lidstvo urazilo v posledních letech.
Pod vaším vedením, pane prezidente,
zajisté představuje tutéž naději a vím.
Důležitost mé státní návštěvy a
výročí, které si dnes připomínáme,
tvoří další článek dějin obou našich
národů. Zdravíme nové svobodné
Československo a obnovený izraelský
stát a doufáme, že ponaučení z mi
nulosti zaručí šťastnou budoucnost
obou našich národů a veškerého
lidstva.

(Z projevu presidenta Státu Izrael pana
Chaima Herzoga na slavnostním koncertu
uspořádaném 19.10.1991 ve Smetanově síni
Obecního domu u příležitosti padesátého
výročí založení terezínského ghetta)

