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Z. VAŠICH nOPISQ
Náš nový stát bude
mít problému asi víc,
Zrušení rozsudku
než si teč umíme pře
dstavit. Jeden z.nich V roce 1982 uvrhl bývalý okresní seděl Pavel Wonka za krutých pod
na Borech.
je jeho název. Disku prokurátor JUDr. Josef Doležal mínek
Po listopadu 1989 GP ČR přez
Pavla
Wonku
do
vazby
za
údajné
se jsou stále více
rozkrádání v závodí Milela Vrchla koumala rozsudek a zjistila po
neplodné a proti ka- bí.
Hlavním důvodem ale
byla rušení zákona. NS ČR zrušil v mi
iždému návrhu je vždy Pavlova neohrožená kritika práce nulém roce celý rozsudek jako ne
rada oprávněných i
justice a prokuratury. Příslušníci zákonný.
Na můj návrh se konalo 15. srpna
neoprávněných výhrad- vrchlabské VB, kterým v té dobé 1992 znovu přezkoumání té části
velel pan Dlabola, se k Pavlu WonNázev, který se však kovi chovali velmi hrubé, zneužívali rozsudku, kde mohly být pochyb
ujme - dříve nebo oo- postavení verejného činitele a vodili nosti u OS Náchod a Pavel Wonka
zécla zproštěn obžaloby.
zději, přes protesty ho v poutech po mčstč a po závodí bylKdo
je ale zodpovědný za tento
z mnoha stran, je s- se slovy: 'Aby Vaši klienti viděli, justiční zločin a jaká je spravedlnost
jak
dopadl
advokát
chudých."
tejně dosti zřetelně Po pěti mčsících byl na zákrok v současné ČSFR? Současnému ve
jasný. Český jazyk
GP ČSR - zejména díky doktoru dení okresní prokuratury v Trut
nově nevadí, že hlavní aktér tohoto
jej nabízí zcela ana Mcisclovi, jřdnomu z mála
po zločinu - JUDr. Josef Doležal může
logicky se všemi os ctivých a odvážnych, propuštčn z s úspěchem vykonávat soukromou
s tím, že výsledky vyšetřování , advokátní praxi. V právním státě by
tatními názvy zemí. vazby
neopravňují k tresthému stíhání. byl postaven před soud za své
Název země - Cechy - Pan Doležal pak pokračoval ve
zločiny a byla by mu odebrána li
byl v tomto oomnožn- svých zločinech,· zahajoval další stí cence.
ém tvaru obdobný ná hání a po roce’ ýypracovil obžalobu.
Přednější pro současné vedení
Na základě obžaloby a výpovědí prokuratury v Trutnově je, že se
zvům Uhry, Franky,
falešných svědků typu Jiřího Noska,
abych byl stíhán
já.
Korutany, Sasy a pod. řidiče závoíu* Milcta,' byl Pavel postarala,
Soudkyně Olga Galová rovněž dál
V němčině tomuto tva Wonka odsouzen u OS Náchod- soudí v Náchodě. Když jsem jí
ru odoovídala koncov soudkyní Olgou Galovou. Nejdříve oznámil, že její rozsudek celý pad
ka "n" a ”en" - Unga- k podmíněnému trestu, který byl na nul, odpověděla mi slovy: "Tak jste
OP· v Náchodě změněn - v se konečně dočkal." Na to jsem jí
rn, Franken, Korten zákrok
Hradci Králové byl soudcem Vladi odpověděl : "Ano, ale Pavla Wonku
a pod., Cechy-Bohmen. mírem Pandulou vynesen árest ne to stálo život!"
JIŘÍ WONKA
Jestliže čeština do podmíněný. Trest 14-měsíců od
kázala v průběhu své
ho vývoje nahradit koncovku ve staré podobě koncovkou ^sko’
u všech názvů, není důvod, aby to nešlo u názvu vlastní ze
mě. Tvar ’’Česko” pro celý stát a ’’Cechy” pro oblast bez ^Mo
ravy a Slezska je zcela přirozený a do budoucna bude stále
častěji používaný, bez ohledu na předsudky starší generace,
která^má tento výraz spojen s německým nacionalismem.”Res
publica” by tento název mohla podporovat. Marta Zemanová
To je všechno pěkné, ale zdá se, že i my tři máme rozdíl
ný pohled. Já Drosazuji ’’Československo" a pokud bych se
měl k něčemu přiklonit pak bych pro tentokrát preferoval
název jejž razí Josef Volařík - "Cechomor” ev. "ČechoMorQy'ie". což'by mělo uspokojit i vášnivé jihomoravany. V.H.
u’v n i t ř čísla: -

1. Ing.Bohumír Kuba; Lhostejnost vlády a našich par
lamentů k mravním principům.

2.
3.
4.
5.

Josef V ola ř í k: I t a
"Týdeník aktualit"
"Spígl": Udělejte něco s
Albánie bojuje o přežití

Fředpokl.cena: 1,- Kčs

k dobře!
č.21/92 - Sergej Jesenin.
Bendovým chrápáním.
- stoprocentní inflace.
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’’T ýdeník a k t u a l i t ” č . 21/1992 b y l p o sled n ím č ís le m to h o to pozoruhodného č a č a s o p is u , vydávaného ru sk o u re d a k c í v Č e sk o slo v e n sk u . Pád komunismu b y ^ t a k
ry c h lý , že v e lk á č á s t o b y v a te l n ezazn am en ala jeh o pozoruhodnou ú ro v eň tý k a 
j í c í se g la s n o s ti. Je to o b ro v sk á šk o d a , že j i ž nemáme m ožnost z ís k á v a t in 
fo rm ace z pro nás ta k n e u ra lg ic k é o b la s ti /R u sk a / n e z p ro s tře d k o v a n ě .
V.H.

©HSSBBMBHBS

S klasiky z očí do očí---------------------------

Jesenin nebyl
odvržen revolucí. Ale
revoluce „nechápala“
jeho a on ji. Sám
priznal, že neví, k jaké
revoluci patří, jenom
snad ne k Říjnové.
Tuto revoluci přijal
podle vlastních slov ,3
rolnickou úchylkou“, přesnéji řečeno
jako eseři. k nimž sám po určitou krátkou
dobu patřil, s nimiž se přátelil, spolupra
coval s nimi, a jeho žena Zinaida Rajchová pracovala ve vedení této strany. Příte
lem Jesenina byl eserský básník L. Kanegisser, který spáchal atentát na předsedu
petrohradské čeky Urického. Jak Rajchová, lak Jeseninův přítel a desítky jeho
dalších přátel - a nakonec i on sám, byli
odstraněni podle jakéhosi zločinného
plánu. Ano, bylo to plánované odstra
nění. likvidace celého jednoho lite
rárního směru - „venkovanů (dérevěnščiků)", jak se jim teď říká, opěvalelů
vesnice a přírody.
Kdysi se o Jeseninovi psalo jako
o básníkovi ticha a klidu, pohádkovém
„neviňátku“ obklopeném všemi slastmi.
A pokud se rozhodl odejít ze života
(„oběsil se“, jak se tehdy psalo a my dnes
víme, že to tak nebylo), pak proto, že byl
bohém, alkoholik, děvkař. ald. Ale kdež!
Jesenin přišel o život z politických důvo
dů. nebyl žádné „neviňátko“, byl to
neohrožený bojovník proti krvežíznivým
představitelům ÚV. A jeho nepřítelem
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číslo 1 byl Lev Trockij.
Proti Trockému ještě za Jeseninova života vystoupili jeho přátelé
básníci A. Ganin a Pimen Karpov. Ten
napsal poému o ruském hloupém

Ivanovi, který se „s krvežíznivostí
blba“ podřídil Trockému a pak „vrahovi
lidových komisarů" Džugašvilimu
(Stalinovi). Ganin byl zastřelen. Karpov
to zázrakem přežil a zemřel zapomenut
v roce 1963.
Příčina odporu .jeseninovců“ proti
militantním bolševikům byla v jejich
krutosti vůči rolnictvu. Bucharin přece
už ve dvacátých letech hovořil o „prolelářském donucení... všemi způsoby“ (v
roce 1934 došlo donucení i do literatury
- na Prvním sjezdu sovětských spiso
vatelů), „od zastřelení po pracovní
povinnost“. Byla to metoda vypěstování
komunistického člověka z materiálu
kapitalistické epochy. Trockij na XIX.
sjezdu strany (v roce 1920) položil zákla
dy militarizace mas ve jménu komu
nismu s využitím revolučního trestu,
jinak tedy - poprav a koncentračních
lágrů. A to prý ve jménu lidstva! Ve
jménu komunismu! To se pochopitelně
Jeseninovi líbit nemohlo. Proto zahájil
otevřený boj proti násilí. Začaly jej
sledovat orgány NKVD - syn Trockého
L. Sedov, mezinárodní zločinec Jakov
Bljumkin a další (později jeho vrazi).
Proto taky napsal Jesenin své sestře Kátě
10. srpna 1922 ze zahraničí: „O ničem
nemluv, na všechno, opravdu na
všechno, na co se tě budou vyptávat.

Ťažké časy erotického divadla
Posledných vyše dvadsať predstavení
súkromného erotického divadla Alexandra
Demidova bolo stratových. Zo súboru však
nikdo neodchádza. „Herečky si privyrábajú stripýzom v baroch a jediný muž
zasa ako manekýn," povedala nášmu spra
vodajcovi ^umelecká vedúca, režisérka
a herečka v jednej osobe Irina Gavrilinová.
Ťažké časy, ktoré divadlo prežíva,
podľa nej nevyplývají zo straty záujmu
o predstavenia tohto typu, ale z nedostatku
reklamy. Divadlo nemá vlastné plagáty,
lístky predávajú ten dvaja distributoři na
Puškinovom námestí, a to tri dni pred
každým predstavením. „Netreba si

Jesenin jako by to mél dneska trochu „lehčí** než jiní básníci
socialistického realismu. Vypadá to, jako by byl „uznáván“, „milován“,
a je taky otiskován. I on * tak, jako Majakovskij - mél „následovníky“
- jako byl například vynikající básník Nikolaj Rubcov, který právé tak
jako Jesenln předčasné ukončil svůj život. Současné se však na
stránkách ruských novin a časopisů z néjakého důvodu objevují určité
výpady proti Jesenlnovi (Bucharina, Trockého, Lunačarského...),
v nichž se o ném hovoří jako o „básníkovi samců a samic“, který
nepochopil revoluci a byl jí zavržen...

odpovídej: nevím... nebo mlč." Podle
básníkových slpv přišla „doba hanebná“.
Ruský emigrant, spisovatel R. Gul, se
setkal s Jeseninem v Berlíně a pozna
menal si lato jeho slova: „Nepojedu do
Moskvy... dokud Rusku vládne Lejba
Bronštejn...“ (Trockij). Jako odpověď na
„rudý teror“ píše Jesenin protestní poému
Země mizerů, v níž „vyzval na souboj“
všechny, kdo „z Marxe tyjí“ a „zuby nehty
se drží kremelských klik“.
1 po návratu byl Jesenin několikrát
zatčen. Před smrtí přesné věděl, že za
sebou má „tmavý stín“. V říjnu 1925 byl
neznámými pachateli přepaden a zbil.
V poémě černý stín (černý člověk)
promluvil o svém konci: „Jako první
/musím zřejmé visel/ s rukama křížem za
zády./ Za to. že písní/ kterou sotva byla
slyšet/ budil jsem vlast svou ze spaní...“
- A lak ho také pověsili, s rukama křížem
za zády ...
.Jidáš Trockij" (Leninův výrok) byl
spokojen. Dokonce napsal pro Pravdu
nekrolog: „Zahynul básník, protože
nemohl s revolucí žít..." Zabili i Jeseninovu ženu Z. Rajchovou, zastřelili syna
Juru. ald. Pravda ovšem nakonec
vždycky vítězí. Poslední Jeseninův syn
Volpin dnes vyšetřuje, jak byl zavražděn
jeho otec...

ALEX PECHTŔR
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myslieť, že našimi divákmi sú najmä
starnúci muži. Tých spravidla nebývá ani
polovica sály." povedala Irina Gavrilinová. „Neprevádzame čistý striptíz, ale
skutočné umenie.“ Súbor odmietol
nejedno hosťovanie v zahraničí, ak sa
predstavenia mali konať v baroch.
Súbor erotického divadla teraz
pozostáva z desiatich hercov. Herecké
výstupy umelkýň v „úsporných" kostýmochpodľa slov lriny Gavrilinovej
nemajú vplyv na ich osobný život. Za rok
sa v divadle dali dohromady štyri
manželské páry. Po svatbě, pravda, muži
súbor opustili a našli si lepšie platené
miesta.

Politické improvizace
klauna Valery
Klauna Vaieru znají
v Kyjevě už třetí rok. Pořádá svá
představení v centru města a je
živ z toho, co vybere od diváků.
Hrdě o sobě říká, že je filo
zofický a politický cirkusák. Je
ochotník, i když získal dobrou
profesionální přípravu v cirku
sovém studiu paláce kultury
závodu Arsenal.
Před třemi lety se rozhodl,
že to zkusí vydělávat si na živo
bytí klauniádou. A vyšlo mu to.
Navštívil různá města, ale
vždycky se rád vrací do Kyjeva,
kde kypí politický život, z něhož
čerpá náměty pro své klauniády.
Hlavním tématem Valé
rových vystoupení je teď
krymský problém. Speciálně pro
tuto klauniádu si vyrobil labilní
podstavec na dvou slabých
nožkách. Když na nént človék
balancuje, uvědomuje si jak
vratký je náš mír a jak těžké je
udržel v ném rovnováhu, říká.
Přesvědčit se o lom může každý
odvážlivec z řad diváků.
Foto V. Miloserdov.

UDĚLEJTE NĚCO S BENDOVÝM CHRÁPÁNÍM!
Do naší redakce přiběhl rozčilený poslanec Sně
movny lidu Federálního shromáždění MUDr. Jaro
slav Lhotka se slovy: „Prosím vás, udělejte něco
s tím Bendovým chrápáním!“
Přestože jsme v redakci zvykli na ledacos, lidé si přeji,
abychom udělali něco se zdravotnictvím, s důchody, se ze
mědělstvím. s hornictvím, ale s chrápáním, to ani ve Špíglu
ještě nebylo! Pokusili jsme se pana poslafice nejprve poně
kud uklidnit a potom jsme
se ho zeptali, jak to vlast
r
ně bylo.
• Můžete nám přiblí
žit, co se to vlastně ve
Federálním shromáždě
ni děje?
Při projednávání rozší
řeného programového prohlášení vlády ČSFR předsedal za
sedaní Federálního shromážděni předseda SL FS pan VáclaV
Benda (ODS-KDS). Při vystoupení poslance Dvořaka (LSU)
přepadla objemne tělo Václava Bendy dřímota. Hlava pokles
la nad mikrofon, který přenášel Bendovo chrápání nejenom
do zasedacího sálu parlamentu, ale do všech klubových míst
ností politických stran parlamentu.
• Takže se dá říci, že Bendovo chrápání do mikrofonu
ruší poslance v jejich záslužné a odpovědné práci. Jak
na to poslanci reagují?
Reakcí na výše uvedené zvuky byl potlesk zbytku asi pade
sáti přítomných poslanců v zasedacím sálu, který probudil
poslance Bendu, který se přidal k poslancům a taktéž tleskal,
aniž by věděl čemu.
• Nenarušilo to výklad přednášejícího poslance?
Přednášející poslanec pan Dvořák (LSU) zrozpačitěl a od
rečníckeho pultu se ptal poslanců: „Co se děje?“
• Jak reagovali ostatní poslanci, neprotestovali?
Po skončení projevu poslance Dvořaka jsem se přihlásil

o slovo a sdělil jsem: „Prosil bych pana předsedajícího, aby
nám nepodňmoval. Do oběda máme ještě hodinu." Tolik k vy
světlení jozruchu v sálu.
• Jak navrhovali řešit tuto situaci další poslanci?
Poslanec za SPR-RSČ Dalibor Malíř požádal pana Bendu
aby bylo přerušeno zasedání Federálního shromážděni, aoy
se pan poslanec Benda mohl jít prospat a žádal hlasovat o jeL- procedurálním
ho
~
' ..........
návrhu.
·-· ľ.Načež
‘_í_ž byla vyhlášená diskuse
k chrápání poslance
Bendy.
• Jak tato diskuse
probíhala?
Poslanec
Miroslav
Sládek sdělil v diskusi
k chrápáni Vaclava Ben
dy: „Je trapné, že člo
věk. který nem schopny v pravé poledne se udržet v bdělém
stavu, dokonce aspiruje na funkci předsedy senátu budoucí
ČNR.“
• Jak dopadl procedurální návrh poslance Dalibora
Malíře?
Procedurální návrh poslance Dalibora Malíře, aby na dvě
hodiny bylo zasedáni Federálního shromáždění přerušeno,
nebyl parlamentem přijat.
• Úsměvná příhoda. Když si ale uvědomíme, že Fede
rální shromáždění je náš nejvy$ší zákonodárný orgán,
přechází člověka humor, když vidí takovou ignoranci
k jeho práci od nejvyšších představitelů.
Předseda Sněmovny lidu Federálního shromáždění Václav
Benda prohlásil v politickém grémiu, ze je tam pro demonto
vaní federace. Když k tomu připočteme jeho casty útlum při
zasedáních Federálního shromáždění, který vyvrcholil až
k chrápaní, je patrné, kdo nám dnes vládne - neschopní čle
nové vládní koalice ODS-KDS. Pro zajímavost dodávám, ze
pan Vaclav Benda má mezi poslanci přezdívku „spící brouk"!
® Děkujeme za rozhovor.
(Yv)

SPICI BROUK

17. LISTOPADU 1992
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Je zcel8 správné, že dotyčný pán jen chrapal, horší by bylo k^yby mluvil
ze spaní, jak to dělají mnozí, kteří jsou navíc námesíční. Doklopýtají se
k řečnickému pultu a u něho hovoří ze spaní.
Pohledem z druhé strar.y je nutné zásadně a principiálně podrobit kri
tice správu legislativrích budov. Už v prvním předvolebním období volali
poslanci po zvýšených platech s argumentací, že kromě jiného potřebují

nutně sekretářky, aby jim vyřizovaly ty nejnutnější životní potreby.
Už tehdy mohla správa FS obstarat do kabinetů FS třeba jen kanape.
Poslanci odcházejí, kanape zůstávají. Jak by se dnes hodila! Tuhle zkuše
nost nelze pominout a třeba ji doporučit a kontrolovat splnění, zda příští
legislativní organ je vybaven všemi nejnutnějšími spacími potrebami.

/Jo - k postelím se hodí také nočníky/.

J.V.

Zpráva z tisku:
Inhn Rambn (usek), syn svých ro
dičů. žák 2 A. byl zvolen za
denta vědecké rady při r.akladní sko!e v^Apatnvě. Gratulace.
gradace,
frustrace, lustrace a matrace vítaný
11’1

Jelikož se v našich zemích již

Kopniho, pre žide r. t ka bytového družstva

"Pavlač” atd. atd./ doporučujeme, aby
se navrhovatelé prezidentů s důvěrou
obrátili na základní školu v Tererové
ulici, Apatov, Jižní Město, PSČ 149 00

ielší dobu pocituje velký nedostatek
praha 4, kde je zatím dostatek kandidá
prezidentů, přibudou k Johnu Rambo/usetů, nebot Johny Rambo/usek/ vyšel vítěz
<ovi/ dva další, řřipomeňme, že i bez
ně z velké plejády kandidátů, jejichž
tak dobře zásobené sklady prezidentů
počet přesáhl podle dostupných infor
jy ly vyčerpány /prezident odborového
mací počtu jednoho sta.
J.V.
svazu, prezident sportovní ' klubu SK

- 3 Jak se však chovají členové vlády a poslanci? Vždyt despotické
systémy s totalitní mocí nad celými národy mají na svědomí mnohem více
a mnohem ukrutnějších zločinů, než všechny teroristické.organizace světa
za celé věky· Nejsou-li členové vlády a poslanci ochotni realizovat
zákonnou klasifikaci totalitní mocenské struktury za zločinnou organi
zaci - dávají v podstatě mlčenlivý souhlas nad zločiny členů tohoto
souručenství a klesají do jejich morální roviny. Pak je také zřejmé,
že je jim zatěžko uznat zákonem společenství těch, kteří proti této
zločinecké organizaci stáli v aktivním odporu za III. odboj. Za těchto
podmínek je ovšem těžko možné také prosazovat personální etiku pro
tvorbu demokratické, humánní společnosti·
TT

Jsou-Li ke zločinům Lhostejní řadoví občané - je to smutné.
-Jscu-li však takto Lhostejní členové vlády a poslanci - je to trestu
hodné. Neplní a zrazují svoje základní povinnosti, rak nemají mravní
oprávnění vést naši společnost. Neměli bychom jim dopřávat poklidného
spánku, zejména duchovního ve sněmovnách a rokovacích síních^ Vždyt
je lze obvinit ze zanedbáni mravních zásad, za nedbalost vůči zodpo
vědnosti, jež na ně byla vložena. Pohrdají Lidskou důstojností.
děkuji za pozornost.
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(DŽ) Americký list Washington Post v článku o konfliktu v Bosně a Herce
govině označil Srbsko za stále většího páriu v Evropě. Vystihuje to dobře cel
kem všeobecnou kritiku srbské politiky, která dala podnět k brutálním vo 
jenským zákrokům v Chorvatsku a Bosně-Hercegovině. V minulosti — za
svých sporů s Rakousko-Uherskem, za balkánských válek i za pozdějších svě
tových válečných požárů — se Srbsko těšilo velkvm svmnatiím. ale nyní ie
znruDa třetina, ciueji mu v i u k u u
uua
prakticky osamoceno.
dvě třetiny. Po vyhlášení takzvané nové
Je možné, že srbští představitelé měli Jugoslávie, skládající se pouze ze Srbska
při rozpadu jugoslávské federace nako  a Černé Hory, která je v tomto svazku
nec malý vliv na akce federální armády, jen jakýmsi přívěskem, vláda v Bělehradě
jejíž velení se stalo takřka úplně srbské, prohlásila, že s vojskem, operujícím v
ale nacionalistická vlna, rozvířená Bosně-Hercegovině, nemá už nic společ
srbským prezidentem Slobodanem Mi- ného a že jeho srbští příslušníci se musí
loševičem, přispěla podstatně k propuk  vrátit domů. Svět v tom vidí pouhý trik,
nutí nelítostného národnostního kon  neboť v tomto vojsku převažují bosenfliktu v několika jiných národních repu  sko-hercegovští Srbové, na které se běle
blikách bývalé federace.
hradské nařízení nevztahuje. Zato jim
Armáda a srbské paramilitaristické síly zůstane mnoho výzbroje.
obsadily v Chorvatsku s necelou osmi
Velvyslanec Spojených národů Marnou srbského obyvatelstva třetinu území rack Gouiding, na jehož vůz, ve kterém
a v Bosně-Hercegovině, kde je Srbů iel společně s bosensko-hercegovským
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-----------prezidentem Alijou Izetbegovičem, se
ostatně v Sarajevu střílelo, konstatoval,
že je takřka nemožné najít společného
jmenovatele pro cíle rozvaděných sou 
peřů. Nenašel jej ani v otázce případného
rozmístění mírového sboru Spojených
národů v této republice a z toho vyvodil,
že pro takovou operaci světové organi
zace neexistují v Bosně Hercegovině
předpoklady. Ani zprostředkovatelské
úsilí Evropského společenství nepřináší
ovoce. Svět bezmocně přihlíží a obává se
vystupňování konfliktu.
Albánský prezident Sali Beriša na tis 
kové konferenci ve Štrasburku varoval
před vypuknutím otevřených bojů v Ko
sovu. Tamní Albánci se jistě nesmířili s
potlačením své autonomie Srbskem. T i 
rana nechce za kosovské Albánce vést
válku, ale podle Beriši existuje nebezpečí,
že se případný ozbrojený konflikt v Ko 
sovu přenese přes albánské hranice.

Nelítostný národnostní konflikt

N áro d n í
’’

(PP) Albánský prezident Ramiz Alia nemohl jednat jinak: resignoval a tak
předešel vlastnímu pádu při hlasování v novém albánském parlamentu. Tam
má Demokratická strana nyní víc než dvoutřetinovou většinu. Ramiz Alia
patřil prakticky celý život k úzké klice Hodžových vyvolenců a nese proto
nemalou vinu na zruinování země.
Ramiz Alia není nepopsaným listem. jižní Itálie. Tam jim nejdříve bylo slíbe
Od r. 1961 byl členem politbyra komuni no, že mohou zůstat. Italská vláda to
stické strany. V této pozici přežil všech vŠek nedodržela a tak došlo k násilné re
ny dramatické zvraty, diktované Enve- patriaci. Mnozí nedobrovolní navrátilci
rem Hodžou: rozchod se Sovětským byli pak obtěžováni tajnou policií Sigusvazem, rozchod s Čínou poté, co se tam rimi. To jen napětí v zemi dále přiostřilo.
na politické scéně v r. 1978 opět objevil
Mimochodem (jako všude v bývalých
Deng Hsio-ping.
komunistických zemích) i v Albánii tajná
Krátce před smrtí albánského diktáto policie Sigurimi po sobě zahlazovala
ra v r. 1985 byl Alia tajemníkem úst stopy. Ničení záznamů začalo už před
ředního výboru, pověřený otázkami rokem. Neničily se pouze svazky s do
ideologie. Po Hodžově smrti se stal jeho kumenty o vlastní činnosti, nýbrž i ká
nástupcem a v tomto úřadě odolával drové záznamy agentů a spolupra
všem pokusům o změnu. Jeho poli covníků Sigurimi z řad obyvatelstva.
tickým mottem bylo, když pohlížel do Ničení bylo prý nařízeno bývalým mini
SSSR, kde Michail Gorbačov zahájil strem vnitra Gramozem Rucim. Al
svou perestrojku: u nás se něco podob bánské úřady rovněž vyšetřují krádež
ného nestane. Změny ve východní Evro 437 kilogramů zlata, které bylo přepra
pě označoval za revizionismus.
veno na neznámé místo. Stalo se tak
Tento postoj dostal trhlinu, když v (podle jednoho včas zajištěného doku
Rumunsku lidové masy zúčtovaly s ko mentu) v červenci 1990. Úřady nyní zjiš
munistickým režimem a diktátor Ceau- ťují za jakým účelem. Zda to bylo jen pro
cesku byl popraven.
osobní obohacení nebo jak se říká: na jiné
V březnu letošního roku jeho přejme časy.
novaní komunisté (nyní socialisté) pro
Rozvrácená Albánie po dubnových
hráli všeobecné volby. Výsledek zname volbách dostala první demokratickou
nal konec jedné éry, té poválečné, která vládu. Čekají na ni nezáviděníhodné úzačala v r. 1944, kdy se komunisté v Al koly, na prvním místě zajištění holého
bánii dostali s pomocí Titových party přežití. Polovina zemědělské půdy zůsta
zánů k moci. Ještě loni komunisté v Al la letos neobdělaná pro diskusi o pozem
bánii volby vyhráli. Ale fakt, že Alia kové reformě. Na sedmdesát procent
prohrál ve vlastním volebním obvodu v osob je nezaměstnáno a inflace loni činila
hlavním městě, byl zároveň signálem, že sto procent.
se komunisté už neudrží po celé volební
Kabinetu nového ministerského
období. Na to byla země příliš zbědová předsedy Alexandra Meksiho náleží 14
na a reformy z r. 1990 příliš nedostateč ministrů vítězné Demokratické strany,
né.
po jednom zástupci Sociálních demo
V loňském roce se pokusily desetitisí kratů a Republikánů a dvě místa byla ob
ce Albánců ilegálně opustit zemi. Na sazena odborníky bez partajní příslušn
dvacet tisíc se jich dostalo na lodích do osti.

Srbové rozšířili porozpadu Jugoslávie nacionalistickouvlnu násilí

Albánie bojuje o přežití

Kvéten 1992

Stoprocentní inflace, 70 procent nezaměstnaných

Ing. cohumír Kuba
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II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O ZLOČINECH KOMUNISMU
Praha 6 - hotel Pyramida, 7.-8. listopadu 1992
Příspěvek školské sekce na téma:
LHOSTEJNOST VLÁDY A NAŠICH PARLAMENTŮ K MRAVNÍM PRINCIPŮM
Dámy a pánové, sestry a bratři v boji za demokracii!

Spisovatel Bruno Jasenskij ve svém díle Spiknutí lhostejných napsal
tuto myšlenku:
.x
,
,
J
acdoj se nepřátel - v ne^ncrsím pripase te monou zabit.
Neboj se přátel - v nejhorším případě tě mohou zradit.
BOJ SE lhostejných - ti nezabíjejí a nezrazují, avšak jedině
s jejich mlčenlivým souhlasem existuje na zemi zrada a vražda.”'

K tomu lze dodat: Bohužel, těch lhostejných, jen do sebe zahleděných,
utírajících se podle nich tou "nejrozumnější zlatou střední cestou"těch je na zemi největší množství...
Když jsem poslouchal včera projevy domácích i zahraničních účastníků
tohoto ctihodného shromáždění, jen s rozpak;.· jsem se přidával k aplausu
za vyřčené myšlenky. Měl jsem trapný pocit, že jen Tleskáme těmto jas
ným pravdám na půdě rokování o zločinech komunismu už potřetí, a přitom
se nám jeví všechno naše úsilí jakoby vytím psů na měsíc.
Pravda, většina lidí je laxní k nutnosti přispívat aktivně k řešení
konfliktů mezi dobrem a zlem. Jestliže jsou však lhostejní ti lidé,
kteří vedou naši společnost, jsme pohoršeni. Po třech letech od pádu
despotického režimu musíme konstatovat, že naše vláda a parlamenty jako
celky /netýká se čestných jednotlivců/ jsou impotentní k realizaci činů,
jež by odčinily zlo tak, jak žádá úcta k pravdě a spravedlnosti, úcta
k lidské důstojnosti.
Opakovaně se zde říká, že nedojde-li k odsouzení zločinů proti lid
skosti, kterých. zde bylo bezpočet napácháno, zůstává v ovzduší jež dý
cháme předznamenání dalších zločinů. Už na přípravném semináři pro tuto
konferenci jsem citoval pasáže ze svého memoranda do Paříže - konferen
ci o lidské dimenzi v květnu 1989, kde jsem žádal civilizovaný svět,
aby se sjednotil na všeobecné definici vládních systémů, jež používají
zločinných mechanismů k udržení totalitní noci, a klasifikoval je ýako
zločinné organizace. Také jsem zde připomínal, že už Norimberský tribu
nál nad zločiny proti lidskosti ukazoval k nutnosti kodifikovat mezi
národně normy k ochraně před zlem Totalitní despccie, jejíž potenciální
nrozba je pro lidstvo trvalá a kdekoliv na světě. A neděje se stále nic.
Co vůbec zaýímá ty mocné? V onom memorandu do Paříže jsem si dovolil
doplnit Masarykovu výzvu, "nedělejme rozdílu mezi mravností a politikou,"
nyólenkou, "nedělejme také rozdílu mezi mravností a obchodem!”
Svět bohatých zemí i bohatých jednotlivců, je čím dál tím víc vulgár
ně materialistický.
u nás? Špinavé peníze parazitů zbohatlých v des
potickém režimu jsou stavěny na stejnou rovinu, jako úspory’ poctivých
občanů /nyní žalostně znehodnocené/ - známým úslovím starých lichvářů,
"nevidím rozdílu mezi špinavými a jistými penězi." Lze se divit, že máme
pocit, že nám vládne nějaký "král zlodějů", vysmívající se mravnosti?
Nejhůř je na tom generace, která čtyřicet roků čekala, "až bude lépe."
Už se toho nedožije. Snad nejhůř se pak cítí ti, kteří z této generace
aktivně pracovali proti dvěma totalitním systémům, zejména zbraněmi du
cha, bez touhy po. postech moci. Ti se cítí donkichoty a zklamáni z toho,
že tak málo pomohli prostým řadovým lidem, kterých je v národě nejvíc.
A jakou mají šanci naše děti a děti těch dětí? O mravní obrodě v té
neyzpustošenější oblasti duchovní se už tři roky mluví. Jak vypadá dnes
naše školství - dílna ducha mladé generace, generace, která má pracovat
~a Ž?orbě společnosti v příštím století? Budou v té generaci hrát prim
zloději,^veksláci, kariéristé - prospechári všeho druhu? Vidíme, že taKCVÍ lidé y mnoha místech a v různých rovinách lidské činnosti vytvořiÍoc^skýchíaVhíotoých.!!1SfÍáOSká k V2éíeaaé ?o<iPoř® egoistických zájjmů
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Podobná uskupení existují i ve školství· Máme zkušenosti z konkurs
ních komisí na ředitele škol, kde jsme zastupovali Svaz učitelů, posti
žených z politických důvodů.. Dokumentární příklad: Náš nesouhlas, aby
školy řídili lidé, kteří šli za kariérou přes schody okresního byra ko
munistické strany, odmítal např. předseda tzv. “rehabilitační komise”
učitelů kategoricky: “komunistická strana nebyla uznaná za zločineckou
organizaci!“ Takto se hájí všichni minulí kariéristé a ve spříznění s
novými proapěcháři zdůrazňují “odbornost“ bez ohledu na principy mravní.
Mnozí učitelé, poznamenaní minulým formalismem a dogmatismem, i absencí
morálních zásad a svědomí, se naučili žít v souladu s funkcionářskými
pseudopedagogy . Proto se tak dobře daří upevňování společenství těch,
kteří skutečné obrodě ve školství nepřejí, nebo je jim lhostejná.
Školská sekce Mezinárodní konference o zločinech komunismu u vědomí, jakou nízkou roli dosud hraje stavovská čest učitelstva považuje proto za nutné znovu a znovu připomínat celé společnosti, a
zejména všem učitelům, motiv a konkrétní argumenty pro nezbytnost
personální etiky k realizaci očisty našeho školství:
1e Deformace práva a spravedlnosti za despotického režimu postihla mnohé
z nás nespravedlivým vězněním a trvalou persekucí našich rodin. Presto
považujeme deformace v oblasti výchovy a vzdělávání za mnohem těžší
a ve svých důsledcích zhoubnější pro celý národ. Totalitní systém
zpustošil lidskou duši i kulturu národa. Podíl viny’ učitelského stavu
je značný. Neplnil, ba zradil své poslání: vychovávat vzdělaného a
morálně vyspělého člověka, vést ho k tvorbě správného úsudku, ke schop
nosti dobře rozlišovat mezi dobrem a zlem. Tím má tento stav velký
podíl na všeobecném poklesu etických měřítek téměř ve všech rovinách
lidského, konání.
Velice proto záleží na tom, jaké morální autority povedou dál naše
školy. Především pedagogové musí konečně stavět duchovní hráze vůči
sesuvu morálních hodnot. Proto soudíme, že je nezbytně nutné co nej
dříve přikročit k energickým změnám v řízení školství. Jinak jsou
veškeré úvahy a proklamace o duchovní obnově jen prázdným mluvením.
2. Lidé, kteří šli za vedoucími funkcemi ve školství i jinde přes člen
ství ve straně páchající zločiny proti lidskosti a proti celým národům,
selhali morálně i intelektuálně. Nemají morální oprávnění vest peda
gogy k demokratickým a humanistickým ideálům, natož k ideálům křesťan
ským - ze kterých vyvěrá celý myšlenkový a morální svát Evropy i jiných
částí světa. Vstoupili přece v minulosti dobrovolně, a většinou s mo
tivem. osobního prospěchu, do společenství, jež všechny tyto ideály
po mnoho desetiletí despoticky pošlapávalo.
Proto soudíme, že při obsazování v e š k e r ý c h řídicích
funkcí ve školství je třeba zamezit, aby v nich mohli působit lidé
s komunistickou minulostí, či dokonce poznamenaní kolaborací se Státnd
bezpečností. Takoví lidé nejsou způsobilí vést výchovu na etické úrovn
Totéž měřítko platí i pro řadové učitele historie, občanských nauk,
pŕíp, i litera fůry, kde je těžiště výchovy k moudrosti, k lásce ke
všeobecným lidským nodnooám. Je samozřeymé, že tato kritéria se musí
uplatnit především na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR<
Lidé, kteří dříve jakkoliv přímo či nepřímo spolupracovali se zlem,
nejsou morálně i společensky způsobilí k tomu, aby aktivně pomáhali
k narůstání dobra, zejména v té zejcitlivější sféře, v oblasti výchovy
a vzdělávání.
My, političtí vězni, co jsme stáli v pravdě a pravdu hájili i za
cenu značných obětí našich rodin, máme právo tyto požadavky předkládat
a žádat jejich plnění. Stále naléhavěji se však ukazuje, že to není možne
bez zákonné klasifikace minulých zločinů. Bez toho nelze udělat žádnou
čáru za minulostí.
Kdybych vystoupil s myšlenkou,"'bučíme lhostejní vůči teroristickým
organizacím, nehodnotme jejich činy a, nechejme je v klidu žít a šířit
.x xe z^o,
<-yi. u.ycn povazován bud za bnázna neoo za člověka nemravného.

