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Všiml jsem si, že tu
a tam se objevují pro
hlášení, že ten a ten
nemíní spáchat sebev
raždu, nebot se opět
cítí ohroženi na živo
Tisíce věků Ty‘s byla s námi,
tě a to prosím upros
hojila‘s naši bolest, naše rány,
třed fungující parla
Ty‘s nepohrdla žádným z nás,
mentní demokracie.Jak
my prosíme Tě: vyslyš nás.
je vidět z předcháze
jících sdělení lidí
oprávněně se bojících
Ty‘s čistší než lilie krásná,
o život, nebot tvrdě
toť pravda pro každého jasná;
začali vystupovat pro
na cestách v životě dávej nám sílu,
ti postkomunistické
v neštěstí ochraň nás, dopřej nám míru.
loby, tak i já po po
dání
trestního oznáme
.
František Koukal
na
další
čtyři ss-t-ébá[Uvnitř čísla:
ky a jednu prokurátor
ku rovněž nemám v úmy
1. Julius Augustin V a r g a:
slu odebrat se ke svýn
Svoboda a rovn ost )vznešeným předkům. VU.
(aneb káusa lidská přirozenost
Je měsíc máj, Marie Panny svátek,
nechť splní prosby, Královna všech matek:
Buď stále s námi, doma i v cizině,
buď Matkou naší, o to Tě prosíme.

2. Helena Epsteinozvá: Děti holocaustu. Věstník.
3. Vladimír Hajný: Dopis Ústřednímu pozemkovému úřadu.
4. ’’Věstník”: Stalo se před 50 lety - 1.1. až 31.1.45
. Předpokl. cena: 2,- Kč

IvIIČ 47263

vycházelo

197 3

obnoveno

1987

Vydává: Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk

Náklad: 50 výtisků

-1975

r o č n í k

12 číslo 2

Hed. Marta Zemanová
rada: Julius A.Varga

Uzávěrka: 28.5.1995

V Šumperku, dne 25»června 1994

Vážený
Ústřední pozemkový úřad
Praha

1 - Těšnov
I
/

Vážené dámy a pánové!
Obracím se na Vás se stížností na pozemkový úřad v Šumperku, kte
rý nezná pojem zakotvený v zákoně "domnělá poprávněná osoba". Dokládám
jako přílohu odpověď, kde si jedno tvrzení vylučuje druhé, at máme či
nemáme dostatek podkladů vždy jsme zařazeni mezi neoprávněné žadatele
o cizí majetek. V této příloze v bodě 1, se jedná o pozemky obdržené
přídělem a zcela zaplacené o čemž existují perfektní dokladý. Takže
je to podle toho známého a£ máme či nemáme podklady, vždycky to bude
špatně.
Ruším předznamenat, že pojem o postkomunistickém státě v naší ze
mi, není žádná báchorka. Zatímco lidé musí projít kalvárii různých kon
kursů, vedoucí Pozemkového úřadu v Šumperku paní Ing.Jarmila Reitingerová byla dosazena z vůle jakési vyšší moci bez konkurzního řízení.
Právě se chystáme, lidé s podobnou zkušeností, požádat o registraci na
ministerstvu vnitra sdružení "Samoobrana okradených lidí od komunistic
kého a postkomunistického režimu" - SÓLOKAPR. Dokážeme, že jen v okrese
Šumperk je mnoho případů v nichž paní Ing.Reitingeroyá rozhodovala ve
prospěch komunistického státu, který krádeže uskutečňoval a zcela vxneprospěch bývalých vlastníků. A dokážeme ještě více případů u nichž bylo
oprávněnými osobami zcela rezignováno pro veskrze nevstřícné odmítnutí
z její strany. Největší množství případů bude i těch, kdy se lidé bojí
podat žádosti o tyto ukradené majetky, nebol pro jejich stáří nejsou
natolik mobilní, aby se mohli utkat v nerovném boji s postkomunistickou
mašinérii na Pozemkovém úřadě. Budeme přirozeně žádat veřejně, aby něk
do nesl odpovědnost za toto jednání, které je v rozporu s přijatými zá
kony. Kuším poznamenat, že je řsda dokumentů úmyslně i neúmyslně pozt
rácených a na tom základě si nikdo nesmí budovat pozice, že žádné krá
deže ze komunismu neexistovaly. Obyčejně jsou ztraceny ty dokumenty,
které mají toto vlastnictví dokumentovat a na něž si brousí zuby post
komunistická smetánka bývalé i současné byrokracie.
Prosím, aby bylo vztato v úvahu toto naše vlastnictví k němuž exi
stuje dokumBBt /který přikládám/ pobočky Národního pozemkového fondu,
který dokládá, že jsme byli vlastníky těchto parcel jež jsme obdrželi v
dodatečném přídělu a jež nejsou uvedeny v základní přídělové listění z
r.1946. Prosím, aby bylo vzato v úvahu, že podle zákona jsme "domnělou
oprávněnou osobou" k nemovitostem, které jsme hodlali odprodati v tísni
za zvlášt nevýhodných podmínek.
Majitelka pozemků, mojem maminka, nemá Žádnou povědomost o tom, že
by za tento prodej obdržela jakoukoliv finanční částku. Proto prosím,
aby tyto skutečnosti byly vzaty do úvahy a bylo s námi postupováno jako
s "domnělou oprávněnou xosobou” s tím, sby rozhodnutí ve věci bylo po
necháno Okresnímu soudu.
S projevem hluboké úcty
Ing.Vladimír 'lajný
ČSA 34
787 01 Šumperk

Na vědomí: "Res publica"
Zemědělský výbor poslanecké sněmovny ČR

ovlivňování jedněch, druhých i třetích, spíše opak je ověřenou historickou pravdou. Současné pojetí, byť

jakkoli v různých radikálních odnožích zdeformované lidské přirozenosti, je přibližnou výslednici,
kultumětvomou asimilací několika duchovních a intelektuálních proudů z oblasti středozemí, zejména

židovko-křesťanské a řecko-římské ražby.

NÁBOŽENSKÝ ASPEKT SVOBODY A ROVNOSTI

Skutečnost, že problematika svobody člověka spadá nezadatelně do kompetence křesťanské

dogmatiky, exegeze i pastorace se nám ozřejmi v předběžné klasické myšlence katolického učence

SVOBODA A ROVNOST
(ANEB CAUSA LIDSKÁ PŘIROZENOST)

Motto: "Poznáte pravdu a ta vás osvobodí..."

Svoboda člověka, jednotlivce či různých skupin a společenstev lidských bytostí, je od nepaměti
velké téma dne, jehož aktuálnost se nikterak nezmenšila ani v nejžhavější současnosti - ba právě naopak.

Monovicích.

přirozenosti neodvíjel v oblasti náboženské, filosofické a státoprávní ve vzájemné izolovanosti bez

17. ledna se v Osvětimi-Birkenau uskuteč 
nil poslední večerní apel, při kterém bylo
napočítáno 31.894 vězňů, z toho bylo 24 Ce 
chů, 536 českých a 541 slovenských židov 
ských vězňů. V pobočných táborech Osvětimi
bylo tehdy 35.118 vězňů, z toho 10.223 v

Považuji rovněž za důležité neopomenout zdůraznit, že se vývoj v chápaní podstaty lidské

Dnešní doba je význačná svými podivuhodnými zvraty a modulacemi týkajídmi se lidské svobody a

lidských práv, jejichž je svoboda integrální' a organickou součástí, zejména s přihlédnutím k létům

předznamenaným v tomto 20. století nástupem a expanzí různorodých totalitních mod, diktatur a

ideologií, ale také jejich plynulý a postupný rozklad se závěrečným vymaněním mnoha národů a států z
pod jejich nesnesitelného jha. Není třeba dokazovat, že svoboda, svobodná vůle a možnost volby je

myšlenky spočívá nejen v její teologické pravdivosti.

vlastností pouze jediného živého druhu na této planetě - člověka. Mluvíme-li o svobodě, mluvíme

Z křesťanského antropologického hlediska musíme citlivě rozlišit, že věřící člověk není v

porovnání k filosofickým sentencím subjekt, sofos ani občan, který je ústředním tématem
sodálně-politologických úvah. Věřící člověk je v první řadě Boží výtvor a jeho svoboda spočívá na
docela jiné úrovni než pozdější občanské svobody a práva. Svoboda věřícího člověka se téměř nezabývá

věcnou a vnější - řekněme - profánní stránkou skutečnosti, ale soustředuje se především na stav mysli a
srdce; tedy na vnitřní stránku věd. Odtud ta věkovitá nedůvěra, rezervovanost a odpor k násilným
řešením sociálních a státních záležitostí, k revoludm a všem ostatním druhům sodálního inženýrství. Žel

i tento obecný historický trend křesťanství má své smutné výjimky.
Křesťanova svoboda je svoboda duše, která se dobrovolně otevírá k přijetí daru víry, což je v

protisměru inidativa Boží milosti. Můžeme říd, že křesťanova svoboda duše a srdce je proces. Není to
kdysi neexistujid, jednoho dne získaný a nadále staticky přetrvávajíd stav mysli, jinými slovy je to boj o

15. ledna se říšský vůdce SS Heinrich
Himmler sešel ve Wildbadu s bývalým švýcar 
ským předsedou Spolkové rady Jean Marie
Musym. Himmler projevil ochotu umožnit
vystěhování Židů, jestliže za každého židov 
ského vystěhovalce získá Německo ze Švýcar 
ska zboží v hodnotě jednoho tisíce dolarů.

svátého Augustina,0 který kdysi napsal, že Boží milost předpokládá svobodnou lidskou vůli. Význam této

vždycky o člověku, lidech anebo lidstvu. Téma svobody je tedy vždy příběhem člověka a lidskou historií.
Artikulujeme-li výraz a pojem svoboda, a priori zpochybňujeme, v lepším případě zásadně odmítáme

pojmy jako determinace, ale troufám si říd, že i agnostidsmus, vyhrocenou skepsi a pro člověka

smýšlejícího transcendentálňě i materialismus jako formu monismu a dokonce i atdsmus. To, co jsem
bezprostředně shora popsal, samo o sobě jasně ukazuje, že se jedná o filosofické souvislosti, že běží i o

náboženské souvislosti a etický a politický dopad nám už posléze bezprostředně vyvstane k závěru tohoto
eseje.

Druhým pojmem a v pořadí dalším tématem, které stojí v záhlaví této úvahy je rovnost.
Vzájemná spřízněnost a spjatost těchto dvou kategorií je nasnadě. Svoboda a rovnost stoji vedle sebe

společně anebo proti sobě celá tisíciletí a opět se jak o této dvojid tak o rovnosti samostatně dá přemýšlet
a diskutovat na několika existendálnich rovinách - jako otázka náboženská, filosofická či společenská s

důraznějším etickým akcentem. Protože i v případě rovnosti se nedá pochybovat o její výlučné lidské

jakožto další podstatná součást lidské přirozenosti. Pro tento niterný zápas o vytvoření a uhájeni

dimenzi, která je nadřazena ostatnímu tvorstvu.

posvěceného stavu duše potřebuje křesťan i celou řadu vnějších prostředků, z jejichž pomod dosahuje
vytčeného dle. Ve zkratce hovoříme o askezi. Askeze je první viditelný fyzický projev křesťanovy

svobody, protože ten nepovažuje tyto vnější prostředky za něco omezujícího a ujařmujidho.ale za něco,

co ho naopak vnitřně osvobozuje, zjedná v jeho nitru řád a harmonii. Toto je ostatně archetyp pro
svobodu nejen náboženskou a filosofickou, ale i občanskou: Svobodou k řádu a harmonii. Pro doplnění
tohoto pojetí křesťanovy svobody musíme zmínit, že křesťanství více než kterékoliv jiné náboženství
vykazuje obrovskou míru sodálního dtění a solidarity. Tak jako na úrovni mystické charakterizuje

křesťana agapé jakožto niterný vztah k Bohu, tak na rovině obecně sodální a komunikativní je to

PŘED PADESÁTI LETY
1. ledna 1945 bylo v Terezíně 11.474 věz
ňů. V uplynulém roce odtud bylo deportováno
26.039 vězňů, zemřelo jich tam 4.531 a naro
dilo se 28.

6. ledna byly v Osvětimi popraveny čtyři
2 statečné židovské vězeňkyně. Dokázaly odbo
jové organizaci v sonderkomandu propašovat
střelivo, které bylo využito při jeho povstání
7. října 1944.

14. ledna propukla v Terezíně aféra: bylo
odhaleno velké množství cigaret propašovaných
do tábora. 21 osob bylo zatčeno, vyhlášeny
pHsné tresty a ohlášeny ještě přísnější represálie, nebudou-li odhaleni viníci - zákaz vychá 
zení, svícení a vytápění.

udrženi přiměřeně dokonalého stavu duše vůči Absolutnu, do kterého se značnou měrou promítá vůle

Pojednáváme-li o lidské svobodě a rovnosti, zabýváme se implidtně otázkou přirozenosti

člověka, neboť, jak už jsem opakovaně zdůraznil, jsou to svrdiovaně lidské projevy života, myšleni,
dtění a chování. Z povahy lidské přirozenosti vyplývají a se odvozuji všechny rozmanité složky života

individua i kolektivu. Lidská přirozenost je primárním tématem pro řešení antropologických otázek v
náboženství i ve filosofickém bádání a v neposlední řadě určuje i nazírání na formu lidské vlády, autority,

obce a státu. Je třeba podtrhnout, že v případě náboženských otázek budu přihlížet výlučně ke

křesťanství a jeho myšlenkového i praktického přínosu evropské civilizaci, k jeho kultuře a teologii; buď
v ňmsko-katolické interpretaci anebo v protestantismu.

13. ledna vydal Hlavní úřad říšské bezpeč
nosti výnos, že práceschopní Židé žijící ve
smíšených manželstvích mají být posláni do Te
rezína "k uzavřenému pracovnímu nasazení".

17. ledna si terezínská vězeňkyně Eva
Roubíčková zaznamenala do deníku: Arijci (do
davatelé pašovaných cigaret) se nalezli, jsou
to SS. Všechny třesty jsou zrušeny.

FILOSOFICKÝ ASPEKT SVOBODY A ROVNOSTI

Pro vymezení svobody ve filosofickém smyslu bych se rád podržel a nadále vycházel z volně
parafrázované definice klasické filosofie, tak jak se vyvíjela napříč duchovními dějinami na evropském
kontinentu, zejména v její ustálené scholastické podobě: Svoboda se definuje jako neexistující vnější i

vnitřní překážky. Aplikace pak této definice je zásadní a široká, zahrnující i oblast náboženskou, stejně

jako sociálně politickou. Svoboda je téma etiky, kterou vrcholí každá metafyzická i empirická spekulace.
Ve filosofických úvahách se více než v teologii zabýváme problémem a současně fenoménem lidské

svobody na základě přirozeného poznání o člověku, přírodě a společenských zákonitostech. Pro filosofa je

otázka svobody stejně tak alfou i omegou jako otázka po možnosti či jistotě objektivního poznání. Poté

co filosof zjistil a dokázal nenahraditelnost svobody pro hledání a nalézání pravdy, stala se svoboda a

31. ledna odešel z pražského tábora Hagibor do Terezína transport 1.056 vězňů, slože
ný z židd^ských částí smíšených manželství.
Většina z nich byla nasazena ve slídámč umís
těné na Hagiboru a zrušené předcházejícího
dne.
Připravil M.K.

26. ledna bylo výbuchem zničeno poslední
ze čtyř krematorií v Birkenau - tak měly být
zahlazeny stopy industrializovaného vraždění.

18. ledna započala evakuace Osvětimi,
Birkenau i dalších míst osvětimského táboro
vého komplexu.

20. ledna byly v Birkenau výbuchem zniče
ny krematoria II, III a plynové komory.

charitas, to jest láska k bližnímu, která je samotným Kristem povýšena do jedné roviny s agapé. Tak

vztah k Bohu a bližnímu v principu i ve svých projevech a konečných důsledcích splývá v jedno.

V neposlední řadě bude v tomto bodě užitečné vzpomenout rozdíl mezi pojetím svobody katolíků

a protestantů. Nechci se sáhodlouze zabývat vzájemným sbližovadm procesem i v této otázce jak vyvstal
během a zejména po n. vatikánském koncilu, odkdy římsko-katolická církev oficiálně deklaruje
nezadatelné právo na svobodu svědomí, přesvědčení a svobodné šíření takového přesvědčení.

Navzdory proklamativním heslům a manifestům o důležitosti pravdy a poznáni skutečné pravdy
jak je známe z historie české i světové reformace, je to přece jenom více katolická mentalita, která lpí na

onom Kristovu výroku o poznání pravdy, která osvobozuje. Katolicismus ve svých ortodoxních a
nejstarších teologických a filosofických proudech, nepočítaje magisterium, téměř úzkostlivě fixuje

poznání a viru na objektivní pravdivost. Paradoxem zůstává, že pro katolíka je nejdůležitější pravda, ať
už dogmatický článek víry anebo filosofický důkaz; pro nekatolíka je to vždycky svoboda; svoboda

předmětem této písemné sekvence - o svobodě ducha, o vnitřní volnosti, otevřenosti a připravenosti.

projevu a vlastního zkoumání, svoboda dokonce jako teologická metoda a zásadní předpoklad pro

Hledat v řádu přirozených věcí pravdivé odpovědi na banální, ale i palčivé otázky člověka, kladené v

každé době. Nedílnou součástí myslitelovy svobody ducha je i vnější nezávislost na životních
okolnostech; na věcných a historických danostech, které tolik ovlivňují a determinují lidské myšlenkové i
praktické úsilí nebo se o to alespoň snaží. Tyto nesčetné nežádoucí vlivy nejednou v dějinách myšlení
filosofu degenerovaly, ale někdy i degradovaly na bezcenné výpovědi. Filosof muže vyznávat nějakou

víru, může být oddaným příslušníkem nějaké církve, neboť toto je jeho řád transcendentní, je to jeho hlas

svědomí a srdce, ovšem nikoliv bez racionálního zázemí. Ale neměl by být jinak podmíněn ve

fenomenologii rozeznáváni profánních skutečností. Toto pravidlo však, zejména ve staletích
předcházejících éře středověké scholastiky nebylo takto striktně narýsováno. Hranice mezi vírou, filosofií

i úsvitem exaktních věd dlouhá staletí nebyly tak kontrastní a splývaly v jednolitý pramen intelektuálního

poznání. Stejně ostrá dělící čára od poznání filosofického se pomalu rýsuje už v dobách pozdní

29. ledna si zapsala Alice Ehrmannová (Alisah Shek): Vypráví se, že Bohusovicemi pro 
jel transport s lidmi z Osvětimi v otevřených
dobytčích vagonech. Tábor musel být už obsa 
zen před týdnem. A dneska je minus 13 stupňů
mrazu. To stačí, víc nic se říkal nemusí.

nezávislost jeho myšlení podstatnou spolumetodou poznávání. Mluvíme zde samozřejmě - neboť to je

scholastiky i pro empirické vědy. Domnívám se, že tento půdorys a vymezení myšlenkových kompetencí

vzdělání.

Rovnost jako filosofický aspekt se mi jeví jako značně mlhavé téma, k jehož konci lze jen stěží
dohlédnout. V rámci filosofie by se asi o této otázce dalo pojednávat v etice anebo v jiné části praktické

filosofie, napr. politice, jak ji vypracoval Platon nebo Anstoteles anebo v některe novější koncepci
sociální nauky.3) Pojem "nauka" však u mne nevzbuzuje důvěru. Vystihuje cosi umělého, implikovaného
a abstraktního, co neodpovídá lidské přirozenosti a zkušenosti. V období starověku, ať už antického

27. ledna ve tri hodiny odpoledne osvobo
dila vojska 60. armády I. ukrajinského frontu
koncentrační tábor Osvětim-Birkenau.

28. ledna projednala terezínská Rada star
ších "návrh dodatku k novele, týkající se dopl
nění a ujednocení trestně právních ustanovení".

o osm dnů později dojel do Svitav, polovina
z nich byla mrtvá. Mnoho dalších zemřelo v
příštích několika dnech v Bměnci.

to o to aktuálnější pravda, reflektujeme-li ještě ne tak dávnou paměť vlády komunistické ideologie, která
jak ve své teorii, tak i v důsledné ortopraxi odmítla a popřela všechny principy klasického filosofického

nejen ve filosofických vědách, ale rovněž v oblasti zjevených pravd. Katolík věří v objektivní pravdu
mimo svůj subjekt a klade důraz na nositele a garance pravdivosti víry a poznání. Protestantova
hermeneutika vychází z vlastního JÁ Je to svobodný, nicméně subjektivní přístup k poznáni. Spolu s

dobovou renesanční atmosférou v tomto směru provedla reformace velký posun od dosavadního

tradičního myšlení Evropy. Vliv a úloha reformace na formování moderního pojetí práva i svobodného
podnikání jsou rovněž všeobecně známé.
Otázka rovnosti je do značné míry problém. Tak jako v předešlém případě v otázce svobody, tak

i v případě rovnosti primárně dominuje z křesťanského pohledu transcendence. Měli bychom si položit
otázku, co je to rovnost, jaká je a vůči komu, nebo čemu se uskutečňuje.

Zůstaneme-li teď opět na náboženské bázi, můžeme si vypůjčit jako motiv pro toto zamyšlení
slovo apoštola Pavla, který píše: "Už není Žid ani Řek, otrok ani pán, muž ani žena, neboť vy všichni jste

jeden v Kristu Ježíši."2) Již ze samotného výroku je na první pohled patrné, že ho nemůžeme interpretovat

21. ledna byla vypravením 96 nemocných
vězňů v zapečetěném nákladním vagonu ukon
čena evakuace tábora v Golešově. Když pak

je akceptovatelný ještě i dnes.
Řekli jsme si tedy, že svoboda myšleni a svoboda svědomí spolu souvisejí a pro naši generaci je

identifikaci víry. Pro katolíka je to problém sporu o autoritu. Katolicismus od prvopočátku objektivizuje

ve smyslu sociálně politickém a tudíž nemůžeme akceptovat, jak se častokrát prezentuje, že socialistické
ideály jsou inspirované křesťanstvím a prvotní církví.3) Zaměřme se proto na poslední slova apoštola:
"...neboť vy všichni jste jeden v Kristu Ježíši". Cítíme zde definici mnohem vyšší a hodnotnější než by
nam poskytlo sociální schema se svými společenskými zařazeními a proto i křesťanská rovnost podobné

jako svoboda je myšlena jako vykoupení a spása lidského rodu a nejen lidského rodu, ale jak opět píše

svátý Pavel i celé parody.4* Je jisté, že rovnost lidského pokolení odvozujeme ze společného, pro některé
nadpřirozeného, pro další zase přirozeného původu. Na našem lidství je nám rovná a společná pouze cena

stvořeni.
22. ledna si Eva Roubíčková zaznamenala

do svého deníku začátek stavby 9 baráků na
terezínských baštách: ...na baště staví dnem i
nocí. Zřejmě očekávají velké transporty, ale
odkud?

25. ledna byl SS-Gruppen-fúhrer Richard
Glücks vyznamenán stříbrným Německým kří
žem. Vyznamenání bylo zdůvodněno tím, že
řídí 15 kmenových a více než 500 vedlejších
koncentračních táborů se 750.000 vězni stře
ženými 40.000 muži SS.

jako pokora, poslušnost i úcta k hodnotám i autoritě se vždy vyplácela a vyplácí. Svoboda jako idol a

anebo křesťanského, se otázka lidské rovnosti, stejně jako svobody, sumarizuje jako metafyzický výklad,

modla se dokáže prezentovat těmi nejotřesnějšími projevy, i když se demagogicky předstírá, že člověk je

to jest člověk je považován za rovnocenného jeden druhému pouze ve vztaženosti k absolutnímu Bytí.

cílem každého snaženi. Svoboda jako hodnota v kontextu tradice a evoluce byla vždy přínosem, zatímco

Zejména u klasických filosofických představitelů se pojednává o člověku bez zásadnějších sodálních a

svoboda jako radonalistický koncept dokázala nejednou lidské masy více zotročit než skutečně

etických souvislostí, než se tomu tak stalo přibližně až ve stoletích osvícenských: Toto platí i navzdory

osvobodit.

známosti různých sodálních utopií jak je vypracovali antičtí i křesťanští myslitelé. Starobylý názor na
člověka je statický, neevoluční; hodnotí se určitým elitářským nadhledem v ráma tehdejší hierarchicky

Na závěr bych chtěl říci, že svoboda sociální je pouze aspektem demokracie; demokracie pak

členité společnosti. Předosvícenská filosofie nezná a ani se moc nezajímá o pojmy typu "třída", "vrstva” a
vzájemný společenský antagonismus. Člověk a jeho rovnost na sekulámi rovině je téma novějších filosofů

vytváří několik dalších důležitých struktur, pro které je svoboda důležitou podmínkou.
"Rovnost.." - je v pořadí druhé bojové heslo francouzské revoluce. Pojem "rovnost" má takřka

a vyzrálejších historických proměn starého kontinentu.

své synonymum v pojmu "spravedlnost", přesněji" sociální spravedlnost"; alespoň tak se od novodobých
dějin chápe a předkládá. Chtěl bych upozornit, že podobně jako v jiných filosoficko-politických pojmech

ASPEKT SOCIÁLNĚ - POLITICKÝ

je výklad rovnosti a spravedlnosti nedostatečně partikulární. Vždyť přece i pravda zahrnuje něco více než

"Svoboda..." - toto bojové heslo, které je prvním z "posvátné trojice" novodobých dějin lidských

je vždy něco více, než jak jsme s ni zvykli manipulovat a používat pro praktické dle. Tedy i rovnost a

práv, si vezmeme jako podnět k další rozpravě, ve které se pokusím stručně vyhodnotit fenomén svobody

abstrakce, která mate lidi a neodpovídá každodenní skutečnosti. Vůbec zúženi svobody a rovnosti na
společenské právo mi připadá jako naprostá destrukce jejich plnohodnotné univerzální platnosti a

účinnosti. Místo výrazu rovnost v souvislostech sodálni spravedlnosti bych raději doporučoval používat

výrazu mezilidská solidarita. V politologickém slovníku těžko hledáme vhodné pojmy pro definice, což se
nám v případě náboženské a filosofické terminologie tak často nestává. Nejsem proto příznivcem pojmu
rovnost, protože by musel znamenat něco jako totožnost a totožného v našem lidském světě není vůbec

nic. Nic z toho co známe není identické, ale je takřka nekonečná rozmanitost a různorodost v přirozeném

i nadpřirozeném řádu věd.

Když Alexis de Tocqueville v první části své knihy Demokrade v Americe7’ promlouvá
nadšenými slovy o maximální rovnosti amerických občanů, myslí tím evidentně především zákonné

podmínky pro dobrý život a podnikáni a něco "společného", co vytvořil americký demokratický systém
pro spravedlivý život občanů své země.

(Julius Augustin VARGA)
” Aurelius Augustinus (354-430) - katolický biskup, učitel drkve

2)Gal 3,28; Col Rudolf; Praha 1970
’’Skut 2,42-47; tamtéž
flŘím 8,22; tamtéž
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určitou samozřejmost, která je v dnešním myšlení natolik organicky prostoupena a zakořeněna v naši

mysli, že si bez ní již nedovedeme představit úvahy a požadavky ve společensko-politických otázkách,

bez svobody a rovnosti, jak je známe nadeklarovány v historických manifestech jako je Deklarace

nezávislosti ze dne 4. července 1776 nebo Rousseauovy Společenské smlouy, či Prohlášeni práv člověka
’’Tocqueville A., Demokracie v Americe, Lidové noviny, Praha 1992

nemůže existovat rovnost jen mezi některými, kupř. sodálně slabými. Výraz rovnost podezdrivám také z

představit v širokém historickém a filosofickém kontextu. Přijímám tedy jeho existend i význam jako

S. (1806-1873)

možná vágní, ale já ji považuji za naprosto vyčerpávajíd s univerzální platnosti. Tak jako neexistuje dílčí
to jest např. třídní, stavovská nebo stranická pravda - neboť toto v sobě obsahuje kontradikd - tak zrovna

"přirozená lidská práva" je mi poněkud záhadným, neboť dost dobře nechápu, co si mám pod nim

I

"Každému přísluší co jest jeho". Nic více a nic méně. Tato definice se zdá příliš obecná a pro někoho

a rovnosti v sodálně-politickém zarámováni. Tématem tohoto oddílu budou přirozená lidská práva, tak

jak reprezentují své autory, velké filosofy a také politiky 17. a 18. století. Musím se přiznat, že pojem

Mill

anebo parlamentních schůzí. Stará definice spravedlnosti, kterou si zde beru v zastoupeni za rovnost zní:

«Rousseau 11(1712-1778)

spravedlnost bude zřejmě z globálního hlediska cosi plnohodnotnějšiho než obvykle vychází z našeho pera

«Např. Locke J. (1632-1704), Smith A. (1723-1790), Hobbes T. (1588-1679), Hume D. (1711-1776),

jen úzké zájmy společenských skupin, národů, států, ideologii a nakonec i náboženství. Rovněž svoboda

a občana*9, si dnes již neumíme představit fúngujíd novodobou demokradi, ať už republikánskou nebo

konstituční monarchii. To čemu rozumím, je lidská přirozenost, jak jsem o ni pojednal v předcházejidch
částech. Rozumím Desateru jako přirozenému mravnímu kodexu a imperativu platnému obecně a v

každém čase, nicméně rozumím i požadavku svobody v prostoru společenského života a státního zřízení.
Můžeme si snadno odvodit z oblasti filosofie a jejího pojetí svobody právo na svobodu přesvědčení a jeho

hlásáni, na svobodu shromažďování a svobodu podnikání. Nebudeme asi polemizovat, že celý soubor

práv a svobod je podstatným jmenovatelem svobodné společnosti a demokratického zřízeni, které se nám

i dnes jeví jako nejméně nedokonalé. Nebude od věd zamyslet se nad rozdílem pojetí svobody v

anglosaské tradid a pojetím svobody kontinentální Evropy reprezentované zejména Frandi a

jakobínskou revolud. Z historie víme jaké ovoce přinesly anglosaské svobody "od něčeho" a zejména pak
v protikladu k jakobínské svobodě "k něčemu". Zatímco britský model dovedl celkem bez vážnějších

konfliktů lidskou přirozenost k hodnotným formám spolunažíváni a jisté rovnováhy uvnitř společenského
a státního systému, jakobínská revoluce svobodu a svobody degradovala ve své masové demokradi k

totalitnímu zřízení a praktikám, které byly ne nepodobné ideologiím 20. století. Svoboda jako prostředek,
5
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Cemá skříňka druhé generace

HOLO
CAUSTU
F"

Válku v Evropě prý přežilo v pracovních
táborech, v odboji, s falešnými dokumenty
nebo v úkrytech 400.000 Židů, z koncentrač
ních táborů se jich vrátilo pouze 75.000. Utr
pěné trauma, ztráta většiny nejbližších a nepřá
telské reakce po návratu vedly většinu z nich
k emigraci - na 250.000 osob bez státní pří
slušnosti se shromáždilo v 52 uprchlických
táborech v britské a americké zóně v očekávání
povolení k emigraci. Protože povolení nebyla
Brity vystavena, obnovil Mosad ilegální imi
graci do Palestiny - jen několika z 63 lodí s«
však podařilo prorazit britskou blokádu a vět
šina byla opět deportována do internačních
táborů na Kypru. Největší skupina z uprchlic
kých táborů - 83.000 - odešla do Izraele až po
vyhlášení nezávislosti letech 1948-49, do Spoje
ných států se dostalo (včetně emigrantů z
Polska a Maďarska v letech 1953 a 1956) cel
kem 92.000 osob, do Kanady 25.000, do Jižní
Ameriky 7.000 a několik tisíc do Jižní Afriky
a Austrálie.
Byla to velmi heterogenní skupina emigran
tů, různě postižených a pocházejících z vel
mi různorodého protředí. Jejich integraci mě
ly napomoci německé reparace Izraeli a později

měly dnes představovat již téměř půlmilió
novou skupinu osob. Zpočátku snad tuto myš
lenku každý odmítal; teprve po roce 1977
začala být těmto otázkám věnována ve Spoje
ných státech i Izraeli širší pozornost. Jako prv
ní skupina "druhé generace" vzniklo sdružení
15 dětí přeživších z varšavského ghetta, další
skupiny dětí, pocházejících z podobných ro
din, vznikaly na amerických universitách a s
překvapením shledávaly podobnost svých osu
dů a zážitků, které dosud považovaly za zcela
osobní. Tehdy se v New York Magazine objevil
článek k tématu od dcery českých židovských
imigrantú Heleny Epsteinové - četné odpovědi
čtenářů jí přicházely ještě po roce. Na zá
kladě ohlasů a výpovědí svých přátel, s nimiž

nová manželství krátce po válce (velká část
dětí se narodila ještě v uprchlických táborech)
a emigrovala do Spojených států, Kanady nebo
Izraele. Tyto rodiny spojují válečné zážitky,
ztráta většiny příbuzných a emigrace - mnozí
strávili v koncentrácích, uprchlických a inter
načních lágrech řadu let, změnili často zcela
svou identitu a museli vynaložit značné úsilí na
zakotvení v novém prostředí. Za nejdůležitější
považovali starostlivou výchovu dětí, ani po
letech se příliš nesžili s okolní nežidovskou a
často ani s americkou židovskou společností,
jejich vztah k náboženství byl oslabený, rodiny
zůstávaly uzavřeny a stýkaly se nejčastěji jen
s rodinami podobného osudu a původu.
V četných rozhovorech se opakuje obdoba
černé skříňky s uzavřenou minulostí: rodiče o
svých válečných zkušenostech zpravidla ne
mluvili, děti se o minulosti dozvídaly útržko
vitě a se zpožděním, hodně si musely domýš
let. Převzaly k ní rozporuplný postoj svých
rodičů: pocit výlučnosti a zároveň ponížení.
Snaha nezraňovat rodiče vedla do jisté míry
k tabuizaci minulosti. Snaha překonat toto
tabu, silný pocit židovské identity a touha po
společenství se u mnoha projevil odjezdem do
Izraele za šestidenní války.
Mezi rozhovory se svými vrstevníky patří
k nejpúsobivějším stránky, na nichž Helena
Epsteinová zachytila vlastní pocity, své dětství
a příběhy rodičů. Její otec, Kurt Epstein,
pocházel z Roudnice, byl členem čs. olym
pijského výboru a dvojnásobným olympijským
reprezentatntem ČSR ve vodním pólu -a důs
tojníkem čs. armády, matka, Franci Solařová,
rozená Rahínková, vedla před válkou známý
módní salón v centru Prahy. Znali se letmo
z předválečné doby, znovu se setkali až po
válce, v níž oba ztratili rodiče a téměř všechny
příbuzné. Vzali se, roku 1947 se jim narodila
dcera, po komunistickém převratu roku 1948
emigrovali do USA, kde se narodili dva syno
vé. Přes všechny existenční potíže a osobní
problémy dokázali vychovat děti, předat jim
kulturní tradice středoevropských Židů i hr

dost na svůj evropský původ. V současné do
bě píše Helena Epsteinová historickou autobio
grafii o rodině své matky, pocházející z Kolína,
Brtnice a Prahy.
ap
(Helena Epsteinová Děti holocaustu, z ang
ličtiny přeložila Věra Eisenbergerová; vydalo
nakladatelství Volvox Globator, Praha 1994,
235 str., 95 Kč)

■

Ulili

se významným příspěvkem k diskusi o problé
mech "druhé generace"
Pátrání po obsahu své černé skřínky při
vedlo Helenu Epsteinovou k rozhovorům se
svými vrstevníky, jejichž rodiče prošli nacis
tickými koncentračními tábory. Asi tucet z nich
uveřejnila ve své knize. Většina rodičů přišla
ze střední Evropy - z Maďarska, Rakouska,
Československa, Polska a Německa, uzavřela

■

žených, většina se adoptovala lépe, obtíže by
ly méně nápadné a projevovaly se až po delší
době. Vyšetření přinesla množství zjištění,
která však bylo obtížné hodnotit tradičními
pojmy: chronické deprese a úzkosti, nespavost,
fóbie a noční múry, apatie a únavy, umrtvení
citového života, vůle a chuti k životu, pocit
prázdnoty, sklony k uzavřenosti a izolaci, "po
city viny z přežití" a jiné příznaky poruch
s dalekosáhlými somatizacemi jako následek
dlouhotrvající a intenzivní psychické deprivace
byly zahrnuty pod tzv. "syndrom z přežití".
Ačkoli bylo sebráno množství dokladů o
dlouhotrvajících následcích "syndromu z pře
žití", nebyla až do roku 1977 věnována téměř
žádná pozornost jeho působení a přenosu na
další generaci, ačkoli děti z těchto rodin by

se setkala již dříve, napsala knihu Děti holo
caustu, která vyšla v USA v roce 1979 a stala

Elie Wiesel: B ib l e , POSTAVY A PŘÍBĚHY
(pokračování knihy TA1A4UD, PŘÍBĚHY A LBGBNDY), 144 str., 75, -Kč, nakl. Sefer

hlouběji a hlouběji, přeplněna tolika nestráve
nými věcmi, že už bylo nemožné si jí nevšímat.
Věděla jsem, že jednoho dne bude nutné vy
vléci tu železnou krabici na světlo, otevřít ji a
všechno vyndat, ale vystavěla jsem opevnění
tak důkladná, že se skříňka stala nepřístup
nou.

také náhrada za konfiskovaný majetek, válečné
škody a újmy na zdraví jednotlivců. Při této
příležitosti došlo k prvnímu důkladnějšímu
zdravotnímu a psychiatrickému vyšetřování
bývalých vězňů. Těžké psychické poruchy
byly zjištěny pouze u malého procenta posti

František Langer: ŽELEZNÝ VLK (soubor
próz popisujících anabázi čs. legií v Rusku);
204 str., 4 8 , -Kč, Mladá fronta

Věděla jsem, že v sobi nosím ošemetné vě
ci, hořlaviny, tajemství větší než sex a nebez
pečnější než stíny a duchové. [...] Když jsem
ve škole dokončila písemku dřív, než vypršela
stanovená doba, nebo když jsem se cestou ze
školy zasnila, bezpečný svět náhle zmizel. Uvi
děla jsem věci, o nichž jsem věděla, že by je
malé děvčátko vidět nemělo. Krev a roztříštěné
sklo, hromady koster a zčernalé ostnaté dráty,
na kterých uvízly kousky masa připomínající
mouchy, připlácnuté na zeď. Kopce kufrů, ho
ry dětských bot. Biče, pistole, holiny, nože a
jehly. [...] Stála jsem v prvním vagónu vedle
řidičovy kabiny, obličej přimáčknutý na sklo a
sledovala signální světla v tunelu. Lokálka Sed
mé avenue se proměnila v dobytčák jedoucí do
Polska. Jak tak vlak rachotil od stanice ke sta
nici, zavřela jsem oči a usilovně si přála, aby
řidič přehlédl červenou, aby v plné rychlosti
havaroval a všichni cestující zemřeli dřív, než
by dosáhli svého místa určení.
Svou železnou skříňku jsem vybudovala peč
livě, jako nás učili ve škole, že se budují ato
mové reakiory. Nebezpečné části jsem obklopi
la olověnými deskami, soustřednými kružnice
mi vodních a vzdušných kanálů, které by zmír
nily a anulovaly jakoukoli explozi. To vše jsem
uzavřela do kovového pouzdra a pohřbila co
nejdál od mozku, směrem ke kříži, k oné části
těla, která se mi zdála nejmíň citlivá. [...]
Čím jsem byla srarší, tím se skříňka nořila

■

■ Karel Poláček: DÚM NA PŘEDMĚSTÍ (spi
sy); 186 str., 79,-Kč, nakl.Franze Kafky

■ Emanuel Lévinas: ETIKA A NEKONEČNO;
191 stran, doslov, 100,-Kč, Oikoymenh
■ Zdeněk Hedbávný: ALFRÉD Radok (ZPRÁ
VA O JEDNOM OSUDU); foto, ilustrace Jiří ■
Kolář, 401 str., 171,-Kč, Národní divadlo Divadelní ústav

Karel Poláček: BYLO NÁS PĚT (v rámci
sebraných spisů); 204 str., 85, -Kč, nakl.
Franze Kafky

■ Richard Glazar: TREBLINKA, SLOVO JAK
/Z dětské ŘÍKANKY; 327 str., 98,-Kč, TORST
• Martin Buber: ŽIVOT CHASIDÚ; 42 str.,<
_ 58,-Kč, nadace Arbot vitae

