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Miroslav Hrirpl, člen KPV pobočka v Šumperku, navštívil shromáždění & pietní vz
pomínku nd utrpení politických vězňů v jáchymovských pracovních či spíše likvi
dačních lágrech. Tato místa jsou mu důvěrně známa z těch dob, kdy jako mukl mu
sel dobývat zde tuto rudu v životu nebezpečných podmínkách. F^to :L’i ror.lav Tdamnl.

ní a jásot...

Tyfus se rozšiřuje... M uS... ze Schwarzheide,
3 týdny na cestě, přišli pěšky. Z tisíce zbylo
250... Večer o půl desáté první Rusové. Volá

8. května »i Alisa Sheková zapsala do
deníku: Dopoledne střílelo SS do ghetta...

p o k ra č o v á n í
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10. května převzala Sovětská armáda
správu Terezína, posádkovým velitelem byl
jmenován major Kusmin. Jeho prvním aktem
bylo zřízení infekčního baráku, nasazení pojíz dně odvšivovací stanice a doplnění potravi
nových skladů, které vyrabovali utíkající SS.
Oficiální začátek repatriace.

7. května zaznamenal Kari Loewenstein, že
kolem Terezína pochodujíjednotky SS a divoce
střílejí: K našemu velkému štěstí nás chrání
velké, zdaleka viditelné tabule Pozor! Smrt!
Skvrnitý tyfus! Dále psal: Jeden z granátů
dopadl na byt, kde Sl bývalý rakouský plukov
ník dělostřelectva, usmrtil jej a urval jeho
spolubydlícímu, bývalému vojenskému lékaři,
nohu... Když střílející SS procházeli ghettem,
schoval se v úkrytu mimo obvod ghetta dozorce
zahradnictví Altmann. Příslušníci SS, kteří ho
našli, jej zřejmě povaíovali za Žida a zastřelili
jej. Měl na svědomí mnoho Židů, které udal...

Téhož dne uprchla z Prahy šesti auty sku
pina německých organizátorů genocidy protcktorátních Židů. Mezi nimi jejich šíf Hans
Günther a jeho bratr Rolf, který byl v centrále
gestapa Eichmannovým zástupcem. V Hlásní
Třebáni byli zadrženi a odzbrojeni. Při osobní
prohlídce v tamější sokolovně se Hans Günther
zmocnil odložených granátů, ale než je stačil
použít, byl stráží zastřelen. Rolf Günther těžce
raněn, použil skrytý jed a spáchal sebevraždu.
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Dr. ERICH KULKA
(18.2. 1911

kování všech minulých hrůz.
Mnozí tomu ještě věří nebo se s
touto vírou nemohou rozejít, ale
Erich Kulka v sobě našel odva
hu, již sotva mohu poprávu do
cenit, podívat se pravdě do

tváře a tuto viru zatratit. Ne
myslím si, že o tom psal nebo
mluvil na veřejnosti. Byla to
jeho nejsoukromější trýzeň, tím trýznivější a statečnější, že pro
ni nenalézal útěchu.
Sedávalijsme spolu i za chladna na verandě bytu Kulkových,

Karol Sidon

Historik a spisovatel dr. Erich Kulka (původním jménem
Erich Schön) se narodil 18. 2. 1911 ve Vsetíně. Až do 2. světo
vé války pracoval v dřevařském průmyslu. Roku 1939 byl
zatčen gestapem za protinacistickou činnost a až do svého útěku

Doktor Erich Kulka zemřel v Jeruzalémě 12. července 1995;
o dva dny později byl pochován na hřbitově Givat Saul.

6. května přijely do Terezína tři evakuační
Téhož dne v poledne byla v Terezíně vzty
— vlaky. Při odjezdu z evakuovanýchkoncentrač- —
čena československá vlajka za zpěvu hymny.
meh táborů v nich bylo 2.500 dospělých a 600
Spolu s vězni, kteří do Terezína přibyli evaku
dětí. Do Terezína přijelo o 700 dospělých a
ačními transporty, bylo v městě na 30.000 lidí.
420 děd méně - zahynuli na cestě.

TflioŽ dne se Murmelstein sešel s Dunantem a rezignoval na funkci židovského staršího.

hlášení a žádostí, dokonce i rozsudky soudu
ghetta. Za několik hodin poté Rahm se svým
šoférem Forsterem uprchli z Terezína.

mu lip.

_

Téhož dne ukončila E.Rouhíčková steno 
graficky psaný deník slovy: Schluß! Konec!

Myslím, že ode mne neočekával útěchu, byl dost rozumný na to,
aby na stará kolena neočekával pravdivá slova od člověka o
tolik mladšího, ale myslím také, že mi jen tak, pro nic za nic,
svá tajemství nesvěřoval. Možná pro ně hledal dědice, jako v té
pohádce o převozníkovi na Černém moři. V každém případě je

Téhož dne se poslední židovský starší
Terezína Benjamin Murmelstein dostavil k opu
štěnému veliteli Rahmovi a předložil mu ke
schválení více než dvě desítky neirůznčjších

Téhož dne Paul Dunant nařídil stáhnout
vlajky a trikolory.

v ne právě bohaté jeruzalémské čtvrti Kirjat Hajovel, postavené
počátkem šedesátých let pro židovské přistěhovalce z Jižní
Ameriky. Já jsem tam mohl kouřit a on měl po ruce kartotéku
s nasbíranými materiály ke knize o odboji židovských Sonderkommand ve vyhlazovacích táborech, o niž věděl, že už ji- bez
pomoci někoho mladšího nenapíše. To bylo jeho první téma zoufale a marně hledal mladšího historika, kterému by svou kar
totéku mohl odkázat.
Jeho druhým tématem bylv poválečné i současné války a
genocidy, atentáty a terorismus, antisemitismus a nehorázné lži,
psané, vydávaný a čtené inteligentními lidskými bytostmi, které
si vzaly za cíl zpochybnit pravdivost všeho, co prožil a popsal,
co prožili a částečně popsalijini s jemu podobným osudem a co
především prožily a nepopsaly miliony zavražděných Židů.

5. května převzal MVČK po dohodě s ně
meckými okupačními úřady ochranu Terezína,
ghetta i Malé pevnosti.

Téhož dne odešla větší skupina terezín
ských vězňů pod vedením majora Ledeče na
pomoc pražskému povstání.

podílu na československém ozbrojeném odboji v letech Šoa.
mohou vyprávět odbornici. Ale své zklamáni nad tím, že se jeho
celoživotní dílo úplně minulo cílem, pokud vím, nezveřejňoval.
Ušili přeživších o poskytnuti co nejpravdivějšího obrazu "to
várny na smrt" bylo dlouhá léta po válce neseno vírou, která
nejen Erichu Kulkovi již v koncentráku dávala silu k přežití a
mnohým se stala smyslem další
ho života. Byla to vira. že vědo
mi o hlubinách lidské zlo
činnosti pohne lidskými srdci a
rozumem do té míry, že to celé
lidstvo obdařené tímto věděním
jednou provždy ochrání od opa

z deportačního vlaku (v lednu 1945) byl vězněn v kon
centračních táborech Dachau, Neuengamme a Osvětim-Birkenau. Byl členem české odbojové skupiny v Osvětimi a podílel
se na pašování zpráv o poměrech v táborech smrti. V nacistic
kých lágrech ztratil rodiče, sestry, desítky příbuzných a svou
první manželku Elly (k uctění její památky přijali se synem
Ottou její rodové jméno). Po válce E.Kulka spolupracoval s
komisí pro identifikaci válečných zločinců, svědčil v několika
procesech. V období pražského jara organizoval výchovné kursy
a pořádal přednášky pro židovskou mládež. Po sovětské okupaci
emigroval a odešel i s rodinou do Izraele (jeho syn Otto Dov se
stal profesorem historie na Hebrejské universitě v Jeruzalémě,
syn Dan patřil k významným izraelským sochařům, syn Tomáš
přednáší na universitě v Tel
Avivu estetiku). V Izraeli po
kračoval v badatelské a publi
cistické činnosti, byl členem
Mezinárodní rady Památníku
šoa Jad vašem, působil jako
čestný předseda v Mezi
národní radě Židů z Českoslo
venska. Jako ocenění celoži
votního díla mu roku 1988
udělila Spertus College of Ju
daica University v Chicagu
čestný doktorát. Od roku 1970
spolupracoval E.K. s rozhlaso
vou stanicí Svobodná Evropa pravidelně komentoval pro čs.
vysílání zprávy o situaci v Izraeli. (V 70. letech proti němu
rozpoutal komunistický tisk a rozhlas stupňující se antise
mitskou a pomlouvačnou kampaň. E.K. podal za podpory Char
ty 77 na příslušná media žaloby a tehdejší soudy ho nakonec,
i když nerady, musely z falešných nařčení zcela očistit.)
Erich Kulka je autorem a spoluautorem řady knih a studií
především o problematice šoa; mnohé z nich patří dodnes k
základní literatuře na tbto téma. Z knižních titulů si při
pomeňme publicistické práce o zážitcích z koncentračního tá
bora My mrtvi žalujeme (1945), Továrna na smrt (1. vydání
1946) a Noc a mlha (1958, 1967), které napsal spolu s Otou
Krausem, Únos ze San Fernanda (1968; s Věrou Trochtovou),
Frankfurtský/?roces( 1964), Soudcové, žalobci a obhájci (1966),
reportážní prózy Tu sa končia stopy SS (1965), Útěk z tábora
smrti (1966). Po listopadové revoluci se vrátil k českým čtená
řům historickými pracemi o úloze židovských vojáků ve Svobo
dově armádě a na západní frontě (1990, 1993). Erich Kulka
nikdy neztratil zájem o dění doma a vždy se snažil do něho
zasahovat. Sluší se alespoň připomenout, že především jeho
zásluhou byl v jeho rodném městě na místě, kde stávala synago
ga (roku 1939 zbořená nacisty), umístěn památník vy
vražděných vsetínských Židů. Roku 1993 založil na Hebrejské
universitě v Jeruzalémě stipendijní nadaci, jež má napomoci
bádání o historii českých Židů, především v období šoa. Záro
veň předal svůj obsáhlý archív institutu Jad vašem.

Téhož dne byla dána tzv. Sudetská kasárna
k dispozici pro nemocné vězně Malé pevnosti.
Odpoledne tam byly převedeny vězněné ženy.

Téhož dne byla zveřejněna zpráva polskosovětské vyšetřovací komise o německých
zločinech spáchaných v Osvětimi.

Erich Kulka, alespoň od doby, kdy jsem ho za války v Per
ském zálivu poznal, byl člověk hluboce zklamaný. Nemohu si
pomoci, ale ani v tuto chvíli, kdy by snad bylo na miste mluvit
jinak, mne při vzpomínce na něj nenapadá nic jiného. A navíc
mám i pocit, že by se jeho osobni zklamáni mělo stát součásti
dědictví, které nám zanechal. 0 jeho životě, nezapomenutelném
a nedocenitelném podílu na dokumentaci šoa a židovského

12.7. 1995)

éhož dne započala v Terezíně působit
6 pomocná akce, čeští lékaři a pomocný

YOtní personál.

tábora Kari Rahm na 18 místech v městě
kronikářka Eva Roubíčková předposlední
Dne 2. května 1945 bylo v Malé pevnosti
založit požáry, také v hasičské zbrojnici. Oheň
záznam ve svém deníku: Je možné, že je oprav
v Terezíně zavražděno 53 politických vězňů,
~ měl odvrátit pozornost od toho, že celá posád- ~ du konec? Jednoduše neuvěřitelné! Němci jsou
kteří byli na základě rozkazu K. H. Franka
ka SS - s výjimkou Rahma a jeho šoféra údajně už pryč, nikdo nic neví, bláznivá nála
"sonderbehandelt".
uprchla z města.
da, všechno je v očekávání...
Téhož dne přijel do Terezína delegát Mezi
národního výboru Červeného kříže (MVČK)
Paul Dunant.

Téhož dne si Alisa Sheková zaznamenala
do deníku: V ghettu se na každém rohu pohybu
jí árijci. Odvádějí si manžele a děti a jedno
duše odcházejí. Nikdo je nezadržuje, nikdo se
nebojí moci představených, protože už prosté
neexistuje... Komické je, že všechno ještě
klape. To je zázračná schopnost tohoto spole
čenství: z dezorganizace a anarchie a z nečin
nosti vyrostou splněné úkoly, náhle jsou tu...

Protože jsem byl proti zneužití

rozbití Republiky jako cesty k udr
žení se u moci malou hrstkou bý
valých komunistů?
Protože jsem odmítl jejich antitržní a anti-podnikatelskou ekono
miku pseudosocialismu, založenou
na byrokratické nezodpovědnosti,
absentním vlastnictvím, státní regu
lací, oficiální korupcí a vládní pro
pagandě?
Protože jim musí být jasné, že
bych jimi zpronevěřené, nakradené
a do ciziny odprodané majetky,
které jim nikdy nepatřily, nepatří a
patřit nebudou, privatizoval do ru
kou národního kapitálu (zaměst
nanců, manažerů a podnikatelů)?
Protože jsem po celé období
svého exilu vystupoval proti bý
valým komunistům, a to obzvláště
v zahraničí, v Chartě 77, ve Sv
obodné Evropě a v některých exi
lových časopisech?
Protože jsem "extrémním" za
stáncem demokracie - jakoby extre
mismus ve věcech demokracie,
svobody a úcty k člověku byl ne
dostatkem a ne povinností?
Protože jsem byl navržen do stí
nového kabinetu na základě své od
bornosti, zkušenosti a dlouhodobé
ho úsilí, ne na základě "jánabráchismu" a toho, kde jsem se komu
nistům "naskytl" v listopadu 1989?
(Nikdy jsem nebyl jednohlasně
zvolen stoprocentně komunistickým
parlamentem).
Protože jsem vždy zastával ná
zor, že transformující se hospodář17

Protože jsem nikdy neopětoval

jejich slabocha Kafku, ale spíše na
šeho Husa, Karla IV., sv. Václava,
Palackého, Stránského, Čapka a
Baťu? Protože jsem nikdy "nebral”
jejich Slánského, Husáky, Clernentise, Tigridy, Havly a Klause? Pro
to mě tolik nenávidí?

Nevím proč, je toho hodně. Jed
no však vím: svůj národ nezradím,
cizákům se nepoddám, bavoráky
nekoupím, ke "kafkismu" se nesní
žím a lásku svoji pouze své vlasti
vyznám.

” Sved smí ”

ooskoci .
ství, politika společnost a stát musí
být koncipovány nezávislými od
borníky a ne stranickými ideology
"bývalých"?
Protože otázkou není - pokud
zůstávám svobodný a nezávislý zda jsem byl do stínového kabinetu
navržen, ale zda a za jakých pod
mínek bych případné jmenování
přijal?
Protože bych nikdy nemohl být
součástí čehokoliv, co nevyplývá z
lidi, není pro lidi a není explicitně
odsouhlaseno lidmi?
Protože jsem pracoval v týmech
Patricka Buchanana a H. Roš Perota a jsem tudíž zastáncem myš
lenek národního kapitalismu a Perotova hesla "Not for sale at any
price"?
Protože věřím, že určité statky,
věci a vlastnictví nesmí být nikdy
prodány, pokud zůstává národ ná
rodem a ne bezcenným papírnic
tvím kosmopolitů?
Protože jsem vždy zastával prá
va exulantů na spravedlivé restituce
a odmítl ex-komunistické omezová
ní těchto práv?
Protože jejím jasné, že má sku
tečná funkce by vedla k opravdo
vému navrácení vlády věcí našich
do rukou prostých lidí našich?
Protože, ve chvíli souhlasu pros
tých lidí českých, přestane - a to
během dní: zločinnost v ulicích,
fungování matli i Mafie, korupce
ve vládě i parlamentu, "jánabráchismus", kosmopolitismus, bavo
ráky a helikoptéry, uráženi důchod
ců, odborů i žen, nevzdělanost a
vulgarita, ekonomická restrikce a
šoková terapie, degradace zdraví,
vzdělání i prostředí a vládní mod
lářství, cizáctvi, šlechty i církve?
Protože jsem nepozdravil u vrbi
ček všechny ty "Eufraty a Tigridy"
neokomunismu a vsadil vše na ná
rody český, slovenský a moravský
ve smyslu Komenského a ne ve j
smyslu Ahasvéra?
I

23. května nastoupilo 400 německých
mužských a 300 ženských zajatců, kteří byli
umístěni na 4. dvore Malé pevnosti a byli dáni
k dispozici pro práci v Terezíně.

Připravil M.K.

Protože jsem nikdy nebyl jed
ním z nich a tudíž nemusel po
listopadu 1989 zahazovat legitima
ci, procházet lustracemi a trapně se
vydávat za "uvědomělého kapita
lismu"?
Protože jsem léta 1967-1989
mohl prožít jako svobodný člověk:
ve vzdělání, vzdělávání, podnikání,
cestování a práci - a nikdy se ne
musel sklonit - před nikým?
Protože, na rozdíl od nich, mám
opravdové vzdělání, jak to jejich
(Ing.), tak i americké (M.S.,
Ph.D.): skutečné univerzitní tituly
a ne pouze ty kosmopolitně - disidentské "čestné"?
Protože jsem vystupoval proti
jejich "veřejným aukcím za hoto
vé", t. j. proti co nejrychlejšímu a
beztrestnému ulití špinavých peněz
komunistů a matlánu?
Protože jsem prosazoval oprav
dovou privatizaci do rukou národ
ního kapitálu a vystupoval proti je
jich levicově-maoistickému zveřej
ňováni vlastnictví do rukou "mas"a tím do rukou cizích, anonymních
a absentních spekulantů?

Prof. Milan Zelený

I

14. května bylo v Terezíně 25.301 býva
lých vězňů. Repatriace byla na čtrnáct dnů
zastavena. Bývalý vězeň ingJiří Vogel byl
pověřen vedením správy.

Odůvodnění:'
ásláHo předsedovi pobočky KPVČ
U Krajského soudu v Ostravě probíhá i'eF
ve Frýdku-Místku,
tační trestní řízení podle parag. 22 a zákonaóý<
Miloslavu Chamrádovi
soudní rehabilitaci ve věci dříve odsouzenéh
Miloslava Komínka.
y ’
V Ostravě dne 18. 11. 1993
Odsouzený podal dne 24. září 1993 nárřýl
podjatosti vůči předsedovi senátu Krajskéhc
ný pane předsedo pobočky Konfederace
soudu v Ostravě JUDr. Aloise Klárovi, jehož
ických vězňů,
nátu podle rozvrhu práce předmětnou trestní v
bracím se na Vás s prosbou o urychlené vy
projednává. Tuto námitku odůvodnil dílem, sám,1f?
jádření v tom smyslu, proč tamní pobočka opadílem prostřednictvím obhájce.
,
Namítl zejména tu skutečnost, že jmenovaný j^ovaně žádá ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího
ováka’ o moje odvolání, jaké Vás osobně a
předseda senátu opakovaně dával prokuratuře
Jostatní vedou k tomu důvody. Pobočka je přece
podněty k trestnímu stíhaní odsouzeného v sou
vořena více členy a takové rozhodnutí musí býti
vislosti s články, které vyšly v Necenzurovaných
p^yáleno Členskou schůzí. Pokud je v pozadí
novinách, dne 4. 6. 1993 sepsal protokol s Jk®
arKKemínek, jsem překvapen článkem v Čes
řím Krejčím, který měl být podkladem k handbév
ku ze srpna letošního roku, kde tamní
ní odsouzeného v novinách Moravskoslazši
e píše o záměrném zpožďování rehabiden a pod hlavičkou Krajského soudu v O
jského soudu, ačkoliv sám víte, jakou
zaslal dopis starostovi Pržna, ve kterém;
^e společně vyvinuli a podařilo se nám
muto snažil rozmluvit udělení čestnéhoa
věcí ukončit. Pan Komínek si sám
ství s ohledem na trestnou činnost, ohledří
rozhodnutí neustálými stížnostmi na
se vede rehabilitační řízení. Z těchto důvod'
rgány, které si pak vyžadují spisy, takže
i odsouzený okolnostmi donucen podat na J
ý soud nemůže pak ve věci vůbec jednat.
Klára trestní oznámení.
V těchto dnech mi ministr spravedlnosti zastavil
JUDr. Alois Klár pokládá námitku za nedůvodčinnost soudce až do rozhodnutí kárného orgá
nou a navrhl její zamítnutí.
nu, takže jsem bez zaměstnání. Všechny ostatní
Vrchní soud v Praze se seznámil s obsahem
pobočky v kraji uznávají moji práci za uplynulé
spisového materiálu, sp. zn. 26 Rt 13/93, jakož
4 roky, jen Vaše má výhrady.
i s odsouzeným předloženými fotokopiemi mate
Prosím Vás proto o stručné vyjádření k tomu
riálů, uvedených v námitce podjatosti. Zjistil, že
to problému, abych mohl jet k soudu do Prahy
bez souvislosti s procesními úkony ve věci samé
s objasněním stanoviska pobočky, která podle
byly ze strany předsedy senátu vyvinuty inicia
Necenzurovaných novin opakovaně žádá moji
tivy odsouzeným zmiňované.
likvidaci.
Protože tyto iniciativy vybočily v rámce doka
Děkuji Vám za pochopení.
zování v trestním řízení rehabilitačním, vznikla
S pozdravem!
Dr. Alois Klár
objektivně odůvodněná pochybnost o nepodja-

Po přečtení "Vlády stínů" (Čes
ký deník, 29. 7. 1993), kde jsem
byl
- v souvislosti s návrhem do stíno
vého kabinetu Realistického bloku
- vulgárně urážen nekvalifikova
ným komunistickým poskokem,
musel jsem se zeptat sám sebe:
Proč mě ti dnešní vládní komunis
té vlastně tolik nenávidí?

truecs jejich

12. května přijela sovětská sanitární kolo
na. Začalo zřizování tří infekčních nemocnic.
13. května večer vyvěšena žlutá vlajka a
vyhlášena úplná karanténa.

SV

DČeCč IIJ.JSÍ mít V
té bolševické

vězňů.

-

26 Rt 13/93
. ■"
>,

vena repatriace bývalých terezínských vězňů.

j .
iUsnesení:

skvrnitý tyfus, nejvíce v jednom dni.

Vrchní soud v Praze

,
V měsíci květnu zemřelo
22. května zemřelo v Terezíně 30 osob na
28.

tosti JUDr. Klára pro jeho poměr k osobě, jíž se
^úkony dalšího řízení přímo dotýkají.
■
Za této situace shledal Vrchní soud v Praze
vhodnost změny soudce v projednávané trestní
Vrchní soud v Praze projednal v neveřejném
věci, a proto bylo podle parag. 31 odst. 1 tr. ř.
zasedání konaném dne 15. října 1993 námitku
rozhodnuto o vyloučení JUDr. Klára z vykonává
podjatosti předsedy senátu Krajského soudu v
ní úkonů v tomto rehabilitačním trestním řízení.
Ostravě JUDr. Aloise Klára v trestní věci ods.
Poučení: Proti tomuto usnesení není stíž
Miloslava Komínka a podle parag. 31 odst. nost přípustná.
1 tr. ř. rozhodl takto:
Předseda senátu:
JUDr. Alois Klár je vyloučen z výkon
JUDr.
Vladimír
Stibořík, v. r.
vání úkonů trestního řízení v rehabilitační trestní:
věci ods. Miloslava Komínka vedené u Krajského,;
aze.dne 15. října 1993
soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 Rt 13/9^3^'

f

tu cítit, co je to tradice. Základy k tomuto chrámu byly položeny již
roku 915. A tady je místo posledního odpočinku knížete Vratislava I.
a Boleslava II. Je tu kaple s hrobem svaté Ludmily, báby sv. Václava.
Víc než 1000 let je mezi námi a jimi, kteří mluvili stejnou řečí, mi
lovali tutéž vlast a měli tutéž víru.

V Pernštejnské kapli je náhrobek Vratislava z Pernštejna (1582)
a uprostřed hrobka arcibiskupů pražských, počínaje hrabětem Petrem
Příchovským z Příchovic (1793), a deska před kaplí hlásá, že tu je
hrob Jana Tomáše Pěšiny z Čechorodu, (1680) jesuity a jednoho z
největších vlastenců své doby. Kaple Nostická chová vedle jiných
skvostů umělecký vzácný relikviář Trevirský z 12. století.

A což sousední chrám svatovítský? Skutečné historické nebe ná
roda. Kolika fásemi růstu prošel, než se vztýčil nad Prahou ve své
nynější majestátní podobě? Co slavných jmen a kolik generací sloučilo
svůj životní úkol s touto monumentální stavbou od dcb, kdy na témže
místě postavil dědic země české románský kostelík k poctě sv. Víta?

Z kaple sv. Michala se prochází po točitých schodech do poklad
nice chrámové, která obsahuje mezi jiným zlomek evangelia z pátého
století, t. zv. Markův, evangeliář z 9. století, misál z r. 1370, kancionál,
darovaný Arnoštem z Pardubic, výklad zjevení sv. Jana s obrázky
perem kreslenými v r. 1400, zlatý kříž, perlami a drahokamy posá
zený, darovaný Karlem IV., pastorální kříž Arnošta z Pardubic, kasuli
a konvici, prý sv. Vojtěcha, meč sv. Václava a meč sv. Štěpána, zlatou
monstraci s 1200 brilianty a mnoho jiných vzácností.

Není to jen mohutná stavba sama, umělecké památky, díla ne
tratící ceny, nýbrž i historický záběr celých oněch generací, který
se tu seskupil v podobě třpytných jmen do dějinného obrazu celého
státu českého.

Kaple Černínská chová náhrobky rytíře Proskovského (1567)
Mayperga (1548), císařského komorníka Jiřího Spoura. Oltář chová
tělo sv. Sigmunda a nad tabernákulem byla uložena hlava sv. Kon
stancie. Při stěnách jsou náhrobky hraběte Humprechta (1682) a
Heřmana Černína z Chudenic (1651), Sylvie, markraběnky bádenské
(1664), atd. atd.............

Jaká to vznešená společnost nalezla tu poslední odpočinek! Čí
to byla vina, že po roce 1918 sem nekonal každoročně pouti ten
národ, z něhož vyšla převážná většina těch, kdož tu dřímají věčný
sen?

a

Rozhlédněme se prostorami ....
Kol dokola chrámu je věnec kaplí. Svatováclavská chová hrob
Václavův, Martinická je posledním útulkem Lobkoviců a Clam-Martiniců a kamkoli odtud se obrátíš, odevšud vystupují jména slavných
jejich nositelů i čas, který je hostil, hýčkal, miloval, nebo i špatnou
odplatou splatil; Nejvyšší purkrabí Jiří Popel z Lobkovic (1590), ná
hrobek maršálka hraběte Leopolda Šlika (1723). V sousední kapli
sv. Sylvestra odpočívají královna Guta a Její bratr Rudolf, vévoda
Rakouský, a Rudolf, král český (1307). Ve Valdštejnské kapli jsou
pozůstatky arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna, naproti hrobu
sv. Jana Nepomuckého. V kapli tohoto světce, zvané dříve Vlašímská,
má svůj náhrobek arcibiskup Jan Očko z Vlašimě a v sousedství ná
hrobní deska hraběnky Ludmily Berkové z Dubé nese letopočet 1582.
V kapli Šternberské jsou náhrobky Přemysla I. a II., kteří vládli v

ZA SYMBOLY STÁTNOSTI.

NEJSVÉTĚJŠÍ PAMÁTKOU ná

roda jsou korunovační klenoty.
Již od roku 1086, kdy byl
kníže Vratislav korunován na
českého krále, mluví historické
zápisy o korunovačních kleno
tech, které jsou také později
zobrazovány na pečetích, min
cích, anebo jsou i popisovány a měřena jejich hodnota. Ale ty první,
původní, se nezachovaly. Jenom z napodobenin známe jejich při
bližný vzhled.

této zemi koncem 12. a začátkem 13. století. Na začátku 17. století
zvolili toto místo za poslední útulek Šternberkové. Střední léta pat
náctého věku tu dále zastupuje rytíř Oldřich Pancéř z Michnic.

Kaple císařská chová náhrobky Břetislava I. (1005), Spytihněva I.
(920), a roku 1535 tu byl pochován Zdeněk Lev z Rožmitálu. V ochoze
před kaplí očekává slavné zmrtvýchvstání 14 biskupů pražských z
let 1067 až 1301. Kaple sv. Jana Křtitele je posledním místem
Břetislava II. (1100) a Bořivoje II. (1107).
.

K nové epoše dochází za Karla IV., který ještě před svou koru
novací v r. 1346 dal zhotovit korunu novou a, jak se má za to, i
ostatní klenoty. Bylo jich užito poprvé dne 2. září 1347, kdy byl se

— ló _

svou chotí, Blankou, korunován. Z těchto klenotů se dochovala na
naše dny toliko koruna. Jejich osudy a místa uložení, nebo i úkrytu
byly v toku staletí různé. Korunovační žezlo a jablko jsou mladšího
data.

Vojtěch Voji?:
□ česká státnost
/rDkrsčování/

Mimo vlastní soubor, koruny, žezla a jablka, počítají se ke koru
novačním klenotům královským také t. zv. svatováclavský meč a
korunovační kříž.
¥ .’A ¥
Prošli jsme dvěma posvátnými místy pražského hradu, toliko
dvěma z přemnohých po celé vlasti. Dvěma z mnoha dalších samého
pražského hradu, který tu od nepaměti stojí ve středu města, ve středu
Cech, ve středu Evropy, ve které zásluhou svých panovníků zaujímal
postavení důstojné. Každá generace, každý z jeho vládců přidal něco
k jeho velikosti. Z jeho původní podoby, jak se vynořila z šera dávno
věku, sroubena ze dřeva za dřevěnými hradbami ještě za Boles'avů,
nezbylo nic. Lecos odnesl čas i z toho, co se snažil hradu vtisknout
Břetislav I.; už sotva víme, co vtiskl jeho podobě Přemysl II., co
Václav. A to, čím se pyšníme, má stopy péče Karlovy z největší části.
Jeho zásluhou tu zanechali kus své dovednosti a výtvarnosti umělci
jeho doby, řemeslníci domácí i cizí.

Nejsou to jen věci hmotné, nikoli jen sbírky, obrazy, drahé kovy
a drahokamy, jež učinily Prahu Prahou. Také věci, jež potkáváme v
příšeří archivů na křehkých listech papíru, rukopisech, jichž vybledlé
řádky mluví po staletích řečí tak jadrnou. A také tělesné pozůstatky
těch, kteří stáli na předních místech národa dávno, tak dávno před
námi. Souhrn všech těchto věcí, to je tradice, to je odkaz.
Jak |sme s ním naložili?

”Pi .ít: I
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ženatý, otec dvou dětí. Patřil do skupiny
bratři Mašinové. Popraven 2. května 1955
ŠVÉDA Václas
ve 13,33 hodin téhož dne jako kapitán
statkář, později dělník napile, narozen Novák a student Janata. Akce bratři
26.dubna 1921 v Pivině u Kojetína. Mašinové

ZA ČESKOU SLÁVOU V CIZINĚ.

PŘED MNOHA LÉTY vyšla v Praze u
Vilímků překrásná obrázková kniha, na
zvaná "Za českou slávou". V její předmluvě
se praví;
"Není romantismem, vzpomínáme-li dáv
no zapadlého slunce naší vlasti. Nelze se
ubránili reminiscencím, patříme-li na veli
čenstvo Prahy, kde chmurné zdivo paláců,
les věží a bání slučují se s pýchou Hradčan
v jediný pomník dávné české kultury a
moci; kde dosud s výšin hřmí Sigismundus v chorál zvonů pražských
tak jako před věky, kdy údery svého srdce burcoval pradědy k boji
za neodvislost národa.

Ale nesmírná sláva bardy opěvovaného města, naplňující kdysi
širý kraj od sivého Baltu až k hluboké modři Tyrhenského moře, za
nikla v bouřích věků. Ovívá nás vůně zvadlých vavřínů při četbě o
bývalém lesku českého města stoličného, pohaslém jak oheň barev
a zlata českých miniatur, rozvlečených cizinci do všech koutů světa.

Slávyplná minulost — odkaz dědů.
Nastupujeme pouť světem po stopách těch, kteří kdys v dálavě
ciziny pro vlast vítězili, se sladkým jménem jejím na rtech umírali
nebo prací ducha a uměním ozdobili jméno české.

Vidina bohatého, činorodého života předků vznáší se nad troskami
a zvětralými památníky, roztroušenými jako zlatý prach po celé

Evropě."
Tolik předmluva ke knize, jejíž další obrazy a texty přinášejí
odlesk velikých dob, nesčetné pomníky zašlé slávy, o nichž leckterý
čtenář neměl namnoze ani tušení.
Jedno sto a osmdesát osm obrazů a textů je jistě vhodnou sbírkou
a příležitostí zadumat se v podvečer našeho národního svátku. Listuj
me v ní a přelétněme v rychlosti a bez jakéhokoli požadavku na sled
času a místa.

Obraz 1.

Pomník krále Karia v Tangermuende v Braniborsku. V brani
borském zátiší v Tangermuende odhalen byl r. 1900 pomník českému
králi Karlu. V nádvoří ztroskotaného hradu, jejž kdys budoval, týčí
se bronzová socha jeho. Věnoval ji nynější vládce Braniborska, ně
mecký císař Vilem II. Tak po staletích pravnuk Bedřicha IV. a V. z
Hohenzollerů, věrných přívrženců českých králů Jana a Karla, oslavuje
paměť toho, jenž sloučil Braniborsko s říší českou.

sem vedly stezky ze srdce Cech pohraničním pralesem a po Labi
prostotvará plavidla přivážela ze země Boleslavovy kožešiny, později
víno české, vinum boemicale.

Obraz 23.
Okolí Norimberka bylo kdysi v dávnověku osídleno Slovany
a četné slavismy v řeči venkovského lidu jsou toho’dosud dokladem.
Asi 15 kilometrů od Norimberka leží město a hrádek Lauf. Za Karla IV.
až sem se rozprostíralo české panství. Slavný Lucemburk dal hrádek
Lauf znovuzříditi a opatřil jej sochou českého světce Václava a znakem
českého státu.

V Tangermuende r. 1373 braniborské panstvo, stavy a měšťanstvo
holdovali králi českému, když před tím Ota, zasnoubený s českou
princeznou, vzdal se marky braniborské ve prospěch svaka, mladistvého
kralevice Václava. Tehdy stará, sešlá tvrz tangermuendská jako zá
zrakem proměňovala se v zámek skvělý s dvoranami, vykrášlený
nástěnnými malbami, s kaplí po vzoru svatováclavské na Hradčanech.
Tangermuende se mělo stát podle plánů Karlových střediskem vší
dopravy říšské k moři Severnímu. V červnu 1374 přilákalo slavné
prohlášení dědičného sloučení Braniborska s monarchií českou na
zámek a v město množství vzácných hostí . . .

Obraz 61.

'

Obraz 3.
Náhrobek Richarda II. a Anny České ve Westminster Abbey v
Londýně. Není místa na světě, kde by minulost velikého národa
se zrcadlila úplněji v památkách historických, než Westminsterské
Opatství. Hrob ve Westminsteru, toť poslední a ncjvyšší uctění, jež
národ vzdává zásluhám svých synů. Dynastie, nejslavnější státníci,
vědci, poetové, slovem květ národa je rozložen pod fantasticky
smělými klenbami chrámu.
Uprostřed tohoto táboru mrtvých za
sanktuáriem, v kapli Edvarda Vyznavače, je tomba české princezny,
dcery českcho krále Karla a jejího chotě, anglického krále Richarda II.
Ve velkém průvodu českých pánů přijela do Londýna r. 1381, nesouc
s sebou evangelium v řeči české. Dosud žije v paměti Angličanů jako
"dobrá královna Anna."

Obraz 5.

Obraz 83.
Královská brána v Královci (Kcenigsbergu), založeného Otaka
rem II. českým za bojů proti pohanským Prusům r. 1255.

Obraz 141.
Budyšín. Hlavní město markrabství Horní Lužice, nad Sprévou,
bylo v dobách pohanských na území čistě slovanském. Již před pano
váním Lucemburků patřilo na čas ke koruně české, pevně s ní spojeno
za Karla.

Obraz 147.

i

Hrad Albrechtův v Míšni v Sasku. Chlubí-li se Němci líbeznými
kraji své otčiny, neopomenou jmenovati staré markrabské a biskupské
město Míšeň. Malebná skupina gotického paláce, dómu, věží, vížek
a arkýřů vzbuzuje v mysli Čecha vzpomínky z velké minulosti národa.
Sladce se tam. nahoře sní pod klenbami dómu, jejž budovali Vítek a
Tim z Koldic 1312-1410, kde sídlil Jan Jenštejn a pochována je
sličná dcera Poděbradova Zdena (1510), choť Albrechta, zakladatele
dynastie Saské. Na hradě dne 2. září 1298 přisahala šlechta míšeňská
věrnost králi Václavu II., tam slavný Lucemburk udělil Míšeň v léno
synům Bedřicha II. a Václav IV. tuto smlouvu obnovil. Od nepaměti

Kostel v Ringstedu v Dánsku, v němž je náhrobek královny
Dagmary. Slula původně Markéta a byla dcerou českého krále Pře
mysla I. a Adlety míšeňské. Stala se chotí dánského krále Valdemara II.
(1186-1213). Až do dnešních dob chová se její paměť pro laskavost
a dobrotu v dánských písních lidových. Národ na ni pohlíží jako
na světici.

Češka, pramáteř bavorské dynastie. Chlum Trousnice ovládá ma
lebný bavorský Landshut. Sem spadá historie Ludmily Přemyslovny,
choti Ludvíka Kelheimského, praotce dynastie Wittelsbašské, zavraždě
ného úkladně r. 1230. Vdova po něm založila na levém břehu Isary
"Valis beatorum", kde dožila zbytek svého života. Z těch dob za
chovala se ještě pochmurná kaple sv. Afry, která je velecencu památ
kou toho rodu. Tam jsou veliké sochy Ludmily české a Ludvíka. Staro
žitná tato svatyně je nejstarší památkou dynastie Wittelsbašské, kde,
jako Češi u sv. Jiří na Hradčanech, vzpomínají Bavoři mlhavého dávno
věku svého státu, na jehož prahu stojí sympatická Češka, jmenovkyně
české patronky, pochované v basilice Hradčanské . . .
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K PRAMENŮM ZLOMU.

Nikdy potom jsme nebyli tak velcí. Pak už jsme jenom ztráceli.
Památníky, jež od té doby vznikly na půdě českého státu, se víží k
událostem smutným, tragickým. Něco otřáslo samými základy českého
státu a onen otřes se pamatoval dlouho. Ve skutečnosti se neutišil
nikdy. Měl svoje výkyvy a svá zastavení. Lipany. A nepřímo i Bílou

Horu.

Šli jsme dolů.

TAK JAKO KNIHA právě citovaná, tak
i jindy před tím se nesly snahy českých
vlastenců, buditelů, nositelů doby obrozenské, stejným směrem. Všichni se ve
svých snahách anebo jen snech o lepším
příští národa vraceli k minulosti české jako
k jedinému zdroji posily. Nedávná minulost
i přítomnost obrací opět naše zraky zpět.
K věcem opuštěným, zapomenutým, skry
tým. I prostý, ale nezkažený člověk pocit uje podivnou, nepříjemnou prázdnotu kolem sebe a v sobě. Naše
kostely neměly nikdy tolik pokorných a vroucích srdcí pod svými
klenbami, jako za doby okupace. A opět znovu a víc po roku 1945.
A jako se plní kostely, přibývá i lidí, toužících po knihovnách a sta
rých archivech, po útěku do daleké, šťastnější historie, po návratu
k nějaké tradici, k něčemu dobrému a osvědčenému.

Ozývalo se u nás často rčení, že státy se udržují těmi ideály, ze
kterých se zrodily. Ale tohoto rčení bylo užíváno v souvislosti na
prosto nesprávné. Bylo vázáno k roku 1918, který předně český stát
nezplodil. a za druhé — ony ideály, ze kterých vznikl český stát někdy
před tisíci léty, byly zcela protichůdné oněm "ideálům", jež k nám
byly přineseny osmnáctého roku. Popřevrafové ideály byly dokonce
protichůdné i těm, jež oduševňovaly první bojovníky za jeho obnovení
v létech 1 914—1 8.
Nerušený vývoj českého státu od nejstarších dob, tak jako u
ostatních evropských států, se nesl cestou přirozenou a dodnes si
některé z nich takový vývoj dovedly uhájit. U nás se vývoj cestou
přirozenou přerušil bouřemi husitskými, kdy český národ byl takřka
u cíle svých politických a státních snah. Kdy říše Karlova byla jednou
z nejskvělejších v Evropě. Její rozsah byl několikanásobkem rozsahu
z r. 1918. Pomysleme jen: Čechy, Morava, biskupství Olomoucké,
vojvodství Opavské, knížectví či vojvodství Slezské, marka Budyšínská
a Zhořelecká — oboji Lužice až po Berlín—, nejedno panství a statek
v Herní Falci, Francku, Fojtlandě, Míšni, atd.

Jdeme dosud dolů, i přes nedokonalé obnovení státu v roce
1918.

Vše. co nám zbývá, je nesvobodný národ v nesvobodné zemi.

Palacký a po něm i jiní, přemýšleli o příčinách zlomu a českém
ústupu ze slávy. Z nich pak nejsprávněji a nejjasněji, přesvědčivě,
třebaže s různými účinky do budoucnosti a na duši národa tu celou
tragedii promyslel Dr. J. Pekař. Osudovou věcí pro všechna příští
pokolení byla naše revolučnost v 15. století.

Obě naše veliké tragedie, ona z patnáctého věku, i ona za našeho
života mají mnoho společného. Nejen v podobnostech nesouvisejících
a nebo podobných okolnostech. Od oné prvé vedou příčinná vlákna
oklikami k tragedii našich dnů.

Ale ne všichni současníci viděli tragedii 15. století se správného
úhlu. Veliká většina dokonce ty události ani za tragedii nepokládala.
To je veliký průlom do teoretické demokracie, která pokládá za pravdu
to, co za pravdu pokládá většina. Jen menšina viděla v bouřích hu
sitských tragedii a jen jedinci znali skutečnou její příčinu.
V tom se historie 20. století opakuje. I když dnes, po účinku,
většina národa vidí posici českého národa a státu jako tragickou, jsou
to zase jenom jedinci, kteří pravé příčiny katastrofy znají.
Ze současníků prvního rozvratu českého státu doby Pokarlovské
stojí na místě prvním Šimon z Tišnova, vrstevník Husův a Žižkův. On
vidí příčiny všeho zla v tom, že národ byl zrevolucionován, jeho mo
rálka podlomena neuváženými útoky proti autoritě světské i duchovní
a fakt, že moc byla přenesena do rukou, jež jí použít nebyly schopny.
Svůj poznatek vtělil v zoufalé, hluboké poznání: "O, běda lidu, lidu
pošetilému, jenž se ujímá věcí, jež jsou nad jeho síly".
Jiný současník té doby. Příbram, viděl zmatek a úpadek v tom,
že k nám byl přinesen "cizí duch nečeský", tedy právě něco jiného,
než z čeho vyrostla česká tradice, český řád a český stát. Volá po
obnovení starého řádu světského i církevního a říká, že "co svátá
starožitnost zachovala, má střežili potomstvo". Vytýká revolucioná
řům své doby, že jejich přičiněním vládnou v tomto království dvě

