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Izrael a jeho proroci do Amose
Všichni starozákonní proroci od Moj
žíše do Malachiáše1 jsou hluboce uvědomě
lými příslušníky svého národa, který nese
jméno biblického praotce “Izrael", co zna
mená "Zápasí Bůh". Dostal je Jákob jako
své nové jméno po záhadném zápase u mís
ta Peníel, když se vracel od Lábanado vlas
ti (srGn 32,23nn), od toho.s nímž se utkal
a od něhož si vynutil požehnání. Později mu
toto jméno definitivně uděluje sám Bůh (Gn
35,9), čímž prohlašuje Jákoba-Izraele za své
vlastnictví a zdůrazňuje, že napříště Jáko
bova podřízenost Bohu bude v jeho životě
vždy převažovat nad podřízeností rodovým
tradicím. V Bibli totiž udělení nebo změna
jména má vždy tento význam: Ten, jemuž
je jméno uděleno nebo změněno, je podří
zen, ba stává se vlastnictvím toho, jenž mu
jméno udělil nebo vyměnil2. Pro Izrael při
jetí tohoto jména znamená, jednak že se při

Písmo svaté

znává k Jákobovi jako svému praotci, jed
nak že se hlásí k Jákobově podřízenosti
Bohu, považuje se za Boži lid, Boží vlast
nictví. Přijetí obřízky pak umožnilo legální
průlom do uzavřenosti pokrevní jednoty
lidu Izraele tím, že příslušníkem Izraele se
obřezáním mohl stát i cizinec, například
koupený otrok nebo jeho potomek (Gn
i7,10nn 34,15 n Ex 12,44). Obřízka v po
jetí Izraele vlastně nahradila fyzické pokrev
ní příbuzenství, dodala mu kulticko-náboženský obsah a současně je otevřela vnější
mu světu, a tak Izraeli uvolnila cestu k pl
nění jeho univerzálního poslání2.
Že Izrael - Boží lid byl prvotně sdruže
ním náboženským, volným svazkem kme
nů snad různého etnického původu, spoje
ných vírou v Jahveho, a teprve druhotně,
vývojem, se stal národem v našem slova
smyslu, je dnes míněním většiny biblistů
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všech vyznání4. Jádro tohoto svazku prav
děpodobně opravdu vyšlo z Egypta a při
neslo s sebou do Palestiny podání o tom,
'slavnost Pesach, desatero a podání o puto
vání pouští. V El Amarnském archivu
z doby faraóna Echnatona se zachovaly klí
nopisně dopisy egyptskému králi od jeho
palestinských vazalů, vládců palestinských
měst s žádostmi o vojenou pomoc proti
Chabiru’, lidu, který proniká z východu,
z pouště a ohrožuje je. V názvu tohoto lidu
nám zvučí jméno Abrahámova předka Hcbera (sr Gn 11,!4n) a název jazyka Izraele
hebrejština. Hebrejem je nazván Abrahám
(Gn 14,13), Josef (39,14.17 41,12) a jejich
lid v Egyptě (Ex 1,15 n- 19 2,6n 1 ln). Jah
ve je občas nazván též Bohem Hcbrejů (Ex
5,3 7,169,1.13 10,3). Hebreji budou nazý
vat Izrael Pelištejci (IS 4,6.9) a budou si tak
někdy říkat sami Izraelci (1S 13,3.7 Jr 34,9
Jon 1,9 aj.). Je to zřejmě označení národ
nosti Abraháma, Josefa i národnosti, která
v politicko náboženském svazku Izraele
převládá. Zdá se nanejvýš pravděpodobné,
že se aspoň část oněch obávaných palestin
ských Chabiru připojila k lidu vyšlému
z Egypta, vtiskla mu svůj národní charak
ter a vnesla do pokladnice společných tra
dic podání o praotcích Abrahámovi, Izákovi
a Jákobovi6.
Jakožto samostatný politický útvar se
Izrael v Palestině objevuje uprostřed 13. sto
letí př. Kr. Je uveden v nápise na "palestin
ské stéle" mezi národy, které úspěšně (»ko
řil egyptský král 19. dynastie Mameptah za
svého tažení do Palestiny v pátém roce své
vlády - r. 1222 př.Kr. Oba jeho předchůdci,
Seli I. (1304-l290)a Ramesc II. (1290-1227),
kteří vykonali rozsáhlá tažení do oblasti syropaleslinské v letech 1304 a 1285 a došli
ažk údolí Orontu, na Izrael nenarazili a není
o něm zmínka ani v zápisech o těchto ta
ženích’. Zřejmě v té době Izrael v Palestině
ještě nebyl nebo aspoň nebyl politickým útva
rem, jakého by si egyptské vojsko povšimlo.
Náboženské vyzrání Izraele a přetvoření

v národ se tedy odchráyá nebo alespoň za
vršuje ve 13. století př.Kr.
Náboženskou interpretaci tohoto vyzrá
vání a přetváření nám podává kniha Exo
dus". Za útlaku "Hebrejů” v Egyptě je
k prorocké službě povolán Mojžíš: Zjevuje
se mu Jahve a dává mu úkol. Pln strachu se
Mojžíš protiví jej přijmout, nakonec se však
podřídí. Sestoupí na něj duch Jahveho a on
zvěstuje lidu jeho slovo. Mojžíšovo kázání
vede k odchodu z Egypta - země poroby.
V podivným událostech těch dní se lidu
odhaluje Bůh - Zachránce, který vládne nad
dějinami. Pod Sinajem uzavírá s lidem
smlouvu a tím je též splněn slib Boží daný
Abrahámovi, že z něho povstane velký ná
rod. I.idu je též ústy Mojžíšovými přislíbe
na země, čímž se splní druhá část slibu. Stej
ně jako v zaslíbení Abrahámovi, ani pod
Sinajem není zcela přesně vyjádřeno, v čem
bude spočívat dějinné poslání Izraele, jak
v něm dojdou požehnání veškeré čeledi
země (Gn 12,3). Jahve od lidu zatím žádá
jen věrnost, víru, spravedlnost. Pesach bude
navždy Izraeli připomínal exodus, smlouvu
i zaslíbení. Desatero má určovat vztah člo
věka k Bohu. To jsou základy starozákon
ního náboženství, založeného za Mojžíše.
12. století př.Kr. je stoletím ovládnutí
Kenaanu. V zemi kvetly nejodpomější for
my pohanství, které v očích Izraele poskvr
ňují Hospodinovu’zemi a je třeba je vyhla
dit. Snad je zde i přirozený odpor pastevců
žijících ve stanech vůči náboženským kul
tům a představám, vyrůstajícím z psycho
logie tradičních zemědělců10. Izrael se cítí
povolán k tomu být vojskem Jahveho. kte
ré povede posvátné války na očištění země
od pohanství. Místo proroka Mojžíše pře
jímá vůdce - charismatik Jozue a po něm
další. Vedou boj, zapáleni svým nábožen
ským puritánstvím.
i), století př.Kr. je století první reakce
pohanství v Kenaanu. Jakmile se Izrael usa
dí a začne se zabýval zemědělstvím, stane
se snadno ovlivnitelným místní kulturou,

-301 -

náboženské představy Kenaaneů mu přesta
nou být cizí a odporné, místné pověry pro
nikají do jeho zbožnosti. Objevují se zaká
zaná zobrazení Jahveho, ba ve zvláštních
případech mu jsou přinášeny lidské oběti,
jako se přinášení kanaanským bůžkům". Je
to pro Izrael období dvojvíry, náboženské
ho až mravního zplanění. Mojžíšská tradice
však nezmlká úplně. Vždyf právě v této
době byly zformulovány etické předpisy
Zákona do konečné podoby.
Vpád Pelištejců, indocvropského náro
da, který si v 11. století př.Kr. zřizuje
ve Svaté zemi své panství a ohrožuje Izra
el, vede v Izraeli k explozi nového vlaste
nectví a nového náboženského citu, vedou
cího k touze po ryzí jahvistické zbožnosti.
Objevují se zasvěcenci (hebrejsky názír sr
Nu 6,2 Sd 13,8), lidé, kteří se zcela oddali
Bohu a zřekli se požitků usedlé civilizace
(např. nepožívají vinné révy ani vína, nestříhají se). Vedou s Pelištejci partyzánskou
válku. Objevují se “hloučky” proroků (sr )S
IO,5nn), později prorockých žáků (hebrej
sky b‘né hanebiím = proročtí synové, sr. 1 Kr
20,35 2Kr 2,3), putují věštci, procházejí
ve skupinách zemí, pomocí hudebních ná
strojů se uvádějí do náboženské extáze (sr
lPa 25,lnn aj.), zpívají bojovné žalmy a
volají lid do boje. Náboženské nadšení pro
rockých žáků bylo nasáto lidem a přivedlo
nakonec k vytvoření izraelského království
- politického útvaru podřízeného Bohem po
mazanému a Bohu poslušnému králi - schop
ného mocensky se změřit s Pelištejci.
Z prorockých hloučků zvolna vyroste hnu
tí klasického profetismu píšících proroků.
V 10. století př.Kr. král David završuje
“války Jahveho". V jeho království se sjed
nocuje Izrael, Juda, Moáb, Amón, Edóm.
Zřejmě se splnilo zaslíbení Abrahámovi.
David se dává vést radami proroků a upřím
ně ctí Jahveho, jediného Boha. Prorok Nátan
pronáší požehnání Davidovu rodu a předpo
vídá, že skrze Davidovo potomstvo Bůh zří
dí na zemi své království. Když však David

jedná nízce a nespravedlivě, Nátan ho kárá a
přivádí k pokání. Mezi proroky sílí snaha
pochopit hlouběji a duchovněji Mojžíšovo
dědictví. V 10. století jsou formulovány nej
starší posvátné dějiny, výsledek teologické
práce tehdejších proroků, jejich učení o stvo
ření, hříchu, vysvobození, smlouvě s Bohem,
o zákonu a o Božím lidu.
9. století př.Kr. po rozdělení Davidovy
a Šalomounovy říše je dobou druhé reakce
pohanství. Zachvacuje především severní
říši - Efraimsko, kde se pociťuje silný vliv
fénické civilizace. Tento vliv s sebou při
náší prohloubení sociálních rozdílů (sr Ant
3,9) a pronikání do Izraele kultu BaaleMelkarta12. Za dynastie Omríovců je šířeno
pohanství pod záštitou královny fénického
rodu Jezábely. Slaví se proti němu proroci
v čele s Elijášem, který i po pronásledová
ní dokázal obnovit hnulí jahvistů (sr 2Kr
16,29nn). Elijášův žák Elíša se pokusí čelit
pohanství politickým převratem. Převrat se
zdaří, ale zamýšleného účelu se jím nedo
sáhne. Způsobí však zásadní změnu v hod
nocení proroky jejich politické současnosti.
Z této změny vyplyne i snaha Boží slovo,
které se k nim děje”, nejen pronést, ale i
zapsal.
Jde o to, že Izrael od počátku svých
dějin žije nadějí na Boží království, které
se uskuteční na Svaté zemi, jakmile ji lid
Bohu a Bůh lidu dobude a Izrael v ní začne
žít pod Boží vládou, podle Božích zákonů.
Vyjití z Egypta a dobývání Kenaanu jsou
přípravné fáze pro uskutečnění Božího krá
lovství. Podle původních představ to měl být
volný svazek kmenů s charismatickými
vůdci, kteří se dotazují Hospodina a řídí se
podle jeho odpovědí. Později, když invaze
Pelištejců si vyžádala větší centralizaci iz
raelského státního zřízení, v rozpacích se
připouští, že Boží království může fungo
val jakožto Boží království i s králcm-člověkem, který ovšem je Bohem pomazán a
Bohu podřízen. Proroci starší generace
od Samuela do Elijáše považovali Boží
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7. Jepsen str. 105n.
8. Ačkoliv v samotné knize Exodus je
řada zmínek o tom, že Mojžíš zapsal sám
Boží slova a události, o kterých je v knize
řeč (Ex 17,14 24,4), jen nemnozí biblisté
dnes zastávají názor, že Mojžíš je autorem
knihy (Sr Bič Palestina III str. I75nn). Vět
šinou soudí, že kniha je pozdějším zpraco
váním starých látek, nejdříve na sklonku
judského království, ale pravděpodobněji až
po návratu z babylónského zajetí, přede
vším dvojího podání: judského (J), jak je za
chovaly kněžské školy při jeruzalémském
chrámu, a efraimského (E). zachovaného
prorockými školami severní říše. Pravděpo
dobněji jde o dvojí podání ústní; příslušní
ci škol se učili výrokům předříkávaným
od učitelů nazpaměť, ale snad bylo leccos i
zapsáno. V počátcích teorie “pramenů" byla
obě podání považována za písemné prame
ny, nazývané "Jahvista” a “Elohista" podle
výskytu označení Boha. Tato teorie zná také

“kněžský kodex" jakožto třetí pramen, jde
však pravděpodobněji o redakční vsuvky
při písemném zpracování látky. Pojetí au
torství bylo v dobách vzniku Starého záko
na jiné než dnes, jméno často označovalo
žánr. Tak např. žalmy byly vesměs připiso
vány Davidovi, mudroslovné výroky Šalo
mounovi, proroctví určitého typu Izajášovi,
zákony Mojžíšovi.
9. Většina překladů Bible do češtiny
nahrazuje výraz JAHVE, který je Božím
jménem, titulem Hospodin. Následují v tom
Bibli staroslověnskou i řeckou Scptuagintu
a nakonec i čtenářskou praxi židů, kteří Boží
jméno z úcty nevyslovovali, ale nahrazo
vali výrazem "adónaj" = pán. Jahve, a niko
liv Hospodin, se užívá např. v překladu
Hegerově.
10. Charakteristický pro náboženství
zemědělců je např. kult plodnosú, mezi jehož
projevy patřila též kultická prostituce (Dl
23,18 Jr 13,27. sr Bič: Palestina II. str.
128nn.

království za něco přítomného, a kladli pro
to vysoké mravní požadavky na lid a zvláště
na krále. Samuel kárá a nakonec zavrhne
Saula a vybere a ustanoví jiného krále, když
se Saul zpronevěří Boží vůli a vede si podle
svého, případně podle vzoru pohanských
králů (1S 13,13 n 15,16nn) . Podobně jedna
jí proroci s Davidem, který občas těžce hře
ší, ale vždy se kaje a je vzat na milost (2S
12,)nn 24,13nn), s Šalamounem, s nímž
končí moc a velikost nerozděleného Izraele
(IKr ll,31nn), s Rechabeámem (1 Kr
12,22nn), Jarobeámem (I Kr 13,1 nn 14,6nn)
i Achabcm (IKr 21,17nn). Jenomže králo
vé i lid jsou stále neposlušnější, stále neo
chotněji se podřizují napomínání proroků.
Poslání proroků se stává velice rizikové,
když se dostanou na trůn uvědomělí poha
né, rozhodnutí umlčet prorokův hlas třeba
násilím. Proroci docházejí k poznání, že to,
v čem žijí, není ještě Boží království, to že
dosud nepřišlo. Bůh sice splnil smluvní zá
vazky, dal vyvolenému lidu zemi, ochraňo
val jej, je hotov mu vládnout, ale této vládě
brání lidská vzpoura, ne epizodické pokles
ky jednotlivých králů, ale kolektivní vzpoura
Izraele, a Boží království může nastat tepr
ve, až tato vzpoura proti Božímu zákonu
bude překonána. Bůh ví, že bude, a sděluje
to ústy svých proroků. Jeho příchodu bu
dou předcházet boje lidu proti vlastní vzpou
ře i období ochabnutí tohoto boje. Potrvá to
snad řadu generací, než se Bůh konečně
ujme plně vlády nad svým lidem, až se ko
nečně tento vzdá své vzpoury. Současně si
proroci uvědomí, že slovo Boži, které se
k nim děje, nemíří do jediné, přítomné si
tuace, ale též do let, snad dlouhých let, bu
doucích bojů. I do těchto budoucích let má
přinést varování i naději, hrozbu i útěchu.
A to je snad příčinou, že od jisté doby, když
prorok své poselství pronese, ještě sedne a
napíše nebo nadiktuje je pro ty, kdo přijdou
po něm.
Rozhodujícím mezníkem, který odhalil
propast mezi Božím královstvím a součas

ným Izraelem a rovněž mezi válkami Jah
z píšících proroků, snad při psaní ještě mysli
veho a současným krveprolitím, byl asi
především na současníky, kterým píše, pro
zmíněný Elíšův převrat. Došlo k němu r.
tože před ně nesmí podruhé předstoupit
Brzy však budou psát svá proroctví další
841 př. Kr. a je vylíčen v 2Kr 9, l nn, prav
děpodobně byl zde do Bible zařazen výpis
proroci a jejich proroctví bude mířit stále
více
a více k budoucnosti.
z královského letopisu”. Elíša podle vzoru
Samuelova dává podnět ke svrženi propoPoznámky
hanské dynastie Omríovců pomazáním
1. Prorokem byl nazván už Abrahám
na krále vojenského velitele Jehúa, muže
(Gn 20,7), jakožto praotec lidu, který bude
zřejmě energického a váženého mezi vojá
Božím mluvčím ve světě.
ky, který měl právě v rukou značnou vo
2. Ve Starém zákoně dát nebo změnit
jenskou moc v izraelském království. Jchú
někomu jméno znamená projevit nad ním
beze zbytku využije své šance a projeví při
svou svrchovanost. Tak Adam dává název
tom i svou lstivost a krutost. Dosáhne úspě
všem zvířatům a ptákům (Gn 2,19n), proto
chu, ale hrozný masakr, kterým převrat do
že je jejich pánem (Gn 1,28). Dává jméno i
provodí, se setká s Božím odsouzením, tlu
své ženě (Gn 2,23). Bůh mění jméno Abra
močeným prorokem Ozeášem: ...potrestám
hámovi (Gn 17,5nn), když s ním uzavřel
Jehúův dům za krev prolitou v Jizreelu” (Oz
smlouvu. Podobně velitel babylonských
1,4). Převrat se zdařil, ale nábožensky tak
dvořanů mění jména čtyřem judským chlap
řka nic nevyřešil. Zůstal politickou událos
cům, vybraným pro státní službu (Da 1,7)
tí, při níž byla zbytečně prolita spousta krve
aj
a vyšlo najevo Jehúovo pokrytectví. Vyvraž
3. Smyslem starozákonní obřízky se
dil Omríovcc i jejich přívržence a likvido
zabývá ve své doktorské disertaci na K<
val v zemi cizácký baalismus, lak si upev
menského fakultě v Praze “Die Deutung
nil svou politickou pozici, ale zlaté býčky
und Bedeutung der Beschneidung nach Ex
znázorňující Hospodina ve svatyních v Da
4,24-26" Gisela Schnecmannová, viz recen
nu a Betelu ponechal dále k veřejnému uctí
ze Jana Hellcra v Křesťanské revui XLVII
vání, a tak dal jahvismu setrvat na úrovni
č. 7-8 sir. 189n. (září-říjen 1980)
národních kultů obdobného národním kul
4. Sr Bič: Palestina od pravěku ke křes
tům pohanských sousedů. Elíša byl vyústě
ťanství, Praha 1948 1. str. 131nn a E. Světním převratu zřejmě rozčarován, protože se
lov Vestnici Carstva Božija, Brusel 1972)
po Jehúově nastolelí stahuje do ústraní.
str. 29.
V Bibli je o něm zmínka až ve spojitosti
5. Alfred Jepsen: Von Sinuhe bis Nabus jeho nemocí, kdy ho navštíví Jehúův vnuk,
kadnezar, Berlin 1975 str. 99nn. Sr též Bič:
král Jiaš, a Elíša, přemožen vlasteneckým
Palestina i str. 7lnn.
citem, mu předpovídá vítězství nad Aramejci
6. Lapple z drobných zmínek v biblic
(2Kr I3,l4nn). Krátce na to Elíša umírá.
kém podáni o praotcích upozorňuje
Proces eschatologizace představy Boží
na značnou odlišnost kulturního pozadí.
ho království v chápání duchovních vůdců I na němž se rozvíjejí životní příběhy jednot
Izraele neproběhl naráz. Uplynulo osmde livých praotců. Dokazuje, že Abrahám, Izák
sát let od Jehúova převratu, kdy tekojský a Jákob žili v dobách vzájemně vzdálených
drobopravcc Ámos kolem r. 760 př.Kr. pro mnohem více než jeden lidský věk, byť dlou
náší v Betelu Boží poselství proti této sva hý. Soudí, že teprve pozdější redakce udě
tyni, a když je nucen odejít a ví, že se sem lala z Izáka Abrahámova syna a z Jákoba
už nesmí vrátit, chápe se psacího náčiní a jeho vnuka Sr Alfred Läppe: Úvod do Sta
své proroctví napíše. Tento první, nejstarší rého zákona. Praha 1972 sir. 97nn.
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11. Sr Sd 11,30nn. Je zde výslovně slí
bena oběť zápalná, ač některé patristické
výklady zdůrazňují, že oběť Jiftáchovy dce
ry nespočívala v jejím usmrcení, ale v do
životním panenství.
12. Baal znamená Pán a může být titu
lem kteréhokoliv boha. Melkart znamená
“král města" a je to božstvo fénického Tyru
(sr Heller: Starověká náboženství, Praha
1978 str. 312).
13. Způsob sdělování Božího poselství
od Boha prorokovi Bible vyjadřuje tak, že
říká, že Hospodinovo slovo se k prorokovi
stalo. Jde o událost naprosto nesrovnatel

nou se sdělováním lidského slova od člo
věka k člověku. Z kontextu prorockých
knih se dovídáme, že jde o událost pro pro
roka otřesnou a že tímto silným prožitkem
se rovněž cítí vázán Boží poselství sdělit
dále, jinak se vystaví nesnesitelným vnitř
ním mukám (sr Jr 20,9).

14. Sr. Světlov str. 40. Světlovu patří též
charakteristika Jehúova převratu jako "ví
tězství, které se stalo porážkou" sir. 37, a
mínění, že ono bylo nepřímým podnětem
prorokům, aby svá proroctví zapsali.
Radivoj Jakovljevič

DNY
OTEVŘENÝCř
DVEŘÍ
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9.-11. května
1997

Vzoomínsy

E®!4y_na_yolyň_2_krajinu_mého_dětství_2_spontánní-Výpo^cL

V Šumperku, 1.října 1994. PZanžel byl na fronta a já jsem musela všechno za
onačit. Potřebovala jsem šrot a jela jsem z malého knpečku, kobyla se splaši
la a já jsem honem seskočila. U nás silnice nebyla a byly jen hroudy, ídyž to
uschlo, při seskoku jsem spadla a kobyla uháněla asi 250 metr’'. Tam zůstala
stát
s celá se
klepala protože věděla, že něco provedla. Koně totiž taky
někdy dostávaly, když něco vyvedly. Došla jsem kobylu a pokračovaly jsme v
cestě oro šrot až jsem stejně dojela do Krásné Hory k Tomáškům, byla to rodi
na a tam mi pomohli šrot udělat.
Byla jsem dvakrát v lese na práci pro sovětskou vládu, chlapi Doráželi stro
my a my jsme je osekávsli. Tam jsme i nocovali. Byli jsme mezi Ukrajincem
.
*
Jeden vždycky topil přes práci a my jsme ho obsedli a tam jsme se ohřívali u
ohně. Tam jsme i spali, když jsme se z jedné strany zahřáli, otočili jsme se
zase na druhou stranu. Byla jsem tam čtyři dny. Ten člověk co nám tooili Romaňuk, ?si za rok ho Husáci vyvezli na Sibiř, že^fiěl syna banderovcem. Říka
lo se to. A tam tak i zemřel, už se domů nevrátil, Ny jsme museli všichni je
zdit soolečně s ukrajinskými dědinami. Ronaňuk byl z Krásný Hory a jeho dcera
měla prý taky banderovce za manžela, myslím, že se s ním nic nestalo. Jmeno
val se Savický, ale jaké měl jméno nevím. Na kolejce ,ipem byla podruhé v lese
na Berezčině, jeli jsme tam celou noc bez světel potmě, aby až se udělá den
jsme mohli nakládat metry a vézt to do Dubna na nádraží, tam jsme to odvezli
a celou noc jsme zase jeli domů a až ráno jsme přijeli. Kolejka se říkala pro
to, že jela fůra za fůrou asi dvacet vozů. Nakládali jsme tam tehdy jen metry.
Pořád se něco děje a člověk to starý už zapomene. Jenom aby nepřišel ten bo
lševický pořádek, který jsme měli my po válce, přes válku ani ne, to jsme ni
kam nejezdili, to byl doma ještě táta. Dva roky to bylo nejhořší rok 1945 až
1947 a to už jsme na jaře jeli.
Koně nám banderovci vzali, to bylo takový hospodaření potom, sama jsem neu
měla ani jezdit, když byl manžel doma tak jsem to nepotřebovala. Když odešel
na frontu tak jeho otec jel se třema koňma k lesu pracovat a banderovci Přiš
li a vzali je. Nebyly ani naše, naše nám Němci vzali, páru koní. Tyhle, to by
ly jen takový sehnaný. Za dva měsíce šel manžel na frontu a já jsem musela
dávat dodávky sama. Za Němců vypalovali vesnice, ale něco nám dávali za ten
metrák obilí, sirky cukr. Za Husáků jsem dávala dodávku z hektar
,
*
celkem jsem
dávala 40 metráků obilí a to jsem si mohla koupit kilo cukru. Na obchodě nebyl
a tak jsem si ho musela koupit na bazaru. Ten cukr jsme měli jen pro malý děti
my jsme sladili sirobem uvařeným z řepy. Nebo se šmelinařilo a vydělalo se,semlelo se a na černo se prodala mouka, nebo se zabilo prase a dělaly se klobá
sy pak se jelo do města a tam se ze Stánku prodávalo. To bylo za Rus
.
*
Napek
ly se buchty, bochníčky, ovoce a všechno se prodávalo.
7 Llyncvě na zámku byla hraběnka s dcerou a její syn chtěl, aby s ním do re
voluci odletěla do ciziny. Ale hraběnka řekla, my nepůjdeme, protože přece
jso&Jtaky lidi. Po příchodu bolševiků došlo k jejich mnohonásobnému znásilnění
a dokonce se prý stalo, že jim do přirození nakonec zarazili botu. Odlétl jen
hraběcí syn a jen ten se zachránil. Za bolševiků jsem, vozila do'zámku obilí,
již ovšem oo II .svět.válce. Bolševici tam měli, skladiště obilí a tam jsem vozi
1&, dodávku. Toho syna co se zachránil kojila jako kojná, naše příbuzná, manže
lka Franze Hajného z Dorohostaje. Byli jsme sousedi. Nevím přesně, jestli ho i
kojila nebo mu jenom dělala posluhu. Když potom přišli s kapelou na zámek, tak
kdykoliv tam byli pan hrabě vždycky nezapomněl zdůraznit, že byl tak trochu vy
chován i matkou z rodiny kapely hajných. Jejím potomkem, tedy vnukem je Jiří
Tomášek, osn otec pravoslavné církve z Vítězné-Kocléřova u Dvora Králové. Vši
chni Hajn^vi šli odsud jako muzikanti a tak se toho tam také drželi. Tvůj dě
deček chodil do jiných vesnic a tam učil hrát na nástroje. Byla to taková mu
zikantská rodina. Ani nevím zda ta co hraběte vychovávala přijela sem do ČSR.
Její dcery přijely i^s rodinami. Kdo ji hlídal ty děti, když byLa u hraběte( Filomenku, Naninku, Máňu a ještě jedna byla na Salavě, a Vláďu. Naninka zůstala
svobodná.byla totiž dost často nemocná. Filomenka si vzala ^etflaische, jenže
za chvíli byla valka a on odešel na frontu, byl německého původu napolovinu a
když přišli do Čech tak tady nezůstal a odešel do Německa, kde si vzal nějakou
Němku. Nehlásil se k Volyňákum., abj tady zůstal, ale odejel do Německa. Neměl
s Filomenkou žádný děti. Jednou za války se přijel na Filomenku podívat, když
dostal z té války volno. Byl stár jako náš táta. Bratranec Filomenky je i ten
co teď píše do řolyňských novin. Ta dcera co se provdala na Šalevu byla velmi

Dracovitá, měla velkýho pěknvho chlapa. Nanin^a si dělala jídlo zvlášt a snad
.jako na zámku rostlinné špenáty a ood. Moje maminka říkala dědečkovi Jarosla
vovi hajnému Droč nemáte víc dětí a on prý řekl, víte, já dost própiju a tak
bych ty děti ochudil. Dědeček chodil na Malovanou učit hrát a tam i vostal
nocovat, všude všecko se tenkrát platilo i za učení kluka a když přijel domů
a aby babička věděla, že si něco vydělal tak přines od kuoce vždycky něco a
když já jsem se k Hajnům dostala tak jsem tedy potom musela zaolatit ty jeho
dluhy. Qyl chytrý a hodný byl moc, říkal mně Emilko, všecko mě poradil. LilČa Tichá teč taky říkala, že její panímáma byla moc hodná. Dědeček tím pitím
byl snad potom moc nemocný a brzo umřel. Už doma byl nemocný, říkali, ona Ha
jná ho chce odvézt do Čech, ale ona ho tam nedoveze a on tehdy ještě deset
let orožil, myslím od konce války. Von kdyby viděl Jak já jsem na tom, to by
chudák mě taky chtěl ošetřovat. Jeho maminka byla kořenářka Kačenka. Jak jsem
byla nemocná, tak on mně hned napářel koření. T když byl opilý a já jsem mu
sela to koření vypít. Tady jsou léky, ale my jsme se museli léčit sami. Tako
vé normální nemoci se léčily doma, My jsme si od Franců Hajnů koupili kus po
le za naší stodolou, abychom tam mohli dát žentour a aby se mohlo vyjet ze
vrat se žebřiňákem. Nebylo to ještě zaplacený, když jsem tam k Hajným přišla
a když jsem se tam dostala tak ten dluh Vládíčka, co měl u mého tatínka za
zboží, tak se to potom škrtlo. Gluz říkal, že Ferzik prodává oole a Stránský
ho koupil na Bojarce a to asi i TJajnýho pohnulo k tomu, aby chodil za Milkou.
Vaněček říkal, já vím proč nechceš aby jsem chodil za tebou, tvůj táta řekl,
jedny jsem to dovolil, Máňa chodila tři roky a pak se rozešla a že té druhé
to nedovolím. S tátou jsem chodila 11 měsíců a oak jsme se vzali. Já jsem se
pak ptsla táty, ale ten řeklt že nic takového neříkal. To ví'š, že jsme mysle
li, že statek dostaneš ty a Zena DŮjde na Bojarku, bučí si vezme učitele a ne
bo budou dál podnikat v obchodě.půlku by se jí muselo splatit. Já jsem si mu
sela oo obědě lehnout, protože se večer plkalo a jak víš tak s tátou se much
lovalo a člověk by se nevyspal. Můj táta musel obchod otevřít v poledne, orotože se šlo z kostela. Ukrajinci chtěli, aby byl obchod zavřený když byla bo
hoslužba. A když šli z kostela tak se musel otevřít. V oůl dvanáctý jsme mu
seli být po obědě, idj ž jsme ve dvanáct otevřeli. Já jsem si i lehla po obě
dě g chlapec nikde, já se ho ptám kde jsi byl a on jdu do obědě. Já jsem to
nevěděla ale až skoro navečír se u nich dával oběd. Vždycky jsem si myslela,
že někam zaleze než ke mně přijde a ona to snad byla Dravda. Když takhle jed
nou přišel a my jsme chystali večeři a on že musí jít domů večeřet, tak říkám
počkej a povečeříš u nás. Myslela jsem si, že snad by potom už ani nepřišel.
*
Mn
se líbil, byl hezký a on se Dočítal spíš bohatý a měl možnost lepších ho
lek než já a bohatějších. A to už je všechno přes 6C let. A táta už není a
já už dodělávám. A máš hned větu napsanou. To říkal taky táta, že když o mě
říkal, tak tatínek říká, ale ona Milka není hloupá. Já jsem mu řekla',. mžl jsi
mu říct,jinak bych si ji nevzal. To řekl můj táta, ale knížku do ruky jsme si
nesměli vzít, ani maminka to nesměla, furt se muselo pracovat, při čtení se
všechno zanedbalo, kniha že je zloděj času. Někde, kde měla chlapa, který vše
chno udělal i s dětmi tak taková si mohla vzít knihu a číst. U nás divadla
ani kina nebyly a tak se chodilo na táč, chodilo se drát, aby nevěsta měla po
řádné peřiny a polštáře a jásky - to jsou polštáře nad sebou větší, menší a
malej. Kdjž přišel chlapec tak už viděl, že nevěsta má peřiny notový. Ty době
rky trvaly oo celou zimu a když jsme drali a když si sedl ke mně a Děkně dral
zatímco ostatní kluci se většinou jen škádlili a ty děvčata a mlfidý ženský,
když viděli jak on dral říkaly^ chlapci proč nederete jako Hajný a jiná řekla
možná že v těch Deřinách bude spát a taky že spal. Víckrát tam byla Vostrá,
Valentová, Kunášková, když viděli, že se u Stránsků derejtak přišly také drát
Véna Bouzků říkal, že na našem hřbitově jsou už zbouraný pomníky i po dědečko
vi, ale dlouho tam vydržely. Dnes když tam oři jdeme nemáme se kam jít vybrsčet. A tak to máš i tak prošel život. Hajnoví byli kulturní rodina, ale vožralí, nic z tý kultury nedokázali, ještě že měli jen jednoho kluka. Já jsem
taky nechtěla mít víc dětí, věděla jsem že nejsme taky takoví hospodáři. My
mladší už jsme neměli tolik dětí. Vž jak je bohatej už byl váženej už si mohl
v děvčatech vybrat kterou chtěl, když byl chudší bylo to horší. Taky byla od
nás dědině čtyři kilometry Moskovština a tam jeden syn si namluvil děvče a on
mu v tom bránili, ale nijak to neoomáhalo a tak když jednou odjeli na Bojarku
do kostela a než se vrátili zpátky tak byli oba zabitý, ten syn-.ta ta chudá co
u nich sloužila jako ta její sestra. Vzal si chudou Marjánku jejich sloužící
sestru a když se ta písnička zpívala tak mnozí plakali. To se tak u nás stá
valo.
Zapsal: V.H.
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Článek 7
1. Tento protokol ustoupí v platnost první den měsíce, který následuje po uplynulí
Unity tří měsíců od data, kdy deset členských států Rady Evropy vyjádři svůj souhlas
být vázán protokolem v souladu s ustanoveními článku 6.

COUNCIL .
OF EUROPE

2. Pro každý členský stát, kletý dodatečně vyjádří svůj souhlas být vázán
protokolem, vstoupí tento protokol v platnost první den měsíce, který následuje po

*
*

CONSEIL
DE L’EUROPE

uplynutí tří měsíců ode dne podpisu nebo uložení ratijikační listiny, listiny o přyetí nebo
schválení.
Článek 8

Generální tajemník Rady Evropy oznámí členským státiun Rady:

a) každý podpis:
ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV

b) uložení každé ratiftkační listiny nebo listiny o přijetí nebo schválení;

A ZÁKEAIWÍCH svohod VE ZNĚNÍ

c) každé datum vstupu tohoto protokolu v platnost v souladu s článkem 7;
d) Jakýkoli Jiný úkon, oznámení nebo prohlášeni lýkajícl se tohoto protokolu.

PROTOKOLŮ Č. 3, 5 A 8

Na důkaz toho podepsanl, kteří k tomu byli řádně zmocněni, podepsall tento
protokol.

Rok 1968 byl rok výroční. Po dvaceti
letech vlády komunismu se však žádný
přehled úspěchů nemohl konat.
Vrabci si štěbetali na střeše: žádná so
ciální spravedlivost, žádné řešení prob
lémů, ale pošlapávání demokracie
a zaostávání za vyspělým západním
světem.
Tehdejší sovětské vedení požadovalo
na prezidentu Novotném souhlas s roz
místěním sovětských jednotek v Česko
slovensku a ten odmítl. Sověty ale po
třebovaly mít na území ČSSR kontin
gent různých druhů vojsk své armády,
usilovaly o tento strategicky význam
ný prostor, do kterého mohly být vel
mi rychle přisunuty taktické a snad
i střední jaderné zbraně již po mnoho
let. Když tohoto prostoru nedosáhly se
souhlasem oficiálních představitelů
ČSR využily k tomuto účelu jak poled
novou krizi a tak zvané potlačení kontrarevoluce v Československu.

Invazi spojeneckých vojsk Varšavské
smlouvy začaly Sověty připravovat již
v dubnu 1968 pod krycím názvem
DUNAJ, podle direktivy GOU/1/87654
maršála Grečka. V průběhu května se
u našich hranic přesouvaly sovětské,
polské a východoněmecké armády
a pořádaly bojové hry. V červnu na ně
navázalo cvičení armád Varšavské
smlouvy přímo na československém
území. Cvičení ŠUMAVA bylo pře
měněno v rozsáhlé manévry, které
posloužily sovětské armádě jako ge
nerální zkouška invaze. Sovětští velitelé
se seznámili s terénem a prostředím
a sovětské jednotky zdlouhavě odcháze
ly z našeho území. Stačily odchod
s těžkou technikou protahovat až do
začátku srpna. Moskva se chystala
k parádnímu vojenskému zásahu
a starala se i o jeho diplomatické za
střešení. Brežněv se obrátil na ame
rického prezidenta 1.. Johnsona s do
tazem, zda vláda Spojených států dále
ještě uznává výsledky konferencí v Jallě
a Postupimi o rozdělení sfér vlivu. Od-

pověd dostal 18. srpna 1968. Američané
jej ujistili, že zcela bezvýhradně uzná
vají zmíněné dohody. Západ považoval
vývoj v Československu za vnitřní věc
sovětského bloku a nechtěl kvůli němu
riskovat globální střetnutí se sovětskou
vojenskou silou. Když 18. srpna měl již
Brežněv dopis z Československa,
důležitý dopis s prosbou o pomoc
a zásah všemi prostředky proti kontrarevoluci v ČSSR údajně podepsaný
vysokými funkcionáři KSČ, schválili
přítomní zástupci sovětských satelitů
na poradě v Moskvě plán vojenské
intervence a 19. srpna vydala Moskva
příslušné rozkazy k vojenskému zá
kroku.
Pro dnešek nám zůstal tento histo
rický fakt, poučení. 1 dnešní politika
Ruska je agresivní k malým státům
střední Evropy. Stále jsme ve sféře jeho
zájmu. Proto by bylo nebezpečné ne
potrestat minulé zrady. Beztrestnost
těchto činů by podmiňovala možnost
vzniku zrad dalších.
-pčt-

V ěrn i

Vlastizrada
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Dáno v Římě 6. listopadu 1990 u angličtině a francouzštině, přičemž obě zněni mají
stejnou platnost, vjednom vyhotovení, které bude uloženo v archívu Rady Evropy. Jeho
ověřené kopie zašle generální tajemník Rady Evropy všem členským státiun Rady
Evropy.

Sekretariát
Evropské komise pro lidská práva
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Památník obětem zla

Podepsané vlády, členové Rady Evropy,
majíce na zřeteli Všeobecnou deklarací lidských práv vyhlášenou Valným
shromážděním Organizace strojených národů 10. prosince 1948;

majíce na zřeteli, že tato deklarace směřuje k zabezpečení všeobecného a
účinného uznávání a dodržování práv v ní vyhlášených;
majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy Je dosažení větší Jednoty mezi Jejími
členy, a že Jedním ze způsobů. Jak se má tento cil uskutečňovat. Je ochrana a další
rozvoj lidských práv a základních svobod;

znovu potvrzujíce svou hlubokou víru v ty základní svobody, kteréjsou základem
spravedlnosti a míru ve sváté a kteréJsou nejlépe zachovávány najedné straně účinnou
politickou demokracii a na druhé straně společným pojetím a dodržováním lidských
práv, na němž závisí;

rozhodnuty, jakožto vlády evropských států, kteréJsou stejného smýšlení a mají
společné dědictví politických tradic, ideálů, svobody a právního státu, podniknout první
kroky ke kolektivnímu zaručení některých práv vyhlášených ve Všeobecné deklaraci;
dohodly se na následujícím:
Článek I

Vysoké smluvní strany přiznávají každému, kdo podléhaj^jíchjurísdlkcl, práva
a svobody uvedené v Hlavě 1 této Úmluvy.

V Plzni - Doudlevcích byl s po
mocí Boží, sponzorů a dobrodinců
ukončen a také
slavnostně pře
dán veřejnosti.
Stalo se tak v
sobotu
13.
května, Msgrc
František Rad
kovský, biskup
plzeňský, dílo
posvětil při mši
svaté v kapli sv.
Maxmiliána
Kolbeho. Požehnal 1 zvon. Ini
ciátor tohoto neobyčejného díla,
které vzniklo z lásky a velké oběta
vosti Luboš Hruška může být plně
spokojen. Dílo ovšem nekončí.
Přispět na něj možno ještě stále,
neboť dokončovací práce stále po
kračují a probíhají.

Článek 5

Článek 48 Úmluvy zni takto:
"1. Za podmínky, že dotčená vysoká smluvní strana, pokudJeJenomJedna, nebo
dotčené vysoké smluuni strany, pokud Je Jich několik, podléhají obllgatomí pravomocí
Soudu anebo v opačném případě se souhlasem dotčené vysoké smluvní strany, pokud
JeJenomJedna, nebo dotčených vysokých smluvních stran, pokud JeJích vlče, může být
případ předán Soudíc

a) Komisi;
b) vysokou smluvní stranou. Jejíž, státní občan tvrdl, že Je obětí;

c) vysokou smluvní stranou, která předložila případ Komisí;
d) vysokou smluvní stranou, proti níž byla stížnost podána;

e) osobou, nevládní organizací nebo skupinou osob, které podaly stížnost Komise

2. Jestliže Je případ předán Soudu v souladu s písmenem e) předchozího
-IJ- odstavce, případ Je nejdříve předložen výboru složenému ze tří členů Soudu. Členem
výboru bude ax ojfo soudce zvolený za vysokou smluvní stranu, proti níž byla podána
Všechna bída je v tom, že když ve
stížnost, nebo, nenl-ll takový, osoba určená vysokou smluvní stranou, aby zasedala ve
dle tebe v bolestech umírá člověk,
funkcí soudce. Jestliže Je stížnost podána proti více než Jedné vysoké smluvní straně,
ty nic necítíš
bude počet členů výboru příslušné zuýšen
Erich Maria Rcniarguc

Droga je, když si ji někdo vezme
a je v lepší kondici...
Podle cen a daní poznati se dá, jak
je u nás drahá svoboda.

Pokud případ nevznáší žádnou závažnou otázku týkající se výkladu nebo použili
Úmluvy a pokud si nevyžaduje projednání Soudem z jiných důvodů, výbor může
rozhodnout Jednomyslně, že případ nebude Soudem posuzován. V tomto případě
roznodne Výbor ministrů v souladu s ustanoveními článku 32. zda došlo k porušení
Úmluvy."

HLAVA I

Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
Někdo však prakticky na to:
Nejdříve zjisti, kolik je zato.

Článek 2

Kde není orel, vydává se za něj
i vrabec

Článek 6

1. Právo každého na život Je chráněno zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně
zbaven života kromě výkonu soudem uloženého trestu. který následuje po uznání vlny
za spácháni trestného činu, pro který zákon takový trest ukládá.

Není škvírka, kterou by se nepro
táhla pomluva.

1. Tento protokol Je otevřen k podpisu členským státům Rady Evropy, které
podepsaly Úmluvu a které mohou vyjádřit svůj souhlas být jim vázány:

2. Zbavení života se nebude považovat za způsobené v rozporu s tímto článkem.
Jestliže bude vyplývat z použití sily, které není než zcela nezbytné, při:

Spokojenost nemá daleko k ne
tečnosti
Nesvádějme na sklerózu, když se za
pomeneme chovat slušně.

Sentea mládli

b) podpisem s výhradou ratifikace. přijetí nebo schválení, po němž bude
následovat ratifikace, přijeli nebo schváleni.

2. Ratifikační listiny, nebo listiny o přijetí nebo schválení,
generálního tajemníka Rady Evropy.

budou uloženy u

-

b) provádění zákonného zatčení nebo zabránění útěku osoby zákonně zadržené;

které sovětské okupanty nadšeně víta 
li. A pak zde ještě stojí otázka, kolik
trestu těmto zrádcům uložit? Nebo to
bude jen podmínka?
k-

a) obrané každé osoby proti nezákonnému násilí;

a] podpisem bez výhrady ratifikace. přijetí nebo schválení;

c) zákonně uskutečněné akci za účelem potlačení nepokojů nebo vzpoury.

Schvalovali okupaci Československa
V souvislosti s obsazením naši země
vojsky Varšavské smlouvy má být u nás
stíháno přes 20 osob, kteří tuto akci
schvalovali. Tato data zjistil Úřad pro
dokumentaci a vyšetřování zločinů ko
munismu. Tento krok vítají i politické
strany: ODS, KDS i ČSSD, proti jsou

samozřejmé jenom komunisté. Mluvčí
KSČM Věra Žežulková se dokonce do
mnívá. že se bude jednat o rozpoutáni
politických procesů, což nepomůže de
mokracii v teto zemi. Je to dojemná
obava, nebol komunisté nikdy žádnou
demokracii u nás nepodporovali, leda.

že by vězení, koncentrační tábory a po
pravy pokládali za součást demokracie?.
Úřad Václava Bendy našel 20 Jidášů
a zaprodaců zlu. Není to ale málo, jen
dvacet lidí, když obsazení tleskalo velké
množství lidí, kteří s komunisty úzce
spolupracovali? Kam se poděli vedoucí
stranických sekretariátů, ONV, SČSP,
ROH a další nechvalně známé osoby.

’’Věrni zAstali”

č.4/1995

Památník z konce války
Na okraji obce Cimelice na Písečku
byl slavnostně odhalen památník, jenž
připomíná poslední německou kapitu
laci z druhé světové války. V uoct 12.

května podepsal smlouvu za poslední
bojující německé jednotky „Střed" ge
nerál 1’iickler.
•r-

Památce kardinála J. Berana
V Plzni byla u příležitosti 26. výročí
úmrtí odhalena busta a pamětní deska
kardinálu Josefu Beranovi v Křižíkově
ulici. Deska byla instalována na domě,
kde odpůrce komunismu prožíval svá
studentská léta a kam se vracel až do
roku 1930. Jedná se o dílo akad. so
chařky M. Uchytilové a akad. malíře
V. Havlice.
-r-

Nové seznamy
Petr Cibulka připravuje v Necen
zurovaných novinách vydání nových
seznamů. Má to být tak zvaný fond Z,
zvláštní seznam bývalé StB. Nyní již
začal s prověřováním jmen v sezna
mech. aby zjistil, zda některé jméno
není uvedeno v seznamu neprávem.
O tniid jeví zájem i jiné noviny, al.. ty
si kladou podmínku, že vše. lina jmé
na musejí být řádně ověřena.
■:<

