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Vážený

M * s t 3 k ý
úřad
v ŠUMPERKU
odd. MATRIKY
Nám. Míru č. 1 - Radnice
737 93 Šumperk

Vážené dámy a pánové!

Žádám tímto o zm
*nu
jména, které až do densního dne použí
vám bez nejmenaích problémů a dokonce ani za komunismu proti ně
mu nikdo nic nem
l
*
a zejména ne proti mému křestnímu listu.
Mé jméno Hajný, se kterým se vyst
hcvali
*
mí předci od Nepomu
ku u Plzn
*
do Ruska jsme v klidu mohli používat přes všechny ge
nerace až do dnešního dne,mi prý najednou nenáleží. Toto jméno
Hajný, které jsem s úspěchem používal celých 58 let je v součas
né pragmatické dob
*
neplatné a jméno, které mi prý od nepam
ti
*
patří je G a j n i j. Je pravdou, že toto jméno mám ve svém
křestním list
,
*
vydaném 12.prosince 1946 duchovním správcem pra
voslavného chrámu v Bojarce na Ukrajin
.
*
Ovsem v úředním překla
du tohoto mého křestního listu, který byl uskutečněn 25.11.1949
v Temenici podepsaným Vladimírem Kalcovským, učitelem Masaryko
vy národní ákoúy v Temenici,ustanoveným dekretem Zemského soudu
v Brn
*
stálým přísežným tlumočníkem jazyka ruského a ukrajinské
ho je mÍ3topřísežn
*
stvrzeno, že méno Gajnij se překládá do češ
tiny jako Hajný a rovn
ž
*
i mé jméno Vlodimir se do češ
tiny překládá jako Vladimír.
Je třeba si uv
ddmit
*
složitost pom'rů na západní Ukrajin
*
a
Haliči, kde jsem se v r.1939 narodil j«Št
*
v dob
,
*
kdy celá tato
oblast patřila pod svrchovanost Rzeczi Pospolité - Polska. Polská
vláda neprováděla žádnou takovou triviální politiku a také proto
neprznila česká jména e být můj křestní list vydán ihned v dob
*
narození nedošlo by k tomuto trapného vyjednávání. Sovotská vláda,
která byla notoricky známa 3vým velkoruským Šovinismem, který se
projevoval zejména na Ukrajin
*
porušováním jmen. Tím se 3talo,že
mé jména bylo do ruštiny zkomoleno na Gajnij, částečná i proto,že
ruská azbuka nenná písmeno "HH.
Pokud musím dnes, skoro už nad hrobem dokazovat oprávněnost
používání mého jménavVladimír Hajný proti n
muž
*
nebylo úředn
*
vz
neseno námitek, neboí bylo soudním tlumočníkem přísežn
*
doloženo
již před 50 lety,toto rozhodni odmítám.
Jelikož po± zkušenostech se státní byrokracii již vím o své
předem ztracené pozici,« vzal jsem si z t*
chto
3třetů ponaučení.
Proto prosím o provedení zm
*ny
mého jména z křestního listu z
tam uvedeného Vlodimir Gajnij na Vladimír
Hajný,
tak jak je uvedeno v úředním překladu prvopisu mého křestního
listu od přísežného soudního tlumočníka Vladimíra Klíčovského.
Poplatek 100,- Kčs přikládám.
S úctou
Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk
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ČESKÁ REPUBLIKA

MAGISTRÁT

BRKA

Odbor vnitřních věcí Městského úřadu v Šumperku
vyhovuje
žádosti Vladimíra Gajného, nar. 11. dubna 1939, r.č. 39-04-11/953, bytem
Šumperk, Čsl. armády 34

0'Jbcr vnitřních věcí
Mai;nav.J<ÁA«>..^ácx..3........................
601 37 BRNO

.............

V............................................ ^28;
a
po vo 1 u j e
ve smyslu § 2 zákona č. 55/1950 Sb., aby ode dne právní
moci tohoto rozhodnutí výše jmenovaný užíval příjmení

okres Brno - město

RODNÝ LIST
V knize narození -

Hajný

Wrče

Vzhledem k ternu, že se žádosti vyhovuje v plném rozsahu od zdůvodnění
tohoto rozhodnutí se ve smylu § 47, odst.l věty 2 zákona o správním řízení
upouští .

Magistrátu města Brna

Brně
Poučení o odvolání :

XII/121 -

44

130

je ve svazku.......rod...........na straně........ pod č. řad.........

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho
doručení k referátu vnitřní správy Okresního úřadu Šumperk, podáním u odboru
vnitřních věcí Městského úřadu v Šumperku.
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Václav Gajnij
5. červen 1910
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Dorohostaje České, Ukrajina
Jaroslav Gajnij
Pavlina roz. Tomášková

Emilie Gajná roz. Stránská
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v domácnosti
Dorohostaje České, Ukrajina
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Dokončeni : minulého čísla

Staří Slované si připomínali své
předky o svatodušních svátcích.
Věřili, že pozdní jaro je čas, kdy
mnví vystupují z rek a jezer, aby
se usadili v lesích a na polích.
Dne 7. května 1989 vedl Les Taňuk, který se právě vrátil do Ky
jeva po dvacetileté nepřítomnosti,
dvanáct tisíc lidí na zádušní mši
do Bykvinije. Dav byl rozhořčen
zprávami, že vláda plánuje vyká-,
cel přes 1200 hektarů zdejšího le
sa pro stavbu druhého kyjevského
nádraží. Úřady tvroily, že nádraží
se nijak nedotkne pohřebišť v Bykivniji a v Darnyciji. Odpůrci od
pověděli. že k dispozici je nej
méně tucet jiných míst. "Postavil
na těchto kostech nádraží", řekl
Sergej Kiselev během obřadu, "je
stejně nemorální jako jsou ty pří
pady, kdy na místech hřbitovů
srovnaných se zemí vyrostly sta
dióny."
Někteří z truchlících se přišli
přihlásil ke svým zesnulým. Motryja Tovsenková, která bydlí na
nedaleké usedlosti, se nemohla
ubránil slzám. "Je tu můj otec," ří
kala a ukazovala na uhrabané ko
pečky. "Jeho bratr Anton je tu ta
ké. Oba je odvedli jedné noci v
říjnu 1937."
Byli tu i bratranci paní Tovsenkové - Hryhorij a Jakiv - synové
jejího strýce Antona. Celých pa
desát let se dožadovali vysvětlení,
co se stalo s jejich otcem, ale te
prve před rokem se dověděli, že
byl popraven v Lukjanivce roku
1937. Ačkoli jim nikdo neřekl.

kde je pohřben, věděli, že ty, kte
ré zastřelili v Lukjanivce, odváželi
sem.
Nyní již zesnulý Andrej Sacharov poslal tehdy dopis, který byl
při obřadu přečten. Je důležité,
napsal v něm, znát celou pravdu
nejen o obětech, jež jsou poliřbeny v Bykviniji a na nespočet
ných jiných místech, ale také o je
jich vrazích. To je záruka, že se
stalinismus nebo jiná krutovláda
nevrátí. (Pozn.: To plaň i pro
Československo.)

Nespočetná jsou jiná místa.
Protože Bykvinija neiu jediná a
zprávy o hromadných hrobech - v
Dnepropetrovsk!! na jižní Ukraji
ně, Ivano-Frankivsku na západě a
v Poltavě a Vinnyciji na východě plní sovětský tisk. Deska nedaleko
Kirovovy třídy v centru průmy
slového města Dnépropetrovsku
oznamuje, že zde v letech 194143 popravili sovětské občany. Se
men Fišer, který tu byl v třicátých
letech zaměstnán u pohřební služ
by, tvrdí, že ten nápis lže. Tehdy
tu Kirovova třída ještě nebyla a
na jejím místě se tyčila kamenná

Zeinřela Dáša Šimková
autorka knihy "Byly jsme tam taky"
Narodila se 23. 5. 1929 v Praze, své mládi prožila v Pisku.
Zemřela 24. 2. 1995 po téžkc nemoci v daleké Austrálii.
V roce 1952 byla zatčena a v roce 1954 odsouzena Krajským
soudem v Českých Budějovicích pro trestný čin velezrady a

špionáže na 8 let. Po odvolání prokurátora JUDr. Antoše byl
trest Nejvyššim soudem zvýšen na 15 let.

zeď. Od roku 1933 zastavovalo u
zdi dvakrát týdně v noci několik
nákladních aut. "Jednou jsem se
bral odvahu a za tmy jsem se při
plížil ke zdi," vzpomíná Fišer.
'To, co jsem spatřil, bylo hrozné.
Házeli do jam desítky mrtvol.
Hrobníci z naší pohřební služby ty
jámy vykopali a pak je plnili." Fi
šer tehdy pochopil, proč jsou
hrobníci často opilí. "Pokaždé,
když šli dělal tu špinavou práci,
dostávali vodku, aby si nestěžo
vali."
Mychajlo Zbarač vyprávěl, jak
narazil na kostru, když v roce
1963 kopal podél této třídy výko
py pro vodovodní potrubí. Před
válkou viděl v noci zajížděl ná
kladní auta na jednu opuštěnou
parcelu a proio svůj objev oznámil
nadřízeným. Brzy se doslavil vo
jenský důstojník ve výslužbě. "Vy
táhl starou mapu a ukázal nám,
kde máme zatloukat kůly. Vyšel z
toho čtverec o straně 27,5 metru.
Když bagr odstranil svrcliní vrstvu
půdy, uviděli jsme šest příkopů,
každý z nich 23 metrů dlouhý a
plný mrtvol. Jejich oblečení pro
zrazovalo, že všichni byli zabiti v
roce 1939 nebo 1940, v době, kdy
jsem byl svědkem oněch záhad
ných nočních jízd. Byl dán rozkaz
a bagr vjel do jámy, rozdrtil a ro
zerval mrtvoly a naházel je lžící
do vozů na smetí. Mrtvoly převe
zli na místo, kde teď stojí pomník.
Vykopali jámu, těla do tu nasypali
jako odpadky a zahrnuli hlínou."
Borisů Paškovovi přidělili v ro-

10
V roce 1955 byla odsouzena Lidovým soudem v
Zeliczovcích na další 3 roky za útěk z výkonu trcslu V roce
1966 byla propuštěna v důsledku amnestie z věznice v Opavě.
V roce 1968 odjela se svojí maminkou, která rovněž prožila v
komunistických věznicích 7 let. do Austrálie, kde žije její sestra
Marta Matka. Marta Šimková, tam v roce 1970 zemřela. V
roce 1971 byla Dáša odsouzena (in absentia) na 4 roky za
opuštění republiky.

ce 1972 byl v budově, která se
stavěla vedle pomníku. Budoucí
nájemníci střídavě pomáhali stav
bařům. "Když kopali základy," vy
pověděl Paskov, "bagr stále vyhra
bával rozlámané lidské kosti. Aula
na smetí je odvážela někam na
skládku. Později začali nájemníci
vedle budovy kopat příkop. Lopa
ty nám téměř vypadly z rukou.
Kosti, lebky a dokonce celé kostry
tu byly rozptýleny v zemi až do
hloubky několika metrů. Kostry
měly ruce svázaný za zády rozpa
dajícími se kusy látky nebo ost
natým drátem. V každé lebce byly
dva otvory - jeden v čele a jeden
v týle."
U popraviště, které bylo obje
veno v září 1989 v blízkosti ves
nice Pasyčana, jižně od IvanoFrankivska na západní Ukrajině,
bylo ze tří hrobů exhuinováno 52b
mrtvých a další hroby na otevření
teprve čekají. Lebky s otvory po
kulkách jsou uloženy v rakvích.
Našly se zde dokumenty prokazu
jící, že mnoho z obětí bylo vězni
NKVD. Místní noviny popsaly
scénu při otvírání těchto hrobů:
"Hromada mokrých, napůl zetlelých svršků, ze kterých padají lid
ské kosti. Staří vesničané z Pasyčné pláčí. Oči všech přítomných
jsou naplněny hrůzou a bolestí.

Zubní kartáček. Hliníkové pou
zdro. Obětem zřejmé namluvili,
že budou transporto vám. Lýtková
kost trčí z boty. Knoflíky. Smrt.
Hrobové míčem ženisiů. A bagr
vyrývá nový výkop, lžíce vyzvědá
další šaty a kosti."
Záznamy výslechů, které úřady
zveřejnily po odhalení hromad
ných hrobů v Poltavě, podávají
přehled o tom, jakým způsobem
NKVD popravovalo. Pavlo Mazur
se v roce 1924 přistěhoval z Pol
ska, a přestože dostal sovětské
občanství a deset lei byl členem
strany (KSSS), zalkli ho v srpnu
1937 jako polského špióna. O čty
ři měsíce později vyvolali jeho a
devět dalších vězňů z cel a od
vezli je na velitelství NKVD, kde
je dali do sklepní kobky. Za dvě
hodiny je jednoho po druhém vy
volali ven. Když došlo na Mazu
ra, dozorci ho dovedli do míst
nosti, kde už čekali čtyři muži.
"Jeden z těch čtyř se mě zeptal na
jméno a proč jsem neřekl vyšetřo
vateli pravdu," uvedl později Ma
zur. "Potom mi přikázal, abych
ustoupil o dva kroky a klekl si na
kolena, což jsem udělal, a on nu
střelil kulku do zátylku. Přežil
jsem to, protože výstřel zasálá
levou polovinu krku. Ležel jsem
vedle lidí, které zastřelili. Naložili

Rehabilitována byla Dáša i její matka v roce 1990.

Opustil vlast je dalši tragedie. Začátky v nové zemi, navíc
s podlomeným zdravím, byly pro obč těžké. Se statečnosti ji
vlastni a s pevnou vůli vystudovala při zaměstnáni dvě fakulty.
Archeologii a dějiny umění, v návaznosti také sociologii.
Později pracovala jako socioložka v australských věznicích.
Konečně mohla také uplatnil svůj výtvarný talent jako
malířka. Její obrazy budí na výstavách zájem a obdiv. Z obrazu
nazvaném EMIGRACE zaváni nekonečný smutek a
opuštěnost.

nás na nákladní auto a odvezli na
nějaký hřbitov. Ležel jsem na pra
vé straně a na mně dvé mrtvoly.
Jáma byla napravo od auta, a aby
mohli mrtvoly vyložit, otevřeli
pravou postraních Jak mrtvoly
shazovali, spadl jsem s auta a odkulil se pod něj. Po několika mi
nutách jsem usoudil, že si mne ni
kdo nevšiml a odplížil jsem se k
zadní nápravě, vylezl na ni a chy
til se rezervní pneumatiky."
Když se auto vrátilo zpět na ve
litelství NKVD a řidič zatroubil,
aby mu otevřeli bránu, sklouzl
Mazur s nápravy a vydal se na
pouť městem. Nejdříve zaklepal
na nějaké dveře a dostal šaty (byl
jen ve spodním prádle) a obvaz
na převázání rány. Tvrdil, že ho
přepadli lupiči. Potom se ukryl u
své sestry v Donécku. Někdo ze
sousedů ho však prozradil. Místní
NKVD ho zalklo a vyslýchalo,
pak znovu vykonalo rozsudek.
Tentokrát už kulka svůj cíl nemi
nula. Tuto zprávu vypověděla se
stra Pavlo Mazura, které se svěřil
o tom, co prožil, než ho podruhé
NKVD zatklo.
Ve Vinnyciji, 200 km jihozá
padně od Kyjeva, také postavili v
roce 1937 zelený plot. V roce
1943 se němečtí okupanu dově
děli. že za tím plotem se skrývají
hroby. V roce 1941 byli Němci
přesvědčeni, že válku vyhrají a
proto se o Bykivniji příliš ne
zmiňovali. O dva roky později stá
li Němci tváří v tvář své porážce
a začali se obávat, že by se mohlo
přijít na jejich vlasuů vraždění,
proto horlivě šířili zvěsti o bol
ševických zvěrstvech a povolali
mezinárodní komisi, aby prozkou
mala 91 hromadných hrobů, které
našli obyvatelé města.
Zpráva této komise měla 282
stran a doprovázely ji fotografie,
mapy a dokumenty. Ze všech
9.435 obětí, říkalo se ve zprávě,

Pro svoji vlast, kterou milovala, byla neustále činná v
propagaci českých zájmů o osvobození od komunismu. hlavně
v Amnesty International, přes kterou využívala každou
příležitost upozorňovat na situaci ve vlasti. Byla zvána pořádal
veřejné debaty na universitě, v rozhlase a televizi a účinkovala
v několika filmech financovaných Amnesty na obranu
disidentu Tyto filmy byly mezinárodně promítány.
Do konce svých dmi však žila s pocitem dalši křivdy.
Liknavosti advokátky, úřadů i těch, které jsme prosily o pomoc,
se nedočkala vrácení zabaveného domu v Praze. Praha - to

byla její největší láska. Byla členkou KPV - pobočky v
Olomouci, kde našla dočasný domov u svých přátel. V té době
se začala projevovat těžká nemoc, proto se tirvchleně po
jedenácti měsících pobytu vrátila zpět do Austrálie Tam
dožívala v nesmírném utrpení víc než rok

To byla Dáša Krásná dívka, která prožila v komunistických
kriminálech 14 let a přesto ve svém srdci ncbvla schopna
nenávisti. Byl to velký, statečný člověk.
Lida Navrátilová

P o k ra č o v á n í

popravených mezi roky 1937-1938
ve věznici NKVD a to většinou
kulkou do týla, bylo 169 žen. Vět
šina mužů byla ve věku od třiceti
do čtyřiceti let a měla ruce svá
zané za zády. Někteří měli sváza
né i nohy. Pokud jde o ženy, jen
několik starších bylo oblečeno; 49
bylo nahých a ostatní měly na so
bě jen dlouhé košile. Nasvědčuje
to, že většina žen byla pravděpo
dobně před popravou znásilněna.
Některé z obětí měly v ústech
roubík, další měly zase kolem
krku smyčku. Ne všechny výstřely
způsobily smrt: 395 lebek bylo
Jurij Badžio, historik a bývalý
jsem tam jako kluk zůstal tajně
zasaženo několika ranami. Hlína
politický vězeň,'toto vraždění na
často až do půlnoci nebo i déle.
nalezena v jícnech a střevech
zývá válkou. "Stalinismus zničil
Po setmění se venku na dvoře
některých obětí naznačuje, že by
naše úspěchy z dvacátých let," ří
ly pohřbeny zaživa. Jedna žena v- rozléhaly výstřely. Hluk výstřelů
ká. "Inteligence byla vybita, naše
nikoho z příslušníků NKVD neza
hrobé porodila.
kultura pošlapána, sedm až deset
jímal. Lidem se prostě zakázalo
Sovětská vláda reagovala na tu
milionů lidí padlo v letech 1932 přiblížit
se
k
budově.
Do
dvora
to zprávu přesně tak, jak reago
1933 za oběť hladomoru, tři mi
vjelo několik nákladních aut. Byla
vala na objevení hrobů polských
lióny v té době byly deportovány
plná lidí, kteří klečeli v řadách zá
důstojníků u Katyně: svedla vinu
a mučeny. Byla to válka, hrozná
dy po směru jízdy. Krajní (posled
za všechny zrádnosti na nacisty a
válka proti našemu národu na
ní) řadu lidí tiskl jakýsi trám na
pak už o tom mlčela. V roce 1987
Ukrajině."
ostatní tak. aby se nikdo nemohl
začali lidé z Vinnycije shromaž
Válka proti národu. Na žulové
pohnout, natož se pokusit o útěk.
ďovat fotografie, písemné důkazy
desce leží povadlé květiny, oharky
Lidi vyvedli z aut. rozkázali jim,
i svědectví, aby vraždy dokázali.
svíček a blátem nasáklý vyšívaný
aby se svlékli, pak je odvedli do
Jakmile se však tato skupina po
přehoz. Truchlící pozůstaň' zde
umývárny aul a tam je zastřelili."
kusila zorganizovat vzpomínkové
měli před několika dny zádušní
"Pokaždé," pokračoval Lastoshromáždění, odmítli ho městští
mši. Dešťová voda zanechává na
veckv,
"odvedli
stranou
sedm
ne

funkcionáři povolit. Až v červnu
kameni po obou stranách nápisu
bo osm lidí a ti se nemuseli svlé
1989 publikoval Hryhoryj Drobstopy. Cestou do lesa lze spatřit
kat. Oni naložili mrtvoly na auta,
čak, reportér oblíbených země
knoflíky, lidské kosti, stopy kopání
odjeli je vyložit a pak se vrátili.
dělských novin "Silski visti", svůj
a náznaky hrobů, které ještě ne
Dostali na srozuměnou, že byli
článek. O několik týdnů později
byly objeveny. Němečtí vojáci
ušetřeni, načež jim bylo přikázáno
podali dva další novináři důkazy o
zdemolovali strážní domek, vesni
vrátit
se
po
jednom
bez
dozorců
oněch vraždách a požádali pro
čané strhli pot. aby vyspravili své
do cel. Museli projít dlouhou
kurátora republiky, aby se ujal vy
chalupy a kůlny. Sovětští vojáci
chodbou, uprostřed ní visela ze
šetřování.
důkladné pročesali mohyly a od
stropu lampa. Na konci chodby
Výpovědi očitých svědků, které
nesli, co se dalo. Les je němý.
seděl
u
stolu
dozorce.
Když
se
vě

reportéři předložili, potvrdily to,
Bykivnija. "Místo býků". Skot se
zeň přiblížil k lampě, přikázal mu
co zjistili Němci, a odhalily způ
lady pěstuje od té doby, co před
dozorce stát. Napravo od tohoto
sob vraždění. "Můj otec často pra
4.000 lety zdomácněl a kult býka,
místa byl prkny zatlučený vý
coval v garáži vinnycijského
který byl v době kamenné vyzná
klenek. V něm stál příslušník
NKVD", uvedl muž jménem Lasván od Španělska po Krétu. Su
NKVD s malorážkou. Střílel štěr
tovecky. "Pomáhal jsem mu opra
mer a Indii, měl své vyznavače
binou, přímo u vězňova spánku.
vovat auta. Otec směl pracovat
také zde, na Ukrajině, na březích
Smrt byla jistá."
jen do šesti hodin večer, ale já
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nabízen jako obětní beránek (jeho
židovský původ není tajemstvím),
aby mohli mladší pachatelé dožít
své životy na nerušené penzi?
Když budete v Kyjevě a na
Ukrajině hovořit se staršími lidmi,
kteří velmi kruté trpěli za stalinismu, uslyšíte, že po celém So-

řeky Dněpru. Jedním z hlavních
božstev pohanských Slovanů byl
Volos, "srstnatý" bůh skotu, plod
nosti a hojnosti.
Před námi se z ničeho nic zpoza
stromů vynořuje olivově zelené
nákladní auto, korbu má zakrytou
nepromokavou plachtou. Něco to
nápadně připomíná. Než jsme do
těchto míst vstoupili, byli jsme
varováni, abychom si dali pozor
na milici. Byli jsme spatřeni, jak
odbočujeme ze silnice do lesa, je
dou k nám. Jedou si pro nás?
Otáčíme se a míříme k autu a
snažíme se jit rychle a přitom
vypadat nenápadně. Doufejme,že
nás "náš" major ochrání. Nákladní
auto burácí přímo za námi; ustou
píme na kraj cesty, auto s racho
tem projíždí.
Spravedlivá sovětská společ
nost. Tyto dějiny hrůzy jsou zá
roveň politikou přítomnosti. Kro
mě hladomoru v roce 1933 se nic
tak hluboce nedotýká samých zá
kladů vztahů mezi Moskvou a
Ukrajinou jako masakry, jichž se
Bykivnija stala symbolem. Ote
vřený dopis pěti intelektuálů, mezi
nimiž byl i Les Taňuk. který se
objevil v únoru 1989 v kyjevských
novinách, svědčí o tom, že se pro
Ukrajince staly hromadné hroby
záležitostí národní cti. Na shro
máždění v Bykivniji v květnu
1989 nechali truchlící kolovat klo
bouk, píše se v dopise, a vybrali
do něj 30 rublů v jedno a dvoukopéjkových mincích, aby mohl La
zar Kaganovič přijet ze svého
útulného bytu na Frunzeho nábře
ží v Moskvě sem do Bykivnije a
vydat o vraždách své svědectví.
Proč taková velkorysost vůči
Kaganovičovi? Dopis na tuto
otázku odpověděl: Jako důvěry
hodný člen Stalinova kroužku nejbližších bvl jedním z organizátorů
"bezpříkladné genocidy - pečlivé
naplánovaného vyvraždění sedmi

proč pouze Kaganovič?, vnucuje
se otázka po přečtení dokumentu
historika Medveděva. K tomu dá
vá vysvětlení autor knihy "Vlk z
Kremlu” Stuart Kahan, který se o
Kaganovičovi zmiňuje: "Moc má
tendenci korumpovat, a absolutní
moc korumpuje absolutné. Nej
větším zločinem je zabít člověka.
Spoluviník není o nic lepší než
vrah." Ano, Kaganovičův podpis
zdobí příkazy k popravám (našlo
se jich 36.000), on mél prsty ve
vraždách milionů. Ale co s lidmi,
kteří drhli nákladní auta a doplňo
vali jim palivo, kteří hýčkali a
krmili policejní psy, sypali na
mrtvoly vápno, přikládali hlavně
pistolí do týla obětí? A co s funk
cionáři bezpečnosti, kteří lak

Yětském svazu je rozseto více než
100 tisíc neoznačených hromad
ných hrobů; celá země stojí na
kostech.
Události, které popisuje dokumentarista Marco Carynnyk, v
mnohém připomínají události v
Československu, po únorovém
bolševickém puči v roce 1948. Jde
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zejména o všemocnou nadvládu
sovětské KGB a StB, vybudova
nou z popudu a se souhlasem těch
nejmocnějších v Moskvě a Praze.
Také v Československu, po listo
padu 1989, bylo neoficiálně do
voleno pojmenovat komunistická
mučení, vraždy a popravy, zloči
nem. Vrazi a jejich spoluviníci

až devíti miliónů ukrajinských
rolníků během liladomoru v ob
dobí let 1932 - 33"; bezohledný
vůči všemu, co mu jen vzdáleně
připomínalo ukrajinský nacionalis
mus, je zodpovědný za smrt celé
jedné generace intelektuálů.
Kaganovičovi životopisci tento
výrok potvrzují. Tento člověk, pí
še historik Roj Medveděv, má na
svědomí stejné množství zločinů,
jako měli všichni ti. které v roce
1946 v Norimberku pověsili. Ka
ganovič požadoval a připravil smrt
dvaceti milionů lidí. Ovšem, ale

dlouho stáli v cestě spravedlnosti?
Lazar Mojsejevíc Kaganovič se
narodil 22. listopadu 1893 ve vsi
Kabaň (nyní vesnice Kaganovič) v
kyjevské gubernii, v chudé židov
ské rodině. Z chudobného žida se
stal mocný žid-vrah. Lazar Kaga
novič "proslul” coby organizátor
kolektivizace násilnými prostřed
ky. Přitom se honosil vysokými
funkcemi. V roce 1933 byl jmeno
ván šéfem politického oddělení při
ÚV VKS(b) odpovědným za ze
mědělství. Jeho vůli vykonávala
armáda 25.(XX) straníků, zmoc
něnců pro zemědělství (vedoucí
politických oddělení a jejich ná
městci), jmenována přímo ÚV a
podřízena výhradně Kaganovi
čovi. S tímto aparátem se Kaga
novič zapojil do kolchozního hnu
tí. Jako zvláštní zmocněnec pro
kolektivizaci měl výjimečná prá
va. Mohl stanovovat opatření a
rozhodovat jménem ÚV a sovět
ské vlády, proti čemuž nebylo od
volám. S takovými pravomocemi
a za podpory zvláštních čekistickýcli oddílů začal na Ukrajině pod
heslem, že je třeba beze zbytku
vyliladit sabotáže kuláků. V roce
1935 Kaganovič odevzdal funkci
svému pomocníku, Nikitu Chruščovovi.
A co trestní stíhání zločinců?
Během více než čtyřiceti let byly
v Bykivniji čtyři komise a nikdo
nebyl obviněn. Když se novináři
zeptali čtvrté komise, zda někdo z
lidí zodpovědných za vraždění ješ
tě pracuje na KGB, dostali neur
čitou odpověď: ne, nepracuje.
Novináři byli spokojeni a nikdo se
nezeptal, jestli budou obžalováni
funkcionáři, kteří jsou ve výsluž
bě. Glasnost Michaíla Gorbačova
dovolila pojmenovat zločin, ale
nikoli vrahy a jejich spoluviníky.
Je Kaganovič, kterému je dnes
devadesát devět let, a už nikdy
neusedne na lavici obžalovaných,

však jsou chráněni a nepotrestáni.
Stejně jako v Sovětském svazu.
Jde o podobnost čisté náhodnou?
KONEC
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