První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

ŠAT ANA Claudius

RES CLARITATIS

19. září 1997

Satana Claudius, ženatý, major čs. armády, bytem v Praze
katolík, nar.13.září 1916 v Kroměříži, odsouzen státním sou
dem, vojenské odd. Praha. Popraven 7.října 1950 v 5,18 hod.
se- spoluvězni podplukovníkem Františkem Skokanem, Vojtěchen
Lacko automechanikem a majorem Slavojem Šádkem.
řrPTeta”
Političtí vězni zemřelí?_ve vazbě./Dosud nepublikováno/

Pavel, nar.14.9.1899, velezrada, vyzvědač
ství, sepse - otrava krve, +17.7.1957,Brnc
K n e b o r t Vilém, nar.3.2.1888, velezrada, vřed na dvanácterníku, zemřel 26.2.1960, nemocnice Brnc
Kohout Václav, nar.26.5•1895, sabotáž, hnisavý zánět
ledvin, zemřel 20.4."1957, nemocnice Brno.
Korda Alexandr, nar.8.4.1907, vyzvědačství, rakovina
průdušek, +13.9.1958, nemocnice Brno.
Make Juraj, nar.24.IQ•1889, velezrada, zemřel na selhá
ní srdce, dne 15.4.1959, nemoc. Brno.
Novotný Ludvík, nar.21.5.1903, velezrada, zemřel na
bujení krvotvorného aparátu 31.10.1963,Brno.
N y k 1 František, nar.2.3.1918, násilí na veřejném činiteli, zemřel na rakovinu žaludku 4.11.1967.
- • ’
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1. PhDr.Tomáš P a v 1 i c a:’Byl symbolem čs. státnosti.
Před 50 lety zemřel první president Československa.
2'. Dagmar Š i m k o v á: Byly jsme tam taky /úryvek/.
3. Míla Hašek: To kalné ráno... /Věrni zůstali/
4. Jan Sádovský: šibenice - jako znamení doby.
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HISTORIE
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Před padesáti lety zemřel zakladatel a první prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk

Byl symbolem československé státnosti
Jen málo nejstarších občanů
republiky ještě pamatuje T. G.
Masaryka. A i ti jej znají jako dů
stojného starého pána, preziden
ta republiky a profesora filozofie
a živou legendu založení Česko
slovenska. Nikdo si už nevzpo
míná na statného mladíka, který
se učil kovářem a pak studoval,
na muže, který se s chutí vrhal do
vědeckých i veřejných sporů a
který za první světové války cho
dil ve švýcarském exilu s revolve
rem v kapse, protože mu hrozil
atentát od rakouské tajné služby.
PhDr. TOMÁŠ PAVUCA

Masaryk se narodil 7. března
1850 v chudé rodině zemědělské
ho dělníka. Po základní škole se
učil kovářem a jen na nátlak uči
telů souhlasili rodiče se středo
školským studiem. Na gymnáziu i
na vídeňské univerzitě se živil sám
doučováním žáků z bohatých ro
din. V této práci pokračoval i po
promoci. Když doprovázel svého
žáka do Lipska, seznámil se se stu
dentkou hudby Charlottou Garrigueovou. Mladá Američanka z bo
haté rodiny byla Masarykem zau
jata natolik, že se za něj po roce
provdala a následovala ho do neji
sté budoucnosti v neznámé evrop
ské zemi. Masaryk přijal ke svému
jménu i její. Když se v roce 1882
stal Masaryk profesorem filozofie
na Karlově univerzitě, měl už tři
děti, syny Herberta a Jana a dceru
Alici. Později přibyla ještě dcera
Olga.
Jako profesor filozofie nebyl
Masaryk „katedrovým“ vědcem,
naopak prosazoval své zásady v
praktickém životě. V roce 1886 vy
volal dlouholeté spory o pravost
Rukopisu královodvorského a ze
lenohorského. Chtěl, aby národ
mohl být na ně oprávněně hrdý nebo aby byly poznány jako pod
vrh. V roce 1899 vystoupil proti
antisemitskému pozadí tzv. Polenské vraždy. V roce 1908 za

Prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

chránil před popravištěm chorvat
ské politiky obviněné vládou v Bu
dapešti ze špionáže pro Srbsko.
Bojoval za svobodu vyučování,
odhaloval policejní donašeče a na
dělal si dost nepřátel.
Po vypuknutí první světové vál
ky odhadl, že by mohla přijít pří
ležitost k osamostatnění národa, a
v prosinci 1914 odešel do ciziny.
Znaí svět. Znal Ameriku, Rusko,
Itálii a měl v těchto zemích přáte
le. S jejich pomocí 6. července v
Ženevě poprvé veřejně vystoupil
za rozbití Rakouska. Ještě před od
jezdem z Prahy vytvořil tajnou do
mácí organizaci, v roce 1916 zalo
žil v Paříži Československou ná
rodní radu, za kterou se postavila

vznikající zahraniční vojska, čes
koslovenské legie. V říjnu 1918 by
la Národní rada uznána za proza
tímní vládu a Masaryk byl u prezi
denta USA Wilsona přijat s pocta
mi hlavy státu. V listopadu 1918
byl zvolen prezidentem Českoslo
venské republiky. Když se vracel
z USA do Evropy, nepřemýšlel o
nenadálé poctě, ale o tom, koho
postavit do čela ministerstev, ko
ho do diplomatické služby, jak or
ganizovat stát. Neměl to jako pre
zident lehké, neměl takové pravo
moci jako prezident USA. Na čas
to rozvaděné koaliční strany však
působil svou přirozenou autori
tou. Vybudoval demokratický stát,
který byl v meziválečném období
Nevím

To kalné ráno
Jaroslav Seifert
i t.ix.
Za sto let možná děti našich dětí
svým dětem budou teskně vyprávěli
o šedivém ránu čtrnáctého září,
na věky označeném v kalendáři.
To kalné ráno, to si pamatuj
mé drtě.
Až ze všech nás už budou jenom stíny
či prach, jejž čas klást bude na hodiny
života příštích, v ranním šeru
chvíle se ozve bez úderu.

přesně,

kde

jediným skutečně demokratickým
státem střední a východní Evropy.
Staral se o armádu, sociální věci,
zdravotnictví, letectví, sport. Den
ně jezdil na koni v otevřené kraji
ně nebo chodil po pražských uli
cích a uváděl v zoufalství svou
ochranku. Lámal si hlavu, jak zís
kat pro Československo i české
Němce, jak z nich udělat stejně
věrné občany, jako jsou švýcarští
Němci. To se mu nepodařilo. Zís
kal však světovou úctu svou poli
tickou i literární činností. Znovu
byl zvolen prezidentem v roce
1920,1927 a 1934. V roce 1930 se
Národní shromáždění usneslo na
nejkratším zákoně republiky: „T.
G. Masaryk zasloužil se o stát.“ V
roce 1934 se vysoký věk projevil
arteriosklerózou a mozkovou pří
hodou. Masaryk se uzdravil, ale v
prosinci 1935 pro vysoký věk ab
dikoval z funkce. Zil pak na od
počinku v zámku Lány, který mu
byl na doživotí dán k dispozici, a
14. září 1937 zemřel na mozkovou
příhodu a za ní následujícím zá
nětem plic. Jeho pohřbu se zúčast
nily statisíce lidí a uznání mu vy
slovil i ústřední nacistický deník
Völkischer Beobachter.
Masaryk byl a zůstal symbolem
československé státnosti a demo
kracie. Proto byl trnem v oku jak
nacistům, tak po roku 1948 ko
munistům. Jeho pomníky byly li
kvidovány, smělo se o něm mluvit
jen jako o zaprodanci buržoazie.
Ale u táborových ohňů i jinde se
dál ozývala píseň „Teče voda, te
če“. Věřilo se, že byla Masaryko
vou nejoblíbenější. Když tu píseň
v roce 1972 nazpívala Hanka
Buštíková s Bukanýry, byla mikrodeska rozebrána za tři dny. A
ještě v roce 1975 střežili občané
Staré Bělé dnem i nocí pomník
padlých, který měl být zlikvido
ván, protože jeho součástí byla
Masarykova busta. Masarykova
památka zůstala živá i šedesát let
po jeho smrti.
jsem

či

zaslechl

To kalné ráno, to si pamatuj,
mé drtě.

přečetl tu historku o TGM a komuniste
ch. V Hovorech K.čapka s Masarykem ří

Tu chvíli před půl čtvrtou ranní,
ten okamžik a konec umírání
když smrt se dotkla vrásek čela
a ranní mlhou odcházela.

nepodal

To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě.
Evropo, Evropo, až zvony rozhoupají
měla bys první být mezi těmi, kdož lkají.
Evropo hrozná nad meči a děli,
ve světle svící, jež se rozhořely.

To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě.
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Šibenice — jako znamení doby

nebyly lidumilnější, pokud jim byla dána li. Vše vysvětlujícím a omlouvajícím
možnost zúčastnit se opojné hry o moc. zaklínadlem byla „jednota strany “ , za
Byli stejnými politickými taktiky a pleti- kterou se však skrývalo přání podílet se
cháři jako Stalin, o nic lepší než on, i na moci. Stalin a všichni ti, se kterými si
když jim pravděpodobně chyběly jeho původně rozuměl a přátelsky tykal, jeho
předchůdci, spolupracovníci a pozdější
patoigicky kriminální sklony,
bakticky se všichni Stalinovi podřídi- oběti, byli důstojnými partnery. Stalin,
typ inteligentního primitiva, nedosaho-

' Vzpomínky Anny Bucharinové

„neuznávat jinou pravdu než vlastní, a
zastávat ji s neúprosným fanatismem.
V podstatě jde o sebeklam, pozvednutý
na úroveň víry, který však není ničím ji
ným, než naprostou slepotou. Výsled
kem je přímo trapná heroizace a legenderizace jakýchsi „pravých a nepochope
ných hrdinů revoluce“ , iimž iedině Sta-

lin, jak autorka neustále říká, znemožnil tivy sovětského a komunistického vývo
je. Překvapí jejich polovzděla nost, jejich
spasit nejen Rusko, ale i celé lidstvo.
Jednotlivé charakteristiky těchto sklon k intelektuálnímu povýšenectví,
nepochopených vyvolenců však nevyvo k intrikám a rivalitám, ochota zneužívat
lávají u čtenáře sympatie, spíše naopak. neinformovanosti ruských mas a jejich
Autorka nauspěje se svou snahou před  tradiční úcty vůči autoritě, a konečně i
stavit domnělé Stalinovy protihráče jako netečnost vůči utrpení ostatních.
avantgardu a representanty lepší alterna- Důsledky jejich politické prakse věru

struuje bezprostřední souvislosti mezi
minulou a současnou sovětskou, respek
‘ V západoněmeckém nakladatelství Steidl vyšla před časem kniha tive komunistickou problematikou.
V očích GorbaČovových odpůrců a
vzpomínek vdovy po popraveném ministru Nikolaji Bucharinovi. Nejde
jen o knihu samotnou, nýbrž také o neočekávanou západní reakci na dílo, odpůrců jeho „perestrojky“ se stávají
které mělo osvětlit temnou sovětskou minulost, ale stalo se zcela neočeká fiktivní obvinění těch, kteří se stali
obětmi stalinské persekuce, obžalobou
vaně záminkou pro kritiku současného sovětského vývoje.
dnešního chaotického stavu v Sovětském
Není sporu, že jednou z podstatných dou.vŠak je Bucharin jako nekompro Svazu. Mohou se dovolávat outorkou
součástí Gorbačovových snah o reformy misní odpůrce bolševické prakse: Zto „očištěných“ revolučních ideálů a lito
je sice systematické, ale místy liknavé a tožnil se s ní totiž jako architekt přísluš vat, že už není možné postupovat neú
rozpačité úsilí, distancovat se od stalins né propagandy a to ve funkci předsedy prosně proti každému, kdo nezabraňuje
ké minulosti a jejích despotických rysů. Kominterny. Po odstranění Zinovjeva jejich diskreditaci.
kterého nikdy řádně
Dochází cbčas k rehabilitaci osobností z sloužil Stalinovi
Ale ani tato možnost, využít rehabi
galerie tzv. „starých bolševiku“. Jedním neprohlédl — prakticky až do chvíle ,
ze spektakulárních aktů byla rehabilitace kdy ho pán Kremlu poslal v březnu 1938 litovaného Bucharina a jeho vdovy ke
s ostatními pozůstalými staré bolševické kritice reforem, neubírá knize vzpomí
Nikolaje Bucharina.
nek na jejím významu otřesného doku
gardy na smrt.
Oficiální verze zní přesvědčivě: Ni
mentu a bohatého pramene informací.
Autorka pamětí pochází z klasického V podstatě to je přímo mučivý epos utr
kolaj Bucharin byl prý přímo zářivý
představitel alternativy hospodářské prostředí ruských revolucionářů z povo pení, výčet nesčetných zničených, jaké
prosperity a rozumné ekonomické kon lání. Od svého mládí Bucharina uctívala, koliv lidské důstojosti zbavených životů.
cepce v době Stalinova vražedného milovala a konečně si ho vzsala za manže Pro toho, kdo nikdy nepodlehl komuni
postupu proti ruskému venkovu. Byl re la. Prožila s ním údobí jeho vzestupu, stické indoktrinaci, se stává sovětská hi
presentantem rozumného kurzu a tudíž konfliktů, úpadku a konečného zmizení storie ještě odpudivější, odpornější a
odpůrcem násilné kolektivizace země v kobkách GPU. Naučila se nazpaměť — přímo nesnesitelnou kapitolou lidských
dělství, překotné industrializace a tero jediný to způsob bezpečné dokumentace dějin. Ale i pro zastánce socialistického
ru, namířeného jak proti lidovým masám — Bucharinovu apologii, adresovanou myšlení je kniha Bucharinovy vdovy ot
řesným svědectvím o degeneraci i té nej
tak i proti umírněným částem stranické
příští generaci tzv. stranických vůdců.
ho aparátu. Nezbytně se proto musel Nakonec byla také zatčena a zcela izolo ušlechtilejší myšlenky v nepředstavitel-.
stát obětí hromadných likvidací umírně vána, neboť, jak z její knížky vyplývá, nou despocii. Pokud jde o množství
faktů, episod, lidských osudů a dat má;
né oposice, které organizoval Stalin.
věděla příliš mnoho a mnoho mluvila. tato kniha téměř kriminalistický charak
Bucharinova vdova ted vydala své Od r. 1961 až do r. 1988 se snažila dosáh ter a předběhla všechny dosavadní výs
paměti pod poetickým titulkem „Už je nout na nejvyšších místech strany jak ledky v Sovětském svazu praktikované
mně hodně přes dvacet“. Nakladatelství rehabilitace svého zavražděného muže, tzv. „glasnosti“.
Steidl v západoněmeckém městě Göttin tak i odvolání všech nařčení proti ní sa
Jak také zdůrazňuje většina zá- '
genu se poctivě snaží o popularizaci kni motné.
padních kritiků, vypovídá autorka o sohy v západním světě. V tomto úsilí mu
Teprve za Gorbačova se jí podařilo, větské minulosti a komunismu více, než *
napomáhá oficiální sovětská snaha
co
se
nepodařilo za jeho předchůdců. Ta snad měla v úmyslu. A více, než snad ,
zdůraznit rozdíl mezi politickou praksí
to okolnost mluví ve prospěch nynějšího může posloužit sovětským reformám,
minulosti, symbolizovanou Stalinem a
vedení Sovětského svazu, a oplátkou — čtenáře nejen překvapí, ale také velmi
Brežněvem, a tím, co se dnes děje v So
jak říká autorka knihy — by chtěla ráda často odpudí žargon její výpovědi, žar
větském svazu. Konečně byl Bucharin věřit, že Gorbačov představuje právě tu
gon, kterým zaklíná neustále „věrnost
v únoru 1988 oficiálně rehabilitován, zba
budoucí generaci stranických vůdců,
ven obludných nařčení, ke kterým se které adresoval Bucharin svůj poslední straně“ a připomíná nepříjemné doby,
které by snad i v Sovětském svazu měly
obžalovaní tak nepřesvědčivě přiznávali apel. To je asi tak ve zkratce poselství
v divadelních soudních procesech v třicá knihy, které však kritický čtenář nemůže patřit nenávratné minulosti. Neustále je
tých letech. Posmrtně byl prohlášen za přijmout bez výhrad, neboť už po něko zdůrazňován třídní původ, neustále je
„čestného člena strany“, „poctivého bo lika stránkách textu si uvědomí, že je čtenář konfrontován se stranickým fana
lševika“ a „komunistického bojovníka“. nezbytně nutné rozlišovat mezi tím, co tismem „pravých revolucionářů s pocti
vými úmysly“.
autorka odhaluje úmyslně a tím co odha
Anna Larina Bucharina konfrontuje
Kniha jeho vdovy, přímo přeplněná luje, aniž by to byl její úmysl. Vzhledem
hrůzostrašnými detaily, však vyvolá k dnešnímu vývoji v komunistických stá čtenáře s jakýmsi neúprosným komuni
u kritického čtenáře podivný dojem: Od tech Střední, Východní a Jihovýchodní stickým systémem, obráceným na ruby:
loží ji s přesvědčením, že oddůvodnění a Evropy a také vzhledem k neutěšené so Svět jejího muže a staré bolševické gardy
ospravedlnění posmrtné rehabilitace Bu větské realitě současné doby, vyznívá pa prý byl jedině správným světem, a viní
charina je vlastně jen další obžalobou, je thos Bucharinova odkazu zcela nepřes kem pouze Stalin, toto zosobnění všeho
jíž hlavní body nebyly sice známy so
vědčivě a nemůže vlastně už nikoho zla a hlavně jeho zrada „poctivého»ko
větské veřejnosti, ale byly pevnou
munismy a socialismu“. Čtenář se bez
zajímat.
součástí informovaného povědomí zá
děky .ptá, zda-li věci byly vskutku tak
Kniha vzpomínek Bucharinovy vdo jednoduché, a jak to bylo třeba s typy ja
padní veřejnosti. Snaha, nasadit Stalino
vým obětem z center bolševické moci vy připomíná až příliš snahy komuni ko Molotov, Kaganovič, Jagoda a Ježov.
posmrtně jakousi lidskou tvář, je jen stických funkcionářů, kteří zděšeně po Zda-li vina nebyla také u těch, kterých se
součástí další či nové legendy, která zorují pozvolný rozpad svých systémů a Bucharinova vdova fanaticky zastává.
slouží možná Gorbačovovým reformám, snaží se přibrzdit jejich totální zhroucení
Autorka mluví o utrpení, způsobe
klasickou metodou: „Zdůrazňov áním ném Stalinem, skoro výlučně jen tehdy,
ale nikoliv historické pravdě.
prý poctivých úmyslů, vysvětlováním a když oběti patřily k elitnímu kruhu tzv.
Ze vzpomínek Anny Bucharinové omlouváním tzv. omylů, zaklínáním se „poctivé bolševické gardy“. I když nikdo
vyplývá, že její muž se lišil od vedoucí domněle platnými principy, zrazenými nepodlehne pokušení zlehčit vlastní
garnitury starých bolševiků svou intelek úchylkáři a deformátory. V podstatě by osobní utrpení autorky, přece jen je její
tuální rozevlátostí. Důležitou úlohu lo prý vše správně myšleno a koncipová kniha důkazem, že utrpení masy sověts
• sehrál zvláště v té fázi vývoje, kdy zkla no a jen vinou mocných jedinců nedošlo kých občanů nehrálo žádnou úlohu u
maný Lenin byl již skoro ochoten vzdát k realizaci „zářných zítřků“. A právě těch, kteří chtěli spasit svět.
se boje o uskutečnění svých vlastních po touto svojí výpovědí se autorce podařilo,
Tento místy odpuzující rys knihy jí
litických a sociálních představ. Legen- co neměla v úmyslu: Aniž by chtěla, kon dává charakter nezvyklé schopnosti
Jan Sádovský
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Na osmi stránkách
Na osmi stránkách vypisuje svůj pří
běh z dob komunismu člen Konfede
race, který si nepřeje být jmenován.
Nejmenujeme tedy, ale konstatujeme,
že obdobné, ne-íi stejné milníky krvavé
cesty se vyskytovaly u většiny zatčených,
takže pokud se bude pisatel cítit even
tuelně dotčen dalšímu řádky, jde o po
dobnost vskutku náhodnou.
Estébáci měli totiž (a mají dosud) stej
ný rukopis: Vyrvali člověka z rodiny,,
kterou nechali bez prostředků a bez
ochrany. Znám jeden případ, že jeden
z rabující party po zatčení podstrčil ženě
s nemluvnětem nevelkou hotovost, kte
rou našel v šuplíku. Znám ale tisíce
jiných případů, kdy jednání takové par
ty si v ničem nezadalo s dobíjením „pozůstalých“.Jen o způsobech StB při a po
zatčení by mohly být napsány knihy,
které by by snad žádný lékař nedo
poručil před spaním. Ani dnes, kdy jsme
zvyklí na cizí televizní horory, protože
z našich případů prýští korká krev bliž
ních, které jsme znali...
O pokračování v mučení zatčeného
občana se zde rovněž netřeba zmiňo
vat. Výslechy by se ani neměly pro veřej
nost popisovat, neboť jde o nechutné
ponižování člověka. Nanejvýš bych
zprávy o nich dal povinně číst těm, ktří
s úsměškem mocnáře pohlížejí na

Otázka viny a trestu!
S šestiletým zpožděním se doufejme
naplňuje volání Konfederace politic
kých vězňů o potrestání viníků zod
povědných za zločiny kterých se dopus
tili za svého působení ve strukturách
Komunistické strany Československa.
Předpokládali jsme, že po listopadových
událostech budou skládat účty, nejen
za prvních 20 let bezuzdného teroru,
ale i za dalších 20 let sovětské norma
lizace.
Bohužel nic podobného se nestalo.
Přehlédli jsme, že ve vrcholných slož
kách moci převažují ti, kteří si nic po
dobného nepřejí.
Nelze přece přejít mlčením léta pade
sátá! Zřizování koncentračních táborů,
táborů nucených prací (TNP), pomoc
ných praporů (PTP). Je možné mávnout
rukou nad likvidačními podmínkami
které komunisté uplatňovali do roku
1953 v konc.táborech na jáchymovsku,

zbylé členy Konfederace. Rozhodně jim
některé z našich materiálů pošleme, až
se octnou jako Job na smetišti (byť zla
tém), aby tolik netrpěli...
Kdo nebyl fyzicky týrán, byl před
mětem psychických týracích metod.
Mnohý vyšetřovancc si přál, aby byl
pěstí poslán do bezvědomí, protože
metody používané bez dotyku pěsti
s tváří, jsou něco jako nesnesitelná bo
lest bez bolesti, která bývala ukončová
na po mnoha dnech týrání jakoby pá
dem do propasti nebo do hučícího sou
kolí fabrických strojů. Snad proto cit
liví (rozuměj zbabělí) páni estébáci,
když tehdy náhodou přišli do sféry ne
milosti u svých césarů, si raději brali
život. Provazem, nebo střelou. Tak se
báli postupů vlastní mašinérie!
Vyšetřovanci, do nichž se zaťal dráb
estébé hlouběji, byli drženi v přesvěd
čeni rozsudku trestu smrti, který pro
žívali po čtyřiadvacet hodin denně
a po mnoho měsíců, jež psychicky
i zdravotně vydaly za léta. Ne ze zba
bělosti, spíš se na smrt coby ukončení
muk těšili, nýbrž z hlubokého ponoru
do podstaty existence i nebytí. O tom
nemůže být vladařským strukturám nic
známo. Jedou i se svou ochrankou po
asfaltovém povrchu a nevnímají, že ke
srázu. Až po pádu jim dojde, že jeli špat-
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ně. Když to slyší od nás, posmívají se.
Když vyšetřovanec nevypovídal po
dle přání estébé, byl vkopnut do pod
zemní korekce. Pak přišly na řadu dro
gy (tehdy scopolamin), k tomu bonzáci z řad kriminálních, nebo třeba tuberou zlomených, no a pak protokoly
a učení se jich nazpaměť.
Chtějí-li to preferovaní vězni poklá
dat za prohru, nechť to nejprve zkusí
na sobě, ale bez pozornosti dolarové
veřejuosti a v tehdejší kulise. I tak se
našli jedinci, kteří to v některých oka
mžicích překonali, nebo před soudem
řekli pravdu. Že i ti nejméně odolní by
byli giganty mezi aktéry dnešní scény,
o tom nepochybuji ani na vteřinu!
Ve vteřině lámání drceného člověka
je okamžik, který nepodléhá kritice
člověka. Je vyhrazen Bohu, který zná
míru dopuštění. Proto i nejslabší práv
ník by měl dojít k závěru o neplatnosti
jakýchkoliv projevů tehdejších obětí.
Nad tím se dle všeho ještě nikdo veřej
ně nezamýšlel, aby sám nebyl obviněn
ze slabosti, když jsou dnes pojaltským
světem vynášeny, na úkor českého náro
da, jen vybrané velevzory. Ale i s tím
už, prosím, velmi opatrně a pomalu...
A to jsem v líčení, v odvozených remi
niscencích, přišel jen ke třetí stránce, Dál
to není možné... Řada dalších „samo
zřejmostí“ by mohla člověka, kromě „po
revolučního otužilce“, i zabít...
V.J.

příbramsku, na Borech, v I^opoldově
povědnosti byli voláni jen bezvýznam
a dalších vězeňských zařízeních? Máme
ní vykonavatelé špinavé práce.
jim snad poděkovat za tisíce zmrza
Negativní odpověď na rozhodnutí
čených a mrtvých? Vyrovnání se s mi
UDV, nenechala na sebe dlouho čekat.
nulostí je stále živé, nálehavější a bur
Nejdříve se ozvali ti potrefení, v jejichž
cující.
řadách obvinění před listopadem 1989
Neštěstím našeho národa byl únor
působili. Představitelé dnešní KSČM,
1948. Nebýt těch nešťastných událostí,
Ixvého bloku a řada dalších umazaných.
nebylo by ani roku 1968, okupace sovět
Napadají a odsuzují sebemenší náznak
ských vojsk, potupné normalizace. Toto
obvinění, které zavadí o jejich krvavou
období postihlo i řadu těch, kteří se na
minulost. Odvolávají se na listinu lid
zločinech po roce 1948 aktivně podíle
ských práv, křičí o porušování demo
li. Bohužel, právě tito lidé tvořili jádro
kratických svobod. O svých zločinech
disentu, s mnoha dalšími pravověrnývšak cudně mlčí! Po ztrátě moci jim
mi měli i rozhodující slovo po listopadu
demokratické zřízení nabídlo pod1948 ve státní správě, obsadili i význam • minky, o kterých se jim ani nesnilo.
né pozice ve strukturách bývalého OF.
Znovu beztrestně pomlouvají a špiní.
Nelze se proto divit, že otázka viny
Chceme věřit společně se svými přá
a trestu nemohla být naplněna.
teli, všemi slušnými lidmi, že bude dán
Konečně předal Úřad pro dokumen
průchod právu a spravedlnosti. Mějme
taci a vyšetřování zločinů komunismu
na paměti, že vyrovnání se s minulostí
obvinění z vlastizrady několika býva
nebude posuzovat jen historie, ale
lým funkcionářům KSČ. Bylo by přece
i generace, které přijdou po nás.
výsměchem spravedlnosti, kdyby k zodKarel Páral

val jejich intelektuální úrovně, předstihl
je však svou schopnosti uplatnit v pravý
okamžik kriminální brutalitu. Ale navz
dory tomu ho tato podivná skupina intelektalnich starobolševiků potřebovala, ať
už ve sve slepe oddanosti nebo naopak
s určitou dávkou nedůvěry.

O tom svědčí ochota, se kterou na
stupovali do posic, uvolněných čistkami
či likvidacemi. Stalin je s opovržením
používal jako spolehlivých nástrojů své
politiky: svými slabostmi posilovali jeho
posici. Čtenář odloží knihu s přesvěd

To kalné ráno...
Večer již bylo jisté, že se blíži konec.
Možná o půlnoci,možná až ráno. Ví se
jen jedno, že je neodvratný. Zánětlivý
proces zachvacuje i pravou polovinu
plic, dech je nepravidelný, tep stoupá
na 130. Nemocný je klidný, jeho vě
domí je stále obestřené, zdá se však, že
nemá bolesti. Je půlnoc 14 září.
Před třetí hodinou se charakter de
chu znatelně mění, doba mezi vdechem
a výdechem se zvětšuje, přestávka však
nejsou stejné, chvíli delší, chvíli krat
ší, nemocný dýchá ještě tíže a namá
havěji než před půlhodinou Nastává
krise.vosudný přelom, kdy parabolická
křivka života prudce klesá a tělo zna
vené plodným životem, pracuje k smr
ti. Blíží se poslední chvíle. V hlavách
u lůžka se bělají pláště lékařů, v poza
dí pokoje oštřovatelky, u nohou lůžka
rodina a president Dr. E. Beneš, s chotí
a min. předsedou.
Dýchání je stále obtížňější, až ve 3
hod. 27 min. přestává úplně. Dr. Maixner se sklání k nemocnému a zjišťuje,
že srdce ještě bije. Ne dlouho, jen dvě
minuty a umlká také. Je slyšet lékařův
hlas zastřený smutkem:“ T. G. Masa
ryk právě skonal.“
Jsou tři hodiny, dvacet devět minut.
President osvoboditel stanul na prahu
věčnosti.
Na hlavní věži zámku visí státní vlaj
ka spuštěná na půl žerdi, okno pokoje,
v němž president Osvoboditel vydechl
naposledy je stále otevřeno. Před zámec
kou branou stojí zamlklé hloučky. Lán
ští i přespolní. A do Lán putují lidé
z celého okolí pěšky, na kolech a na

vozech, přivážejí je vlaky a autobusy,
zblízka i zdáli, z Čech, Moravy, ze Slo
venska i Podkarpatské Rusi. Tiše po
stupuje zástup schodištěm lánského
zámku do prvního poschodí, kde je
v hudebním salonku upraven katafalk
presidenta Osvoboditele. Mlčky jde
proud podle legionářského špalíru.
V pravém rohu haly, před vchodem do
hudební síně stojí kulatý stůl s třemi
ienoškami a jedna z nich, ve které pre
sident sedával je zastřena černým fló
rem. President je uložen v prosté černé
rakvi, oblečen, jak nejraději chodíval.
V prostý jezdecký oblek, tmavý hnědý
kabát je upjat až ke krku, světlé jez
decké kalhoty a jezdecké boty. Od pasu
dolů je zahalen presidentskou vlajkou.
U hlavy svého nejvyššího velitele stojí
čestnou stráž legionáři. Tvář presiden
ta je lehce narůžovělá, vroubená vou
sem bílým jako sníh. Zde se nikdo ne
ubrání dojetí.
Je podvečer 17. září. Černý furgon
odjíždí na poslední cestu na pražský
hrad. Po celé délce karlovarské silnice,
od zámecké brány v Lánech, až k bra
nám presidentského hradu se vine dlou
há Černá hradba těl. U Ruzyně vjíždí
průvod na cestu posypanou květy, na
Bílé Hoře se k němu přidávají dvě es
kadrony dragounů, které doprovázejí
presidenta až na Hrad. S úsvitem
přicházejí zástupy, aby se mohli po
klonit památce toho, jenž jim přinesl
svobodu a čekají deset hodin, jen aby
mohli jen chvilenku spatřit poslední
schránku svého presidenta. Šedesát ho
din trvalo to veliké defilé před jeho
tváří. Na tři čtvrti milionu lidí prošlo
Matyášovou branou kolem katafalku ve

sloupové síni.
Úterý 21. září. Ulice jsou plné lidí,
kteří nedbali chladu, nepohodlí a trávi
li dnešní noc pod širým nebem. Před
Matyášovou branou je katafalk. Tady
president Beneš pronáší velkou řeč
o díle a poslání velkého mrtvého. Do
znívá husitský chorál a rakev je uložena
na lafetu děle. Začíná pohřební průvod.
V čele prapory pluků nesoucí jméno
zesnulého, následované třemi rotami
hraduí stráže, na Mariánských hrad
bách se přidávají Sokolové a vojsko. Za
rakví se ubírá Jan Masaryk se svými
synovci, potom president Beneš, zástup
ci císařů, králů a republik, zástupci
zahraničního vlád a diplomatický sbor,
naše vláda, zástupci parlamentu, vy
sokých škol atd. Zastávka u hrobu ne
známého vojína a potom již Wiisonovo
nádraží. Jeho vlak stojí pa stejném mís
tě jako před devatenácti lety. Celá trať
z Prahy do Lán je lemována spoustou
lidí, kteří přišli vzdát poslední pozdrav
tomu, z jehož rukou přijali svobodu.
Na sklonku dne přijel president Os
voboditel do Lán. Lánští zpěváci, kteří
mu chodívali zpívat na zámek, zpívají
mu ted na poslední cestu jednu z těch,
které měl rád - Ach synku. Tiše jde
průvod zmlklou obcí, v oknech hoří
svíčky. Do branky lánského hřbitova
vstupuje oddíl legionářů pochodujících
v čele smutečního průvodu.
A potom, když tma smazala obrysy
věcí, a v otevřeném hrobě padá měsíční
světlo na dvě rakve. Nahoře stojí šest
bratří z veliké armády odboje, střeží
cího až do prvního rozbřesku dne. Po
slední stráž prvního presidenta.

Míla Haíek

Za J. Tintěrou

Apel na svědomí

Smutnou zprávu jsme obdrželi z Hradce Králové. Zemřel tam
v požehnaném věku 94 let Jindřich Tintěra, řádný člen pobočky
KPV. Odseděl si 7 let, z části na Eduardu - Nikolaji, kde pracoval
na „pasech“ jako zámečník. Po roce 1956 byl jako rehabilitační
pracovník v „muklovské“ nemocnici ve Vykmanově. Tam mnoha
našim muklúm pomohl při rehabilitacích po úrazech na šachtách.
Byl to čestný a spolehlivý kamarád, sokol tělem i duší. ČR zastu
poval spolu s Hudcem a ostatními olympioniky po celé Evropě.
Za války se zapojil do odboje na Mladoboleslavsku, po únoru 1948
byl nepohodlným pamětníkem sokolských myšlenek a činů. Pos
lední dobou žil v domově důchodců v Hradci Králové. Trvale si
uchovám na něho milou vzpomínku, neboť jsem ho osobně poznaL
Mnoho Hradečáků - Sokolů na něho bude trvale vzpomínat, pro
tože jeho skromnost a čestnost byly příkladné.
-kov-

KPV v Českých Budějovicích spolu
s úřadem města nechaly zhotovit pa
mětní desku k uctění památky obětí
komunistického režimu z let 1948-1989.
Deska byla osazena na zdi českobudě
jovické věznice za přítomnosti primá
tora, představitelů KPV a dalších hostů
při pietním aktu. Autorem plastiky
z tmavého dioritu a pozlacené mědi je
akad. sochař IvanTlášek. Finanční pro
středky na její zhotovení byly získány
z darů na konto českobudějovické Na
dace města pro kulturu a umění.

čením, že idealizovaná garda „poctivých
bolševiků“ nebyla žádnou skutečnou al
ternativou.
Vzpomínky Anny Bucharinové
zůstávají však bezesporu dokumentem, i
když se autorka omezuje na registraci

■re-

_ bolševické gardy. Ale jak účel tak i obsah
minulého utrpení a minulých zločinů sy
knihy, která představuje mimo jiné i
stému a snaží se vzbudit dojem, jakoby
neexistovala bezprostřední souvislost kompletní galerii Leninových a Stalino
mezi sovětskou minulostí a přítomností. vých vedoucích garnitur včetně jejich
Jakoby nevěděla o utrpení a zločinech, rodin, povyšují vzpomínky Bucharinovy ’
spáchaných v dobách po likvidaci staré vdovy na jedno z klíčových děl historie
sovětského a komunistického systému.

SV QdCElL

Dagmar Šimková

BYLY JSME TAM TAKY
bezpráví a zapomenuti, neboť sem nejezdí ani inspek
ce z ministerstva vnitra. Je to místo nelákavé jako
pustý hrob. Všechno se tu může stát, nevyšetřeno, ne
zpozorováno, neohlášeno, nezaznamenáno do proto
kolu. Requiescat in pace!
"Koukej vyhodit tu štěničámu," přikazuje mi Toupalíková. Poslušně se snažím sundat s dvojáku těžký,
neohrabaný slamník. Trochu se roztrhl o hřebík a zlo
myslně odhalil svoje útroby, stará zplesnivěla sláma se
sype kolem. Ťotipalíková a Kroupová řvou nadávky a

14

Rada

vládnoucím
Stávky jsou hrozbou ministrům.
Mluví docela srozumitelnou řečí - jestli
nedovedeš náš resort řídit, odejdi. Ne
jenom ministr, ale i předseda vlády je

nucen hájit svůj názor a nikde není
napsáno, že je všemu konec. Po želez
ničářích, lékařích a učitelích přijdou
další, kteří budou chtít svoji životní
úroveň přiblížit životní úrovni na bý
valém západě. A přitom to je tak jed
noduché. Jestliže vládě schází jedna
miliarda ke zvýšení platů, pak je to její
vina, protože se nechala okrást o 40

miliard na daních z topného oleje, kte
ré zmizely neznámo kam mezi chytřej
ší organizovanou mafii, jejíž odhalení
dění údajně možné, protože již po léta
není údajně možné odhalit viníky ru
mové aféry, protože je umožněno po
volit plukovníkvi STB stát se vedoucím
banky, který s ukradenými miliony
v klidu zmizí někam do světa, protože

č . 7 /1 9 9 5

zatínají pěsti pod mým nosem. Dveře se otevřely. Ro
zespalý dozorce vstrčil dovnitř hlavu a zase rychle za
bouchl. Kdož ví, může z toho být rvačka a mohl by
třeba jednu utržit, protože při rvačkách se bije hlava
nehlava.
V koutě u kamen začíná jiná hádka. Raduji se. Jsem
nachvíli zapomenutá. Právem silnějšího dvojáku u ka
men patří vždy cikánkám a těm, které se umí dobře a
nebojácně porvat. Jde o to, na kom je řada vynést vel
ký prádelní hrnec, který nám přes noc slouží místo zá
chodu. Usnesly se, že na cikánce Olahové. ale nechce
seji do deště. Zlostně kopla do hrnce a převalila ho
na zem. Moč a výkaly se roztěkají po dřevěné podla
ze, po bosých nohách žen, zatékají pod kamna a napl
ňují celu zvířecím puchem.
Obouvám si promočené gumové holínky. Zřejmě se
do nich někdo v noci vymočil. Klopýtám blátem se
slanmíkem na hlavě na dvůr. V šeni jsem zakopla o
starou cikánku, která dřepí uprostřed dvora a vykoná
vá svoji potřebu, protože se jí nechce stát dlouhou
frontu před jediným, věčně ucpaným záchodem.
Upadla jsem do louže. Je mi do breku. Bolí mne v kr
ku a zuby mně cvakají zimou. Prší už pátý den a ne
máme kde usušit promočené uniformy. Je úřední jaro
a tak nám už nedávají kyblík uhlí na topení. Sbíráme
chrasti a větve po cestě z práce. Když je šťastný den,
proneseme ho do lágru a zatopíme. Když je špatný
den, dozorci nám u brány roští seberou pro sebe, nebo
oheň v kamnech zalijí vodou.

palíková. Spí pode mnou. Vystrčila rozcuchanou hlavu
z hadrů, které si zavěšuje proti zimě kolem své palan
dy, a vypadá jako zlý skřítek v pimprlovém divadélku.
"To víš, to jsou ty zasrané dámy z Pardubic," přidá
vá se do hry Kroupová, která dávala nevlastním dětem
pod jazyk pijavice, jež den po dni vysávaly krev, až
děti umřely.
"Filcky hnusné, měli je všechny pověsit," vyhazuje
tnimf prostitutka Mandelíková.
Mlčíme. Jsme v menšině, roztroušené po všech železovských lágrech, obklopeny nenávistí. Také víme,
že je marné vysvětlovat, že v Pardubicích bylo čisto
a že tahle zapomenutá štace je stvořena pro všechno:
úplavici, štěnice, špínu a infekci, hysterií a neřest.

pečená žebírka, tam zas bůček, v těch velkých baňa
tých plecko...
’
ji

čardášeci mučí Fckcteho |ak, že thee být mučen, a
pomaličku do rytmu z tebejtorimášg/ytahuje duši, až ji
.vidíš.nahog přcdu>ebQUfa,T0zpláče| se nad ní, slzy ja
ko hrachy má na tvářích Eekete | nestydí se za ně,

Ze strážnice vybíhají dozoBci. Znovu zaznívá gong.
"Nástup," vyvolává služba. Nemám tedy už časyít se
umýt. Radíme se podle čet, fetárky odpočítávají své
ovečky. Dozorci nás rychle přepočítávají a prvnl čety
se derou branou na otevřené^dre^ípy^t^jejw^ygj,,
zou, větrem a deštěm,[ido všccii končin rozlehlých latifundií ministerstva vriítra. |
ji
*<
Zatím jsem měla Štěstí. Po transportu z Paráubic
mne zařadili k "muráijjkám." Pracujeme v lágru,|jc to
dřina, ale den rychleji ubíhá.[Opravujeme rozpadáva
jící se zdi, dláždíme chodníky mezi baráky, kopeme a
zavádíme kanalizaci. Vybíráme si vjcolnč krunSpáče
a lopaty. Je dobře udělat si značku na svém nářadí,
protože mozoly na ruce už sizvykly na určitý objem

srn í z ů s ta li"

barákem, který skřípá a chvěje se jako prastarý koráb,
který už je tak dlouho na širých mořích, že dávno za
pomněl, kam mířil.
To by se to spalo! Království bych dala za chvíli
tepla, ticha, ležet s ntkama založenýma pod hlavou.
Jenomže nemám království ani zlámanou grešli. A ta
ké není s kým provádět tu transakci.
Někdo rozsvítil první svíčku. Velitel směny ještě
neodemkl cely a nerozsvítil světla na chodbách. Ani
jemu se nechce ven do tmy, mazlavého bláta a kaluží.
Pomalu rozcvičujeme a protahujeme rozbolavělá,
ztuhlá těla. Je to pocit, jakoby každý kloub byl od
dělen. Ohýbáme prsty na rukou, jeden po druhém, a
snažíme seje znovu narovnat. Vidím, jak Rosťasi ná
silím rovná prsty o pelest dvojáku. Naproti rusalčí
Helenka přetahuje košili přes hlavu a zamyšleně poškrabává na nahém těle svědivé pupence od štěnic.
"Ty svině politické nám sem dotáhly štěnice," za
číná ječivým hlasem první ranní hádku travička Ťou-

a vidím jeho tvář. Hned mám lepší náladu. 1'ekcte ne
křičí a ncsckýruje, nedává do korekce ani nepíše na
nikoho hlášení k trestnému raportu. Na jeho ramenou
není hvězdiček jako na nebi, je jenom seržantem a so
tva to dál dotáhne.
ŽcniČky jsou jeho věčná láska .Žádná pěkná nepřej

Vedle Vekovky stojí druhá kuchařka, Fanynka»..vcs- <
nicka učitelka, podává každé příděl chleba a s každým
krajícem se usměje a ['popřeje»’dobrého jitra.
|

V

Zvuk gongu přetrhl nitku spánku. Je to kus litino
vého plechu, zavěšeného na tyči, do kterého ta. která
má službu, buší kamenem nebo kusem cihly, a ničí za
to, že v celém lágru ženy procitnou, vyskočí ze slamníků a začnou se připravovat do práce.
Černočerná tma. Liják šlehá do zdí a vítr lomcuje

Rozcdnívá se. V kuchyni se otevřelo okno, vyhrnula
se pára a teplo, a podmračcná Vckovka nalévá do na
stavených ešusů sběračku melty. Vckovka byla selka.
Jednou v noci podřezala svého spícího muže. Pečlivě
maso uprala, vykostila, pokrájela, nasolila. I koření
přidala a zavařila do lahvi značky "Veka", aby déle
vydržel. Kořínek upravila s cibulí a mrkví, s proutkem
tymiánu, vrazila do toho žejdlík smetany a pozvala
sousedy i předsedu družstva. Soudruzi s chutí pojedli,
začali však brzy shánět Vekovčina muže, dobrého pra
covníka. A když hledali a pátrali, přišli také do spíže,
kde police byly plné lahví zfiačky Veka. Tu byla za

de kolem něho, aby se koketně néusmál a nepronikl

pohledem až k jejímu těluř.Je zkrachovalý Casanova,
bůhsuď, v lepších časech sédával yc vinárně a cikáni
mu hráli do ouška. A nalepil cikánovi na čelo ban
kovku, aby hrál ještě tklivěji, a bankovka učaruje pri
masovi tak, že sám začne čarovat. Á zpomaluje tempo

protožeaomu, chlapovi, tajslota cikánská tak učaro
vala. Ajpritnáš zrychluje fcmpo, [protože ví, kdy je
smutku ftost, a Fekete si navracuje jknirek a podupává,
a "hospódo, platím," udeří ^iriantslcy do stolu, až skle
ničky poskočí. A vstává od stoluäa bere k tanci tu,
Ueráje/jw^iKe^ujpzpúiLiiXie pažaa celý svět by teď
'blbjím^ljtáii^divoce a hlavu zaklání, rozesměje se,
Sa fr^er^smiph pqřjd ještě z i jako |'zlyk.

na opuštěné štaci a stárne jaostatnín i dozorci, jen když už má
JlódnejW^to^ar svádí ženi iky, aid* jen ty, které jsou
.^"Róbte, ŽCTiičlQf^rb^p.^yed’ robíte pre seba," pobízí
zde postrčily trestankynč. Z
o v ČŘÍých lóý ú .býxaíélib njacřarskéhpgrófa vybudovaly

topůrka a jiné topůrko nadělá nové puchýře a trvá to
dlouho, než projdou procesem protrhání a zanícení,

našebáráky^bphhalyjlágr zdi a ostnatým drátem, aby
snaďňěkťera-zentČkaíheunikla, vybílily kasárna dozor-

aby z nich konečně výrostly nové mozoly.
Práce začíná. Blato&e rozstřikuje kolem nás t^déšť

krávy (podojí, zanedbané
T. protože není práce, zví^tóL^»lidskějyktť}ipurcj^[íS^ žcničra nenaučila dělat,

zaplavuje jámy, kteréysmc výkppalyí.,Kpuupáč<ůjspu,
těžké a topůrka polámaná, nástroje tupé. Dnes je na
mně řada vyvážet hlínu a úlomky cihel a kamení na
kolci.
I
íj

bez návodu^be^>p<íUQěi^Nic nepřijde nazmar, ani
.minuta še nepppzai^m^p’i.o ženičkv je dostatek práce

i mrholí. Ze vrat vyjíždí
nd&lprk.ria'ko|iit’0,bh|canpiiJ díla tnu svěřená. Nedávnďymaia^LÍdaWés^^e pote: "Padejte ž.eničky na kozívá. Zase v noci popíjeli. Dlouho-k-nánudoléhál je-«^ leňal^áťutíicá'přijřždíí^Neííbilo se to panu náčelní

Přes louže přeskakuje dozorce jako velká neohra
baná žába. V dlouhénť;gumák|i s kapucí jc sotva ^idět
jeho obličej. Zastavuje se u nás. Protahuje sc a näh las

jich rozjařený zpěv. I oni jsou na pokraji hysterie.
kovi, pohodl koně ostruhou a odcválal, a za trest neJsou jako my v končinách,rkdefjiejíú±am.jiL,Kolciu^.,.„,chal.stát.ccloiL.če.tu^lo<púlnoci.naravoře.
dokola je pusta, rovná jako dlaň, tu a tam porostlá
Z kuchyně na mne kývá Fanynka. Jc dobrácká a
akáty, bláto, které se ve slunečních dnech promění v
vždy pro nás něco má. Zpod zástěry vytahuje hrnek
prašné pláně. Ncni lomu dávno, kdy v opilosti zastře
polévky, aby Vekovka neviděla. Blaženě hltám horkou
lili poručíka Nagyc. Většina z nich nemluví ani česky
polévku, jdu zpátky. Jarka se teď spiklenecky usmívá,
ani slovenský a jc těžké se s nimi dorozumět.
při troše štěstí se dostane na všechny.
Ted’ poznávám, že to je Fekcte, vítr mu strhl kapuci
Přistihli už Fanynku, že tajně podstrčí sousto, a

doplácíte a ještě budete doplácet na
sametovou revoluci, která byla domlu
vena s komunisty tak, že jim ponecháte
peníze, jejichž původ nebudou muset
prokazovat při koupi rozhodujících
podniků a ponecháte jim úřady, jimiž
budou moci i nadále vládnout.
Zde dochází k takovému paradoxu,
že sám prezident v zajetí utopického
humanismu klade rovnítko mezi sadi
stickým několikanásobným vrahem

Pichem-Tůmou, který přiznal, že za
bíjel politické vězně jako voják KSČ
(a byl za to formálně potrestán) a mezi
těm i, kdo obětovali své životy v od póru
proti rudému fašismu. Z tohoto důvodu
vrátil prezident návrh zákona poslan
cům, kteří chtěli rozlišit strůjce mi
nulého režimu od těch, kteří bojovali
za svobodu.
-Miroslav I.anger-

Filmová škola
V Uherském Hradišti byla uskuteč
něna Letní filmová škola. Letos se ko
nala již po jedenácté. Ve dvanácti sek
cích bylo promítnuto přes 80 celove
černích a krátkometrážních filmů.
Denně byly filmy promítány ve třech
kinosálech, jejichž kapacita převyšova
la tisíc míst.
-rt-
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"Res publica" S. 38/97

dělnické stávky v Plzni. Polapili ji s ostatními
stávkujícími spoludělníci, členové Lidové milice.
Pomstili se jí, zrádkyni dělnické třídy, kruté. Od
soudili ji na osm let a poslali do lágru ze všech nej
horších, na Nýrovcc. Byla tam jediná politická mezi
samýini vražednicemi a prostitutkami. Nenáviděly ji
od počátku. Naschvál ji dávaly nejhorší práci, nedo
přály oddechu, posmívaly sejí, proklínaly ji.
Věra začala hubnout a stále měla horečku. Když už

Kongres bibliofilů

o p»ip ravované protestní "rozptýlené ’• manifestaci 21.srpna 12&6
Ve dnech 24. září až 1. října se bude
v Praze konat mezinárodní kongres bib 
liofilů. Zúčastní se ho 180 milovníků
knih z evropských zemí, USA, Kanady,
Japonska, Brazílie a Jihoafrické repub 
liky.
.re(t.

zavřeli ji do korekce. Na Velkém dvoře je korekce
strašlivá. Zavřeli tam jednou mladou ženičku a bylo
jim málo, že tam bude o zimě a o hladu. Dali jí svě
rací kazajku a svázali ji do kozelce, až byla, prohnutá
jako luk, hlavou k patám. Zapomněli na ni a ráno při
nástupu se nemohli dopočítat. Stále jedna chyběla. Ně
kdo vzpomněl na tu v kozelci. Otevřeli dveře korekce.
Ležela tam na břiše, stále ještě jako luk, slzy přimrzlé
na tvářích jako démanty. Dalo jim mnoho práce tělo
urovnat a natáhnout, aby nemuseli vysvětlovat na kraj
ské správě, jak to, že žena, kterou ranila mrtvice, má
tak podivný tvar.
Ale Fanynka se nic nebojí a podstrkuje dál, máme
o ni strach a také se bojíme, že místo ni dají do ku
chyně jinou, lakomou, která dá jen svým kamarádkám,
a nás odežene jako psy od masných krámků.
Z marodky vychází andělíčkářka Marienka. Čis
ťoučká a usiněváva, pěkná, jako baňatá lahvička. Pro
česává si pomalu dlouhé havraní vlasy a usmívá se ně
čemu, co už je mdlé v paměti. Jak tam stoji na scho
dech, s rukou náhle ustrnulou uprostřed pohybu, je
sličná a lidská jako jiné ženy, které se rády zasnívají
a usmívají něčemu, když se češou. Její pleť je hebká
a matná jako smetanový samet. Marienka má všechno.
Zdraví a voňavky, čistou postel a hojnost jídla, náv
štěvy, kdy se ji zachce. Vykračuje si teď ke strážnici.
A nečeká poslušně, až ji bude otevřeno. Zabuší pěstí
do vrat a zvolá:
"To som já, Marienka!"
A je to jako královské heslo, brána se ihned otevře
a Marienka vyjde ven. A nejen každá brána se otevře
před Marienkou, ale i každá ústa k úsměvu, neboť je
dobře předcházet si všemohoucí Marienku. Je naši
ošetřovatelkou a rozhoduje o tom, kdo smi být přijat
do nemocničky, kdo může dostat léky a kdo je simu
lant, ztratí občas slovo za tu, která ji přinese dar.
znelíbí si tu, která dary nemá nebo nenosí, rozhodne,
kdo má dostat lehčí práci a kterou nemocnou je mož
né vyhnat na pole rozhazovat hnůj. Každý z ní má .
strach, protože nemoc a fyzická bolest rozhoduje o
mnohém, je velký rozdíl dostat hojivou mast na kůži
spálenou sluncem a práci ve stínu, nebo se vláčet dál
polem s potem pálicím v protrhaných puchýřích. 1 do
zorci sejí bojí. Je jejich noční potěchou a mohla by
odmítnout, a kam se v noci vydat, když do nejbližši
vesnice je daleko? A tak její sebedůvěra a moc roste
jako’ ty její krásné vlasy, které, co Marienka v Železovcích bude, slunce nespálí a prach nepošpini.
Sotva vrata zapadla, rozbíhám se na marodku. Umí
rá tam Věra Kasíková. Je ji dvaadvacet let. Byla z
dělnické třídy a sama také dělnice. Zúčastnila se

Členové Nezávislého mírového sdružení dáve,fí na vědomí všem spolu
**
obráním, ie usooMdení dne 21» srpna 1988 "rozptýlenou" maniCtetae.i,
VLcrou chtějí vyjádřit &vúj ndsc» ohlas se vstupem a pří ti.ďxiocti sOV^t
*
«íýcá vo,‘>k
*
území, Každý, kdo si se stejným úmyslem tento
pri.phö trikolóru noho složením barev svého oděvu, úpravou prostředí Úl
“ipksobtím vytvoří tento státní symbol, sfcává sg
téte
lketsrá bude vyjádřením protestu proti jíž dvacet let trvající
n e á k o» nn# ťkuysei«

ze Nezávislé mírové jrfružení

se sotva potácela, přece jen sejí vražednicím zželelo.
Jen Marienka neměla slitováni. Znelíbila si jí při
prvním pohledu. Vražednice se začaly bouřit a nako
nec ji na otevřené drezíně doharcovali do našeho lág
ru. Odvlekli ji na marodku, protože chodit už nemoh
la.
Velikonoce byly veselé. Od časného rána se ozýval
ze strážnice radostný smích. Vybíhá Marienka, nej
krásnější z kurtizán, a za ní ostatní líbezníce, utíkají o
závod, zajíkají se smíchy, za nimi přes dvůr dozorci,
nemrskají dívčence pomlázkou, jak bývá dědinským
zvykem, ale po městku je postřikují voňavkou. Fekete,
starý kavalír, rozdává svým souložnicím vyšívané ša
tečky.
Věra leží žlutá jako vosk, rty prokousané bolestí do
krve. Spi. Nemohu pro ni teď nic udělal. Už asi neví
o světě. Ještě včera měla jasnou chvilku a žádala o
povolení, aby jí někdo napsal dopis pro maminku. Pan
náčelník odmítl, protože zradila dělnickou třídu. Za
dva dny ji odvezli do Nitry. Ještě ten den zemřela na
tuberkulózu střev.
Marienka popila na strážnici vina a tu noc tam bylo
veselo až do bílého rána.
Pokračování příště

1'ýňatek z dokumentární knihy: "Byly jsme tam ta
ky". autorky MUDr. Dagmar Šimkové. Knihu vydalo
nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Corp, v dubnu
1980 v Torontu. Kanada.
Dagmar Šimková narozená v r. 1925. studovala me
dicínu a byla odsouzená se svoji matkou Státním sou
dem v Praze za to. že napomáhala po únoru 1948 vy
sokoškolským studentům k útěku do zahraničí. Protože
autorka žije někde v Austrálii a nemáme na ni dosud
kontakt, přetiskli jsme závažnou stať bez jejího sou
hlasu za což se ji omlouváme.
Redakce.
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Hledala jsem Boha

Bylo to mezi večerem a ránem
a noc měla na krku pruh svítání
Otevírala jsem dveře

skříně

okna
Tělo mne opouštělo
vždyť ono má zradu odjakživa v krvi
Duše moje byla těžká o včerejšek

těžší o dnešek

nejtěžší o vlastní osud
Hledala jsem Boha

Bylo to mezi večerem a ránem
Noc měla na krku pruh svítání
Za dveřmi osamělost lísala se ke kotníkům tmy

jako to dělají domácí kočky
Skříně mlčely mrtvými věcmi
Za okny záda oblohy překryla příští příběh

Tak jsem za rozbřesku mamě oči zavřela

zatímco Bůh v NEBI i na ZEMI
zamnul si božskými dlaněmi

- Konečně!
Potom se dlouho
srdečně

smál

