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A zase sedíme nad Vašimi dopisy ...
\ minulém čísle jsem psal, :< končím - debatu nad parlamcntními
volbami, ale člověk mini a čtenáři mění. Přišlo ještě několik dopis . ■'.
závažného charakteru, že musíme udělat, výjimku a vrátil s.c k nim.
První z nich je od hr. Kosaře: žádá o jeho doslovně otištění, což činíme.
Druhy dopis je sice ■ •‘»mnlcjši, alcjrlm zkrá-eni by možná zkomolilo fho
smysl ■ dáváme proto prostor hr. ing. 'Ptmlkovi a dopis .veřeiňup-mt:
i s předmluvou bratra lihni.
Ještc poslean: ttcc: do Křižíkovy ul. se dostavil hr. Libich, který uvedl,
-e nedal svoleni, aby se jeho jméno objevilo v souvislosti s jeho dopisem,
t káyz články, na které poukazuje jsem pode.psal svým jménem, čili podle
tiskového zákone: je vše. v pořádku, omlouvám sc br I.ibichor:, protože
k otištěni jeho jiném: dal souhlas, s tím ž: od. něj došel dopis, j mm od něj
neměl, I ‘romiň - poučím se z toho.
/,.<

Předsedovi politické komise
SBPV br. Janu Zz-nklovi
Ileakcc ua články
Utvrl roku po volbách"
i "Na okraj jednoho dopisu”.
Po přečtení těchto dvou článků
; í iii -i: rozhodl na né reagovat.
Uv-.-dené články měli informovat
tk nskou základnu SBPV, jak
z.i.rl.-• váli politické stran} před
n»lb.i;r.i k naší organizaci Zároveň
měli íjasnit cíle každé z nich.
Naše uadstranickost nám velí,
abychom neprováděli agitaci
kl etekvliv politické strany naší
scény Není však pravdou, že pro
uadstranickost nemůžeme ve
svém časopisse zveřejňovat co
strany polistopadové v naši
republice vytvořili. Ať si potom
každá politická strana sama
zhodnotí, jaký má podíl na všem CO
je okolo nás.
I každý čtenář muklovské obce
má natolik rozhledů, aby správně
ale .- lob každou politickou stranu
zařadil kam patří. .len je nutno
výsh dky polistopadového -děje
správně zveřejnit. .Jsem plno
právný občan České republiky a
ústavou mám 'zaručenou svobodu
projevu. I v záhlaví časopisu Věrni
Zůstali jo tato zmínka v ústavy.
roce 19S9 každý z nás uvítal,
zmizí všeobjímající KSČ z vedení
státu Zločinnost komunistického
zřízení však kritizovali i Ti, kteří

>o chtěli prodrat na novou
politickou scénu a ke koivtům.
Cudné mlčeli o svém podílu
na komunistických zločinech.
Taktika zněla: vyměnit prohnil'u
zprofanovanou politickou moc
za moc ekonomickou. Nastal nástup
ruky připravovaného scénáře. Kdo
mel z minulého režimu kontakty či
funke-?, byl ihned zapojen do ko
lektivu tvořícího novou pragma
tickou scénu. Schoval legitimaci
KSC, StB či jiné relikvie minulé
doby. Vyrazil do sfér, kde se rozdě
loval v rámci privatizace nmjrtek
republiky. Čena mu záleželo,
do které strany přeskočí. Jen ;,d v
to byli ta správná, která mu
pomůže k melounům.
Obyčejný člověk žasne při
pohledu do známých tváří; kam se
poděl jejich ideál socialismu a
nenávist ke kapitalismu. V jedné
ruce nielotina a v druhé nápis
Ncjv-ne piko oni! . Kolek >v ‘/■ne
byli a proto na nas nemůžete
uplatňovat kolektivní (.resty.
Přiznejte, kdo toto čtete, kolik
takových s o c i á 1 - k a p i t a 1 i s t ů máte
okolo sobe. Je jich jako blech.
Neznají.špinavě peníze, nepamatují
:.i svou minulost. Neopovážiljf/«. s.je kritizovat za změnu ideových
názorů. ?4njí peníze a právníky!
Zákon na ochranu osobnosti je nyní
v módě.
Řeknete, že vše zveličuji, že ve
většině se stali z bývalých
komunistů podnikatelští bei ánci. Ti

I

správně vyškoleni převzali naší
scénu. I VI'MLhvl kněčemu dobrý.
Na závěr Vám položím otázku'
Které politické strany mají největší
zásluhu na uplatnění těchto
pochybných existencí v bankách,
podnicích a v celém aparátu repu
bliky?
Potom můžete snadno zhodnotit
výše zásluh každé politické strany.
Nejsem pesimista! Však oni se
navzájem vyhryžou a zůstanou ti
íu-jschopnějši. Pak teprve nastane,
u nás pragmatický pravicový- ráj,
Něurazil-jsc-m nikoho a mohou mě
žalovat všichni z kolektivu, jestli se
k němu dosud hlásí.
Na shledanou u senátních voleb.
Dekuji bratru Zenklovi za pomoc
v nadstranickém zhodnocení všedi,
kteří mim pomohli v uvedeném.

Oldřich Košnář
K dopisu bratra Tihelky
Několikrát jsme psali o případu
Pernický-Stránský-Komínek. Ne
bylo záměrem zaplnit stránky "VZ".
ale informó'. at čtenáře, ukázat jak
škodíme sami sobě, proč ztrácíme
důvěru veřejnosti. Co je za hr
dinství žalu je-li mukl mukla. Je
k pláči, požadujeli důchodce
na důchodci statisícové odškodné
za urážku. Proběhlo několik muk
lov-kých j recesů, na startu jsou
d liší. Uvědomují si sudiči jak je
soudci, pro kterého dosud nebyli
stranami ale vzorem, nebo co si
myslí o dat ní muklové o těchto
bratrech? Skutečnou prohru
v těchto sporech nese celá obec
muklovská. Komunistům se
nepodařilo nás vyhubit. Nemusí
fungovat ani akce Klín'. Mv si
stačíme sami!
Píšeme o této věci proto, aby
čtenáři na tomto příkladě sami
zvážili co je. pravdivé a správné a
taky isme li si rovni nebo někteří
rovnější. .Jsou muklové-eliia. ale
[mdle dávné dělby a praxe i lidé
uprostřed a dele.Ti první tvrdošíjně
braní vlastní postavení a osobni
výjimečnost v ovlivňování běhu
dění. Podle jejich teorie je idc.il
pravdy spící památka, kolem které
chodí po špičkách. Lidé uprostřed
a dole, považování za pouhý- nástroj
nebo defekt na určeném vzoru jsou
však realita. Nelze jim vymazat
mozek, zbavit je nezávislého
myšlení,
vnutit.
představu
11' • zrn osí i mc i Mravní nad ř a ze nos t
m-slouží těm, kteří se bojí podívat
do zrcadla.

Sudičství se stalo módou nebo
nemocí. Něčím (mimo jiné), co
v očích občanů dekla-uje. To uznává
i JUDr Drobný, když v dopise č.j
579/96 píše: "Nyní se obávám, že
bude velmi obtížné hájit zájmy
politických vč-z.ůů" To my obyčejní
muklové víme del. í dolin Kdo mis
má hájit, když to nedokážeme sami,
když se neumíme srovnat, když
zatvrzele, plni zloby, vědom
podivnou žabomyší válku. Pane
předsedo, zde nestačí pouhé
konstatováni. Vy. jako předseda
byste měl předložit odpověd
na otázku - PROČ? Muklové nejsou
přece parta dcbilních dětí, kterým
k radosti stačí lízat!.o na špejli.
Otiskujeme dopis bratra Tihel
ky, jednoho z aktérů zmíněného
soudu, určeného předsedovi K.PV.
Chceme ukázat, jak minulost se
promíi.á do přítomnosti, na roz
dílnost minulosti a dneška; do jaké
iníryje výhodné držet "hubu a krok"
:> co obnáší někdy hubu nedržet.
Předložili jsme sérii článků
na toto téma s jedním cílem. Opět
připomenout Drwellovu rovnici
svobody. Dvě a dvě jsou čtyři.
Mohu li tuto svobodně tvrdit, jsem
svoboden. Jeztliže toto je dáno,
všechno ostatní z toho vyplyne.
Nechceme zabíhat do inoráikářského mentorování, odvolávat
se na lidský soucit, ani smývat
tragiku života, na které všichni
máme, svůj podíl. Prosazujeme
jednoduchou myšlenku, že tento
svět je nejlepší ze všech světů i při
vší špatnosti. Ze stoji za to, občas
se vzpříčii řadu moci, která
vnucuje, že dvě a dvě je pěl..
N;.-vé; íme příliš v úspěch, ale stačí
probudit alespoň učtu k rozumu.
Nevycházíme proto z citů a dojmů,
ul-? z logiky mktú. Po. lední odstave-.je i odpovědí některým čtenářům,
kteří nás přesvědčují, že muklovské
spory je nejiáh.

vu
KPV, JUDr. Stanislav Drobný
škréíova 6
Praha

Odpověd na dopis č.j. 579/96
z 25.7.1996
Dane předsedo!
Co si mám myslet o Vašem
zbrklém a neověřeném přístupu
k výroku, který jste uveřejnil
ve Zpravodaji KPV ě. 2/96? Já to
vidím jako cílenou pomluvu
a pošpinění. A jak mám chápat Vaši
komedii při korespondenci se

mnou? Na jedné straně mne
Vy všichni tam ťlélate . "
pomlouváte ,-i hned nato mě v dopise
V textu článku "Které to jsou,
(y další organizace ...?" uvodím,
oslovíte "Milý Oidřichu!' ...?To mě
mate za hlupáka anebo Vašeho
ze "Odstizuji i štik všechny ty. kteří
podřízeného, vůči němuž si můžete
.-•istávaji jakékoli p:id:cc r ústřed
ním orgánu ČKPIi .. " A pokud jde
dovolit cokoli ...? děsili je mi něco
oosobu RudolfaT’ornirkeho, u jehož
odporné, pak je to právě charakter
lirlí, jemuž je 'vaše jednání pří
jména jsi-m v článku uvodí "pra
covník ÚllP a člen Ihstřcdni rady
značné.
Prosíte mě, abych Vám napsal,
sdruženi CSPfí", převzal jsem toto
jak je to správné. Proč až nyní? Proč
označení z. bulletinu l-hinkeionář č.
6-7, z DOKUMEN TU ZK. ZASE
jste se me nezeptal předtím, než jste
DÁNÍ ť'S’1 ŘEDXÍÍIO VÝROKU
pomluvu o mě zveřejnil? Celá moje
ČSPB, část V. ad e) ÚSTŘEDNÍ
svědecká výpověď u soudu byla
RADY SDRUŽENÍ. Sdružení
nahrána a je z ní pořízen doslovný
přepis, navíc mám protokol
zaliraniéníeh vojáků I. a II.
odboje.: Členové: (na straně 9 je),
z hlavního soudního líčení. Mam
tedy možnost srovnat jak ve
v pořadí 13. Pernický Rudolf ZV •
západ, východ. Dále puk v téže časti
skutečnosti "už i soudy rozhoduji
ad d), strana 16, STALÉ KOMISE
spravedlivě", zejména pokud jde
ÚV ČSPB 7. Rehabilitační komise
o soudkyni Vostřejšovou. Jste práv
ČSPR: jako poslední - Sekretář
ník, navíc předsedou organizace,
komise:
Pernický
Rudolf,
jejíž členové kdysi často právě
pracovník Ú1\P. Takž-.’ k ■ jménu
za nepravdivé pomluvy kruté trpěli
Pernický Rudolf jsem n-'prid.d nic,
... Je to vůbec možné, aby takto
co by nebylo v bulletinu uve deno,
předseda KPV vystupoval? Ujišťuji
Vás (a k tomu ině přiměl právě Váš . co by snad bylo tajné, nr.lžlivé nebo
dopis), že celou věc předávám
jakkoli zakazu’io. Dnes (no
soudním líčení) jo dokázáno, že
rutinovaným novinářům, aby
generál Perníčky by i placeným
veřejnost věděla, jak představitel
zaměstnancem SPB (ved<.n< íni
KPV vystupuje. Nesleduji tím
skladu) a futťkcionářein úslřcdobhajobu mé osoby, mám zájem na
tom, aby konečně vyšla najevo celá
ního orgánu CSPB. Nic jsem si
pravda o SPB a jejich funkcioná
tedy nevymyslel a nic lživé jsem
řích, :■ také o tem, s jakaým zájmem
r.c-zvi D-jml. A nebyl jsem i.-rvm. k-’ >
vše sieduje KPV. Mimochodem,
tuto skutečnost zveřejnil.
l?ane doktore práv, uvědomil jste si,
A pokud jde o zaměstnaní gene
rála Pernického. že byl placeným
že rozsudek z 28. břc-zna t.r., o němž
pracovníkem URP, odkazuji
se v<i Zpravodaji ; ozepis lic-te, dosud
na knihu Zory Dvo.- áko-,
leto
nenabyl právní moci? A že i přesto
informujete" mnklovskou veřej
pisů třetího odboje", u . . : 118,
kde stojí, že genec.il Pernický "Až
nost. v rozporu s jeho obsahem? To
je podle Vás nezl.-ytnv racionální
c roce l‘)dd se slat vedoucím skladu
požadavek poctivé argumentace ...
a Hakonec zaměstnancem Svazu
- jak to zdůrazňujete?
protifašistických hojm-r.ikií", zatím
co generál Pernický tvrdí, ži byl
V dopise z 27.6. t.r., který jsem
poslal redakci časopisu ZPRA
jako .skladník v drogerii v Praze ..."
Byl vc-doucíni skladu, v době, kdy
VODAJ KPV, jsem m.j. uvedl, že
takové pracovní zařazení bylo pre
"pokud jde o výroky u článku
mukla nedosažitelné, navíc u poli
týkající se mé osoby, neuvádí
tické organizace, kt.cra žila, existo
Ktanislau Drobný pravdu." Gene
vala a propagovala výhradně
rála Pernického (ani jin-.-ho
Pernického) jsem nikdy a nikde, ani
komunistickou ideologii. Už to samo
něco říká ..." Kniha byla vydána
v časopise Svědomí, neoznačil
v roce 1992 a byla zpravována, jak
za zrádce a kolaboranta s kemunis
tickym režimem Tak nějak
le vodvolávce uvedeno, i mdle doku
mentů z Ústřednílio archi. u Kon.ů
generála Pernického označila právě
redakce časopisu ZPRAVODA-)
d<-race poli lick vrh vězňů, jakož i
si í-nare rozhlasového pořadu (.Tu
KPV (čís. 7/95. str.6) s panem
dy. vyprávění generála íng. Rudolfa
Strakou, dost možná právě s Vaším
Pernického, vysíláno 21.5.19$)! a
souhlasem, ne-li na Váš popud? ...
28.5.1991, Audiostudio, Ústřední
Doporučuji znovu íuž potřetíl všem,
archív KPV Praha (viz Městská
abyste se s celým případem důklad
knihovna ve Ei vdkii-Mis'.kii. i”. id.
ně seznámili. Generála Pernického
é. 20653/1). Takže - jak to tedy
jsem kolaborantem neoznačil!
bylo s tím Pernickým, jehož
■Jenže, je generál J’err.icky opravdu
jméno je v bulletinu Svazu
tak svatosvatě čistý, jakým ho právě-
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Pokračován:;

protifašistických bojovníků FUNKCIONÁŘ' č. 6-7 uvedeno, jak
výše popisuji ...?
Jako člen Konfederace politic
kých vězňů mám (a měl jsem
i v době uveřejnění článku) právo
srovnávat, zda činnost ČSPB a
jejich funkcionářů je v souladu
s
podmínkami
uvedenými
ve stanovách KPV, když od počátku
existence KPV byla v nich - § 9, ad
3) - podmínka: "Cleném KPVnemů

že být občan, který byl funkcionářem
organizaci aktivně spolupracujících
s okupační mocnosti nebo organi
zací podporujících nesnášenlivost
nebo nenávist." Proč však tato
podmínka ve stanovách KPV
od roku 1996 již není? Proč není,
když od založení KPV byla ve všech
stanovách? Nevyvolává to určitou
souvislost s obsahem mého článku,
jímž jsem upozornil na funkcio
nářskou činnost Rudolfa Pernického? Budu velice spokojen, když
mi (i muklovské veřejnosti) tuto
souvislost náležitě vysvětlíte.
Vy, pane doktore práv, velice rád
překrucujete. Dost možná, že máte
sklerózu, ale není vyloučeno, že je
to záměr. V článku "Už i soudy
rozhodují někdy spravedlivě"
uvádíte, že jsem na dotazy soudu:
Věříte tomu, c? j: práno v komu
nistickém tisku - odpověděl: Pokud

se týká zpráv o lidech, tak ano.
Avšak

v

dopise

č.j.

579/96

z 25.7.1996 uvádíte, že na otázku
soudkyně: Věříte tomu, co je nap
sáno v komunistickém tisku? - jsem
odpověděl: Věřím, pokud se týkají
osobních údajů. Ani jedno, ani
druhé není pravdou. Soudkyně mi
tuto otázku totiž vůbec nepoložila.
Měl byste si udělat pořádek
ve svých "Pomluvách". Otázku
položil obhájce žalobce a ta zněla:

Prosím vás, přesvědčili jste se o tom,
jak bylo řečeno, že údaje uváděné o
funkcionářích, komunistickými či
nekomunistickými novinami byly
pravdivé? Na to jsem odpověděl: ...
vždycky jsem věděl, že to co napsali
o nějakém politikovi nebo funkcio
náři, nebo členu Lidových milicí, že
vždycky to byla pravda.
A tak po tom všem si říkám, jaké
že jsme asi měli štěstí, my, političtí
vězni, že nás nesoudil právník
s Vaším pohledem na pravdu? Sám
Bůh ví, že bychom dopadli asi hůř
než s těmi bolševickými ...?
Pane doktore, předpokládám, že
se u Vás najde ještě tolik odvahy a
cti, a celý tento dopis uveřejníte
ve ZPRAVODAJI KPV. Jako člen
KPV mám právo se k Vaší pomluvě,
kterou jste o mé osobě uveřejnil
ve Zpravodaji č. 2/96, vyjádřit
a obhájit se. Já učiním vše, aby text
tohoto dopisu byl uveřejněn
i v jiném tisku.
Přeji Vám hodně zdraví.

Oldřich Tihelka

Časové a nadčasové ...
7o byl název relace, kterou ve Svobodné Evropě založil ještě Ferdinand
Peroutka blahé paměti. Nikdy by mč nenapadlo, že nadčasové platí i dnes.
Článek br. Stránského je z roku 1990.'
Zc

III. odboj začal v roce 1948 a dosud trvá
III. odboj začal dnem, kdy
komunisté provedli ozbrojený puč
v Československu. Příprava
na tento puč probíhala dávno před
únorem 1948, už za druhé světové
války - v Sovětském svazu Z po
hledu dneška prakticky celá teh
dejší vláda napomáhala tomuto cíli.
Ať to byli naši politici ze Západu
nebo Východu. Už 22. února 1948
předával soudruh Smrkovský zbra
ně LM. Ovšem na tomto připravo
vaném puči má účast i západ, proto
že koalice proti Hitlerovi zapom
něla, že další velké nebezpečí číhá
na Východě. Pouze pan ministerský
předseda Velké Británie W. Chur
chill upozornil na komunistické
nebezpečí, ale nebyl brán vážně.
Po tomto násilném nastolení komu

nistické diktatury v Českoslo
vensku si až po několika letech
uvědomily západní velmoci, že i ony
mají na rozmachu bolševismu
v Evropě určitý podíl. Angličané
prostřednictvím rozhlasové stanice
BBC začali uveřejňovat s panem
Bruce Locartem rozhlasové výzvy
do boje proti komunismu. To ale už
v ČSR bylo několik lidi popraveno
a desetitisíce zatčeno. V prvních
řadách postižených byli repre
zentanti opozičních stran,
lidovci, národní socialisté apod.
a další opozice. Pak nastala
likvidace všech těch, kteří se jí
znelíbili. Věznice se začaly plnit a
nebyla města ani vesnice, kde
nebylo provedeno násilí a zatýkáni.
Následovala
velká
vlna

zatýkání řeholnic a knězi. Byl
ustanoven státní soud, kde komu
nisté si upravili zákon tak, aby
mohli právně soudit koho si
zaamanou. Nikdo neměl možnosti
právní obhajoby. Byl utvořen
zákon na ochranu bolševismu
č. 231/48 Sb. Gottwaldova vláda si
zajistila dostatečný počet kolabo
rantů z řad inteligence a soudců Ti
se pak u státního soudu předháněli,
kdo bude lépe likvidovat ty. které
jim připravila StB a její pomahači.
Věznice v CSR byly už plné. V roce
1951 začala Svobodná Evropa
ve větší míře napomáhat demokra
tickým silám v Československu
a v dalších socialistických zemích.
Vyšetřovací metody předčily
metody gestapa. StB předvedlo,
že je v mučení a zabíjení lepší, že
zná více bestialit. Její příslušníci se
nezastavili ani před hnusným
týráním žen, nejen že jim způ
sobovali značnou bolest trháním
nehtů, pálením cigaretovými
oharky na různých částech těla, ale
přímo se kochali tím, když takto
utrápená lidská bytost se musela
svlékat do naha. To nebyla
genocida, to hraničilo se vším, co je
v člověku špatného.
Že Gottwaldova vláda byla slo
žena t,e zločinců, dokazovala i ta
skutečnost, že se nezastavila i před
takovým činem, jako je poprava
ženy. Nyní interpelovalv i západní
státy pro záchranu této ženy. Ale
už bylo pozdě. 244 popravených,
220 tisíc zatčených, desetitisíce
ubitých a zastřelených, miliony
postižených rodin, to je obrázek, jak
vypadal socialismus. Devastovaná
celá země.
A dnes?
Chlubíme se, jak máme vysoké
hodnostáře v hierarchii, jak jsme
silně nábožensky založení, ale že
naše ženy, manželky popra
vených, jsou stále bez po
všimnutí, o tom ani nejvvšší
duchovenstvo nikde neztratilo ani
slovo. Nemluvě o tom, že i
popravení mají ještě zbytkové
trestv, ve výši 10 až 15 let. které
jim naše demokratické soudnictví
nadále přiznává. Zato ti, kteří
nosili modré košile a byli v 50.
letech v plném lesku a slávě, by
hrozně rádi, abychom jim dnes opět
vzdávali hold, abychom se opět před
nimi skláněli, aby se opět stali
nadlidmi. Nechce se jim opustit
ztracené pozice, doposud mají
v rukách moc, jsou všude. Mají
obsazena všechna významná
místa, celou diplomacii a

všechna média. Třetí odboj byl
nastoupen v roce 1948 a
doposud trvá. Dnešní vláda takto
složená, neposkytuje záruku, aby se
každý občan cítil bezpečně, aby
mohl prohlásit, že je volný a beze
strachu. Zvláště na venkově je
vytvářena atmosféra strachu
právě lidmi, kteří patří do starých
sliuktur. Oni nehodlají své
pozice opustit a že tak činí, v tom
mají podporu naší vlády. Dnešní
nový volební zákon umožňuje opět
starým praktikám, aby s.e udržely
u moci. My, političtí vězni z pade

sátých let, s tímto zákonem
nesouhlasíme. Přikláníme se k vo
lebnímu zákonu z roku 1946.
Jelikož jsme politická organizace,
ale ne stranická, nemáme možnost
proti dnešnímu volebnímu zákonu
zasáhnout. Bude-li tento systém
nadále pokračovat, nechci být
špatným prorokem, ale myslím, že
nás nic dobrého nečeká. Političtí
vězni z padesátých let jsou však
optimisté. Ve jménu našich mrt
vých sester a bratří, kteří dali své
vlasti vše, co měli, "svůj život" budeme se snažit, aby v této zemi

byla nastolena demokracie, kde
zvítězí pravda a láska Nechceme
národ kolaborantů, konfidentů,
nechceme socialistické koncen
tráky, nechceme žádný socia
lismus. Nechceme vládu a par
lament složený z lidí, kteří mají
na svědomí tisíce mrtvých.
Chceme, aby se v naší krásné
vlasti každý cítil svobodný, aby
se každý radoval ze života
v opravdové demokracii.
To je program účastníků III
odboje.
S. Stránský

Nebudeme panáčkovat ani žebrat!
Dopisem ze dne 7.8.1996 mi
nisterstvo financí oznámilo, že
zamítá žádost SBPV o státní
příspěvek na rok 1996. Odmítnutí
je odůvodněno tím, že MF vychází
ze schválených zásad, které
neumožňují přidělit finanční pomoc
ze státního rozpočtu naší organizaci
politických vězňů. Dále tím, že
státní rozpočet je sestavován a
posuzován podle prioritních potřeb
a s maximální hospodárností.
Ředitel 14 odboru MF pan Jiří Volí
lituje, že nemůže dát příznivou
odpověď.

My litujeme také. Ani ne tak
odmítnutí žádané pomoci, ale
přístupu ministerských úředníků
k naší organizaci, která sdružuje
nejen politické vězně, ale i další
odpůrce "zavrženíhodné éry".
Za kdysi pouhou vidinu svobody
a demokracie jsme se nerozpakovali
přinášet oběti. Nepočítali jsme, že
se budeme něčeho doprošovat nebo
budeme odmítáni. Nejde jen o
dotaci! Neradi připomínáme, že
společnost je politickým vězňům
hodně dlužna. Dlužníci však rádi a
rychle zapomínají.

I bez dotací přežijeme. Budeme
muset sáhnout hlouběji do vlastních
chudých kapes. Nemáme nárok, ale
naproti tomu známe řadu "priorit"
nárok majících. Ti, se kterými jsme
vedli dlouhý zápas doslova na život
a na smrt jsou na tom nesrovna
telně lépe. A navíc nám opět "kecají"
do života. Oni mají peníze, my čest
a hrdost. Nebudeme proto panáčko
vat a žebrat o kostičku z krocana.

Stránský

V. Kristenová: Ženina cesta životem II.
Kapitola z Bohnic I.
Po příchodu z Ruzyně do Bohnic
mne začala dozorkyně MUDr.
Hluchá zavírat nahoře v ložnici
a nepouštěla mě nikam, vůbec
nikam ze dveří budovy. Kromě mn
e byla v celé místnosti během dne
jen jedna pacientka, ležící v posteli.
Ráno přišla Hluchá ve společnosti
ošetřovatelky, dala jí nějakou
injekci a po pohledu na hodinky
řekla sestře "Zavolejte mě ..."
a určila si přesně čas. Asi za 2-3
hodiny. Když ji sestra zavolala,
vzdychající pacientka umírala.
Hluchá si k ní sedla na postel
a rukama dělala něco na jejím těle.
(Já. zavřená s hrůzou na záchodě
neměla jsem možnost přesného
pozorování.) "Dr. Hluchá mezitím
komentovala: "No, jen si zavzdy
chejte. když vám to tak půjde lip ...!’’
Když asi po půlhodince odešla,
pacientka byla mrtva! Tohoto jsem

byla osobním svědkem. Na mne
zřejmě buďto zapomněla nebo si
řekla, že je to jeďno, protože promluvím-li, bude to též má "chorobná
představa!" Poznámku mám jen
k ošetřovatelce. Co to bylo za tvora,
schopného tomuhle asistovat aještě
na veřejnosti prohlašovat, že Hlu
chá je "výbornou a vyhledávanou
lékařkou!" Inu, vrána k vráně ...
Pak se pamatuji, že tam bylo
nějaké představení pro pacienty,
kterého jsem se nesměla zúčastnit,
Hluchá totiž nařídila ošetřovatelce,
že nesmím opustit budovu. Té se to
nelíbilo a to snad byla má spása.
Večer jsem, hrůzou bez sebe,
sešla na nějakou minutku do pří
zemí, kde dosud byla uvedená
sestra. "Proboha vás prosím", spus
tila jsem na ni. "nemohla byste
nějak.jakkoliv, zařídit me přeloženi
jinam, kamkoliv, jen odsud pryč?! '

V jejím pohledu jsem postřehla
jakýsi zbytek lidského soucitu, než
jsem šla vzhůru zpět dú ložnice.
Kolem desáté večer mne zavo
lala dolů. Za dveřmi stál mladý
lékař v bílém plášti, kterého jsem
nikdy dříve neviděla a představoval
se mi jako doktor Vojtěchovský
z oddělení číslo 10. Podotýkám, že
MUDr. Vojtěchovský byl rovněž
členem KSČ a politicky velmi činný.
' Vy byste chtěla na desítku?" vyra
zil na mne udiveně. "Pane doktore,
prosím vás, kamkoliv-kamkoliv, jen
odtud pryč." Trochu pobaven se
podíval na sestru a řekl No, tak ji
tam odveďte! A já si to šlapala
potmě s ošetřovatelkou vzhůru
do kopce na desítku!
(Poznámka: to bylo nejhorší
oddělení v Bohnicích, alejá to tehdy
nevěděla.)

Pokračováni

vat, že Slovenská vláda nevykazuje pulilicku
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ujištoval. že chce zůsiat spojen "poul> hlu
bokého a vroucného přilehni s německým
lidem svěřeným Vaši péči" V lisicpadu 1945
byl ministr zahraničí Ribbentrop z Říma in

lid zkouši za "hrczných teroristických útoků"
Reku 1942 papež, přijal vůdce chorvatských
lašistů Paveličc. jehož, režim, stejně jako
fisúv na Slovensku, se honosil papežovou

formován. že papež, je pohnut, jak německý

podporou

Pius Xli

se od ntampulace se

cistrckým válečným zločincům př: .jich úleku
před spravedlnosti la kto z I- \n u p r c h l iStangl - velitel vyhlazovacího labora Ircblinke. kde bylo zavražděno 900 000 Z:dů. velitel
další továrny na smrt. Sohiburu. G Warner.
A Eichmann. M Boimann. nesčetní srazí ze
zemi nacistických satelitů včetně A Pav Jíčc

\

Osvětleni role Vatikánu za 2 světově vál

Pomoc válečným zločincům

ky. potvrzeni či vyviáccni často proti
chůdných tvrzeni by napomo.b.h> zpřístupněni
kdo přežili šoa. se však přesto plaji Proč cír 
kev nepromluvila, už když se požár protiži-

.:-5

riepo-

Sera (rýťsr.r.í j:er> j ~óry)
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informován, nepromluvil nm pa osvobozeni
Říma v červnu 1944

děným x tomto "ping-pongu“ sú obclc rasového
prcnaslcdovania spřed viac ako 50 rokmi ÚZ
ŽNO bol v minulosti nútený veřejné konstato

protestoval, ked počas zr.ámcj "parlamentncj
noci" v rovembri 1994 vyměňovali šéfredakto
ra antisemitské; Zrnem do Výboru NR SR pre
rozhlas Este lrpkeišiu prichut celej afcrc dava;ú správy, že M. Púchovský jc na kandidátkc
HZDS v jcscnnýcn parlamcnlnych volbách.
Spracoval J F.

P«

10 10 1942 Pius

ko Německá díplomacia předběžně odmicta
požiadaxkv slovenskej strany a jediným poško-

antisemitským tý* denníkem Změna V spornénutej kauze žaloval pref Traubner Změnu za
dchoneslujúcc výroky. i tory mi sústavne spechybňovah jeho >ch< pne stí s odůvodněním, že
Žid nemóže vykonávat funkciu. klérů prof

z.

So slovenskými orgánmi sústavne rokujeme
aj o potřebě prijatia slovenského zákona o od
škodněni oběti tudáckei a nacistické; perzekůcic "Kxmcňcm úrazu” pre slovenské orgány jc
prijatic zákona, ktorý by odškodňoval obclc ra
sového prcnaslcdovania na Slovensku. Súvisíto
s vplyvem ncohrdáckcj ideologic, ktorá nechce
připustit, ze by Slovenský stát pronásledoval z
rasových dóvodov svojich občxnov V tejto
súvislosti jc zřetelná snaha slovem kej diploma
cie o přeneseme zodpovědnosti za utrpcnic slovensky ch Ž idox na Spolková republiku Němec

dlhoročněpředsedům
bulvámym

VÍSTMK S sO

Od vydáni dokumentu, kterým sc Vatikan
dosud r.cjucelcnčji vyslovil ke vztahům ka
tolíků a Židů, uplynulo vice než čtvrt roku

Na židovské straně se text setkal převážně
s rezervovaným přijetím. Skutečnost, že
Vatikán dale očištujc své vztahy k judaismu
a židovskému národu od minulých zášti, je
vítána Na druhé straně způsob, jakým do
kument hod
notí křestansko-židovské vztahy
v minulosti,
a
zejména
období šoa,
oslabuje
z židovské
ho hlediska
sr.3hu napra
vit vzájemné
vztahy. Tak
například vrchní izraelský’ rabín Israel Mcii
Lau zhodnotil vatikánské prohlášení slovy
"málo a pozdě", francouzský rabin a nábo
ženský myslitel Josy Eisenberg hovoří o
"kroku vpřed a dvou krocích zpět"

koncentrace na určených místech (ghetta) eliminace Tento model se však ve svých
obecných principech a psychologických ste
reotypech utvářel již od středověku, uvnitř
křestanské společnosti. Nacisté jej - oboha
cený o témata moderního antisemitismu, a
především genocidniho rasismu - přetvořili
k vlastním cílům

Z tohoto učeni o my šlenkách rasismu nelze
usuzovat, že cirkcv samozřejmé odsuzuje
každé speciální opatřeni loho nebo onoho
státu proti takzvané židovské rase . Církev
rozhodně nemá za to, že židé jednoduše
tvoři "duchovni rodinu" jako například ka
tolíci a “reformováni" křestané Uznává, že
znaky, které odlišuji židovskou společnost,

nejsou raso
vého. nýbrž
etnického
charakteru
Cirkcv je
rozlišuje
odedávna a
bere na ně
vždy zřetel “
Když,
pak
Bérard posu
zuje
v ztah
katolického
učeni k francouzský m protižidovským záko
nům z června 1942. výslovně prav i: "V zá
sadě neobsahuji tato opatřeni nic, co by
mohlo vyvolat kritiku ze strany Svaté stoli
ce Tato zastává stanovisko, že při vydává:
lakových předpisů používá stát své záko: c
pravomoci a duchovní moc nemá v téviito
otázkách zasahovat do politiky stálu. Jinak
ov šem církev nikdy r.cprohlásila, že jc třeba
hájit a přiznat stejná práva všem občanům."
Někteří cirkcvni činitelé takto nesmýšleli
a proti nacistickému pronásledováni Židů

K vatikánskému prohlášení

PAMATUJME:
ZAMYŠLENÍ NAD ŠOA

Historická odpovědnost enkve

nevyslovil Na dotaz ministerstva

v tejto věci aj nadalej intervenovat a pokusí sa
změnit stanovisko minislcrstva.

MirLCšKa

sc k němu

Traubner zastával. Písemná forma lozsudku nic
je cšlc vyhotovená, ale Najvyšši súd verbálné
rozhoda!, že Zrnina sa musí prof. Traubnerovi
ospravedlnit, a čo sa tyl a ncmajctkovcj ujmy
(žaloba požadovala sto tisíc korun odškodnenia), vrátil Najvyšši súd vec r.a nižšiu súdnu
inšlanctu. Ostává smutnou, ale dnes už nic zarážajúcou skuločnosteu, že háiko po vyneseni
rozsudku Změna opat prudko napadla "slobudomurira Traubnera” a prinicsla podstatně
časti šlvavčho antisemitského prejavu šéfredak
tora Změny MOHCRITU. který sa obhajoval před
Najvyššim súdom. Jc žiaducc dodat, že Zmena
je vydávaná s podporou Ministerstva kultury
SR a Slovenského plynárenského priernyslu, že
premiér MEČJAR esobne navštívil redakciu a
pochvalné sa vyjádřil o jej působení a že
prvým šéfredaktorem Změny bol dnešný poli
tický komentátor Slcvenskej tclcvížie M PvCHOVSKY. ktorý-jc známy svojimi škandalóznc
tendenčnými kementánm Uvedená súdna
kauza mala zažiakk v éasoch, ked cšte bol
šéfredaktorom Zmen-, M Púchovský ÚZ ŽNO

BEnC:ka a ?. W=:s$a (SDL) a F
(KDH).
Trpká přídi uf
Chceme tiež informovat o závěre
ho súdneho procesu medzi čestným
ÚZ Ž?<O prof. P. TraubnEROM a

op'C.i'u jednothvych ob'ekiu čí\in

Příkladů přibývá byla opravena řada hřbi
tovních náhrebků. rodina Ticho (původem z
Boskovic) nechala opravit dům č. 10 U Tem
plu, zac.-.raňuje se jediná zachovala synagoga
Fosm.a) Sv.'-.s..co íí zahrnuje rockovc kon
čeny. divadelní představeni, filmové projekce,
výslavy a daiší kuilumí akce, ale nejen to •
ctižádosti poradsleiú je, aby návštěvnicí také
poznávali město, zejména židovskou čtvrt a její
historii Kuilumi pořady a vystoupeni přitom
mohou mil něco společného se Židv a židov
stvím. ale ■ r.cmusi To je jeden z velkých
kladu této Kulturní slav nosti. r estival bezesporu
má židovský akcent, předsevzal si zachránit
ghetto, ale dělá to opačně, než bývá zvykem.
Podobné akce většinou posiluji výlučnost pa
mátky a v dobré vůli ii tak zneživotňuji l.idé z
l_ nijazzu painatku znev u vtahuji do děni, vy pa
dá to, jako by našli šem, který je ji schopen
vrátil alespoň stín života. A v Boskovicích cd
9 do 12. července živo bylo - jen na závěrečný
koncert se sem sjelo kolem tři tisíc lidi.

tvrdil zprávy o masovém vyh ’ azovani Zidú a
o židovské tragédii, o niž byl Vatikán dobře

financů SR a Žiadal, aby príjcmcc-v:a humanitnej pomoci dostali výnimku z platcr.ia danc z
přijmu Považovali sme za absurdně, aby prijcmcox ia humanilncj pomoci z devizovej cudziny boli núteni část pomoci odvadzat do statné
ho rozpočtu Odpovcd Ministerstva financi» nás
poučila, že príjcmcov humanilncj pomoci sa
sice netýká phtenic danc z přijmu, ale podlichajů platcniu danc z darovania. ÚZ ŽNO bude

predsedov najváčšich padamcniných klubov a
to T. Cabaja (HZDS). R Kovača (DÚ). M

sponzúr. >.:cř; '■'■C'.ou posky l>:ciél financri pro-

/.'•.hraničí I SA

volu přijat zákon o odškonení obětí rasovej
pcrzekúcic na Slovensku Zarážajúca jc skutočnest, že ani politické strany neprejavili iniciati
vu smerujúcu k ternu, aby sa zákon o odškod
něni dostal na rckcvaci stol. Nestalo se lak naprick ternu, že člene*. ;a ÚZ ŽNO navštívili

být zachraňováni.

Posledně zasadnutic Osobitného výboru sa
konalo 9 júla 1998 a následné sa odeslalo do
sidla WJRO dalších 4<0 správné vyplněných
dotazr.ikov. Předpokládá sa, že peniaze pre
lýchto žiadalclov (pna záloha) budu k dispozi
ci do konca seplcmbra Ostatně žiadosti budú
spf3ccvanč a odeslané asi o mesiac neskoršie.
Z dotcrajšieho spracovama vyplývá» že okolo
50 žiadesti jc problematických a o lýchto bude
rozhodnuté až v zavere celej akcie Třeba zdů
raznit, že rozdclenie žiadosti do prvej (už spracovanej) skupiny alebo do dalších skupin sa
neriadilo iným kritériom ako chronologickým.
Osobilný výbor nemá žiadne informácic od
WJRO o terminech vyplaeania zvyšných 600
USD. které predstavujú z výšek celkcvcj sumy
1000 USD pripadajúcich r.a jednu žiadost. V
súvislcsli s Fondom ivajiiar'kej nu manilnej
pomoci sa ÚZ ŽNO obrátil na Ministerstvo

vatikánských archivů V letech 1905
1981
vvda! Vatikán II svazků dokumentů, v němž,
mělv být všechny důležité písemnosti Dnes
víme, že mnohé další zůstaly skryly Jen stu
dium těchto materiálů by zřejmě objasnilo
ještě jednu kapitolu v dějinách církve. která se
nepřímo váže k šoa: pomoc
atskanu na-

D..IH- - .ibMjrdně

lového . pravé saje erosčcviee
upozorňuje na
to. že zdaleka r.c všechny opravy a rekonstruk
ce bad, v v b . .a’cm ghettu jsou zdařilé Kon
statuje však, že pivní kr; k se zdařil: festival na
boskovické ghetto upozornil a pomohl tak zbrz
dit jeho devastaci >
dobč jsme te
dosteh Joýdc píše Buňát, kdy by se d:k-, r.aie
rnu ;Č.':,IU.Ú J ;c/:o propojjccr n:é!i nacká:,.:

dovskě nenávisti rozhoříval a sílil ' li. kdo sc
později ocitli v plamenech, by snad nemuseli

vy hašených. Zvyiných šest žiadesti bolo pozastavených z administjaiivnych dóvodov (nevy
plněné tlačivá, chýbajúce podpis} a. pod )
WJRO poslala pnú platbu pre 414 žiadatelov.
pričcm peniaze vo vxške prvej zálohy (400
USD na žiadatcla) budú. připadne už sú převe
dené do Všeobcencj ůxerovej banky. Každý
prijemca dostane xyrezumenie z banks a penia
ze si mčže vyzdvihnu: x devíz ovej alebo koru
nové; forme v pobočke VUB

Vahkan vysvětluje papežovo mlčcrii snahou
nezhoršit situaci a nepopudil Německo. aby
b \|o možno pomáhat potřebným včetně Zulu
Papež se svými spolupracovníky vku tku na
pomohl záchraně části římských Zidú Vystu 
poval těž. ve prospěch Židů madarských h.

IHbMniti -<s
Fešesié peiadalo pražské sdruženi Cn.yj”
kulturní slavn st, jejíž celý název letos zněl
Fesiis al B.nx\:ct og fro zachcvcm a
eßsevf
:ke čt .kii. Festival navázal na
snahu r.ciikcn: imnich mladých lidi, kteří se už
v S0. klech, kd) lomu icžim nijak nepřál, sna
žili seznámit . .•icjnosl s l.alastrofálním stavem
boskovického ghetta Tuto umkitni urbanistic
kou památku komunisbeké úřady de facto od
soudil) k tramku • připomeňme, že ze 119
domů v roce 1945 jich byla v následujících
padesát: lete.-:- zbořena téměř polov ins Předse
da Vnijazzu Čestmír liuňál v úvodníku festiva

M’llWt ZKO/hin
Realizácia svaja.vskcj huma-nilncj pomoci sa
dosiáxa do ňnáineho šládia. OsoHtný výbor
(viz Rch 6'98) spracoval získané dotazníky a
postupné ich odoshl do sídla Svt.’cve; čidovckej
rešn:učnej organizaci? (WJRO) v Jeruzaléme
Na Slovensku jc celkový počet uchádzačov o
humanitou pomoc asi 1400. Z lýchto žiadosti
bolo v prvej Časti spracovxných 420. z loho 414
splňujůcich požadovaně náležitosti a kladné

svým jménem nikdy nedisianc oval Ačkoli bvl
Vatikán od loku 1910 opakované zprav,»van
o systematickém vyviaždováni židů. ve. né

vřstxíK s (.-

Dokument prohlašuje, že má být aktem
"tešuva“ - což jc hebrejský výraz pro poká
ní. "Tešuva" v judaismu předpokládá úplné
vyznáni viny. Nevyvažuje vlastni poklesky
poukazy na hříchy jiných, neklade otázky,
ale odpovídá. Vatikánské prohlášeni však
mluví spise jazykem diplomacie. Dějiny
vzájemných vztahů označuje za "bolestné"
a vyslovuje naději, že 'již nebude vice an'.ijudaismu mezi křestanv ani antikřestanských citů mezi Židy". Židé však ncnahližc-

ji společnou historii jako dějiny vzájemných
křivd: diskriminace a perzekuce směřovaly
jednostranně vůči nim Za protižidovskou
zášt také nemohly jen zbloudilé a nespra
vedlivé interpretace Nového zákona o ži
dovském národě a jeho údajné vině, příliš
dlouho kolující v křestanském světě, jak
naznačuje vatikánské prohlášeni. Židovští

historici soudi, že za téměř 1500 let nepře
tržitého pronásledováni Židů nese odpověd

nost církev jako taková. Připomeňme jen
111 a IV lateránský koncil (1179, 1215) s
ustanoveními o segregaci Židů, povinném
nošeni židovských znamení, zákazu většiny
povoláni pro Židy i pohlavního styku mezi
Židy a křestanv. Odmítavý vztah církve
k Židům a judaismu přitom předurčoval
vztah světské moci k nim se všemi tragic
kými důsledky. Jestliže je cirkcv hrdá na
křestanskou tradici Evropy a jeji duchovni
odkaz, měla by připustit, že k léto tradici
patřila i institucionalizovaná perzekuce Ži
dů. Americký historik Raoul Hilberg shrnul
genocidu Židů za 2 světově války do 4 bo
dů: Definice (ideové zdůvodněni nenávisti)
- vytřcurněni (zbaveni práv, ožebračeni) -

Podle nťkivrých badaiclú pomáhalo p.:i útě
cích nacistů až 20 vatikánských vrgan:?aci. na
sxobodu se do.-:alo na
(»00 zlečnicu
Přestože většina /iJoxskydt éniickj < Julehlými částmi xankanskUno ptehiákm ’Pa

Církev a nacismus
Vatikánský dokument tuto souvislost ne
vidí. Označuje šoa za dilo novopohanstvi a
zdůrazňuje, že jeho kořený leži mimo křestanství. Je přesto faktem, že německá kato
lická církev ani Vatikán proti nacismu jed
noznačně nevystoupily. Antijudaistická pro
paganda v německém katolickém tisku a
postupně i jinde v okupované Evropě souznčla s nacistickým antisemitismem. V
březnu 1933 bylo z kazatelen čteno věr
nostní prohlášeni německého katolického
cpiskopátu. Ten také v roce 1935 vyslovil
souhlas s norimberskými protižidovskými
rasovými zákony Frciburský arcibiskup
Gröbe poté hovořil takto: "Protože každý’
národ nese sám odpovědnost za své štastné
byti a jelikož přijeti úplně cizi krve zname
ná pro národ, který- se v dějinách osvědčil,
vždy riziko, nelze žádnému národu upřit
právo, aby dosavadní stav svc rasy uchoval
neporušen a aby pro to učinil zabezpečující
opatřeni Křestanské náboženství žádá jen
tolik, aby použité prostředky neporušovaly
mravní normy a přirozenou spravedlnost "
Jestliže vatikánský dokument uvádi advent
ní kázáni mnichovského kardinála Faulhabera z roku 1933 jako přiklad odmítnuli
antisemitismu, jc smysl tohoto vystoupeni
přeceněn. Kardinál se zastával Židů žijících

před příchodem Krista, nikoli těch, kdo žili
později, a už vůbec ne v současnosti

Cirkcv a rasismus
Vatikánský dokument zvlášt zdůrazňuje
že učeni církve o jednotě lidské rasy bylo
neslučitelné s nacistickým antisemitismem
Zpochybňuje to citovaný výrok frciburského arcibiskupa, a především vysvětleni nun
cia vichystické Francie u Svaté stolice,
Leona Bérarda. Ten 2 9.1941 vyložil maršá
lu Petainovi stanovisko Vatikánu k protiži
dovským zákonům "Cirkcv odsoudila rasis
mus stejné jako odsoudila komunismus.

vystoupili. Bernhard Lichtenberg, Heinrich
Grüber, Maxmilián Kolbe či Julcs-C-ciard
Saličge viděli v Židech své blížili. Z hledis

ka Vatikánu však oni i jiní křestané, kteři
Židům pomáhali, zůstávali disidenty vedli
osaměly boj ve jménu vlastního svědomí,
nikoliv s podporou církve.

Vztah Pia XII. k Německu
Dokument Vatikánu k židovsko-křestanským vztahům očísluje papeže Pia X1L ze
všech nařčeni z lhostejnosti vůči židovské
tragédii. Jednáni toheto ncjvyššiho předsta
vitele cirkvc lim ale nepřestává být sporné.
Pius Xll nikdy nepohrozil zrušením kon
kordant s Německem ani exkomunikaci
nacistů. V Hitlerově Německu přitom žilo
22 milionů katolíků a patřila k nim i čtvrti
na příslušníků SS Že cirkcv ani přes útlak,

jemuž ji nacisté vystavili, neztratila vliv,
svědci některé příklady: Po protestech cirk
vc bylo upuštěno od odstraňováni křížů ve
školách v Bavorsku (1936. 1941). V záři
1941 roku byly v Německu po církevních
protestech zastaveny euthanasie V Rumun
sku nedošlo k deportacím, jakmile zasáhl
mistni nuncius.
Pius Xll. za války zachovával přísnou
neutralitu, ale nezakrýval zvláštní vztah
k Německu. Po zvoleni papežem na
psal 6 3.1939 Hitlerovi dopis, v němž ho
(pokračováni na str S)

matujme zamy šleni nad šoa" nes--hlasi. spo
juje s n:m i určnou naděj» Nejde :o::ž o do

z papežových vystoupeni však xe x. :ahu k Ži
dům zůstávají \ dckumvntu
jed

kument samotného papeže, r.y hrž Komise pro
náboženské vztahy s Židy" veder..•» ardmákm

noznačné.
(Psáno pro 1 idoxé novir.y a R?š chodeš»

Edwardem Idfisem Cassic:m

?:axě c.taie
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Nej vyšší soud Ruské federace: Poprava kata Ježova nebyla zločinem
Případ šéfa nechvalného NKVD se stal prvním rehabilitačním procesem, který má Rusům pomoci vypořádat se s minulostí
O rehabilitaci jednoho

z nejznámějších sovětských
katů jednalo včera v Moskvě
vojenské kolegium Nejvyššího soudu Ruské federace.
Po obědě už bylo jasné, že
Nikolaj Ivanovic Ježov zů
stane prozatím vlastizrádce.
MOSKVA (agentura Epicentrum
pro LN) - Proces, jehož výsledkem
měla být rehabilitace šéta nechval
ně proslulého NKVD ve druhé po
lovině 30. let. byl významný přede
vším proto, že vojenská prokuratu
ra připravuje řadu dalších skandál
ních ’•ohahilitací. Na řadu má brzy
přijít i slavný Berija popravený
v roce 1953 a další vůdci, které
vlastní mašinérie pohltila a které
stihl osud jejich bývalých obětí.
Byli odsouzeni v inscenovaných
procesech a popraveni za činy. jež.
pravděpodobně nespáchali.
Politické rehabilitace bývalých
komunistických lídrů vyvolaly
v Rusku bouři vášní. Část veřejnos

ti je zděšena a pohoršena, část za
stává názor, že nelze směšovat poli
tickou vinu s trestní zodpovědností.
Jinak řečeno, nelze člověka popra
vit za něco jiného, než co dooprav
dy udělal.

Autor poprav bez soudu
Stalin nazýval šéfa svých tajných
služeb něžně ..Ježečkem". V národ
ní mytologii je jedna z nejkrutéjších epoch komunismu v Rusku na
zývána „ježov ščinaO
Od roku 1936 do roku 1939 bylo

Rehabilitace by se brzy mohl dočkat někdejší ministr vnitra Berija (druhý zleva), kterého komunistická mašinérie smetla nedlouho poté, co se 8. března 1953 zúčastnil Stalinova pohřbu
v Rusku popraveno 10 milionů lidí.
Právě v tomto období Ježov šéfoval
NKVD. hlavnímu organizátoru ma
sových represí. Právě lidový komi
sař Ježov je autorem slavného vý
roku: „Raději zastřelme deset ne
vinných. než aby nám unikl jeden
špion."
Jednodenní proces s Ježovem
skončil 4. února 1940. Byl to pří
pad výjimečný, trval celý jeden
den. což bylo na tehdejší poměry
skoro příliš. Většina lidí byla po
prav ována bez soudu na základě
rozhodnutí tříčlenné komise. Jed
ním z autorů této ideje prudce zvy
šující produktivitu práce NKVD
byl právě Ježov. On sám se do očí

svých soudců měl tu čest díval ce
lých čtyřiadvacet hodin.

Aktivní bolševik
a patologický bázlivec
Ježov byl aktivním bolševikem už
v roce 1917. Kromě krutosti a od
danosti věci komunismu se prosla
vil i patologickým strachem o svůj
život. Desátého dubna 1939 dostaly
jeho obavy reálnou podobu Fen
den byl zatčen, převezen do zvlášt
ní Suchanovské věznice NKVD
a obviněn ze špionáže, přípravy te
roristických činu proti sovětské
moci ve spojení s cizími nepřáteli,
především z. Japonska Polska.
Anglie a Německa. Kancelář Ježo

va. byt i chata byly prohledány.
Kromě Řádu Lenina, který dostal
v 37. roce za zvláštní zásluhy o roz
voj NKVD. byla nalezena řada do
kumentů. které ho „usvědčovaly"
z vlastizrady. V jeho kanceláři pak
bylo objeveno šest lahví vodky,
z toho dvě prázdné. Zvláštní pozor
nost si vysloužily čtyři kulky pečli
vě zabalené do třech papírových
pytlíčku. Na jednom byl nápis „Ka
menev", na druhém „Zinovjev"
a na třetím se dvěma nábojnicemi
stálo „Smirnov". Ježov kulky, které
ukončily život těchto mužů, dostal
pravděpodobně jako dárek a schov ával si je na památku.
Pak následovaly výslechy a Je

žov musel vědět, co ho čeká. Vždyť
nedlouho předtím radil svým podří
zeným. jak dostat z oběti jakékoliv
přiznání. Radil jim zřejmě dobře,
protože i on sám se brzy přiznal ke
všem hříchům. „Mnoho let jsem
podváděl stranu, bojoval jsem proti
sovětskému lidu...." tvrdí Ježov
podle protokolů, které včera poprvé
zveřejnil list Izvestija. Po několika
dnech Ježov připouští, že připravo
val atentát na Beriju i Stalina. Dnes
už je těžko možné odhadnout, co
vedlo Ježova k tomu, že vlastní ru
kou napsal slova určená přímo Sta
linovi: „Jsem pederast. Od mládi
mě přitahovali chlapci..." Snad vy
šetřovatelé chtěli, aby odpor lidu

Foto

Ctk

k bývalému členu vedení byl co
největší.

Nespravedlivě odsouzen?
Nejvyšší soud RF se usnesl, že případ
Ježova nespadá pod zákon „O rehabi
litaci obětí politických represí"
z 18.10. 1991. 1 když z právního hle
diska řada odborníků včetně Ježovovi
dcery upozorňuje, že by l zastřelen za
jiné trestné činy, než které spáchal.
Ruští disidenti naopak tvrdí, že slovo
rehabilitace by se v kontextu s lidmi
jako Ježov či Berija vůbec nemělo
vyslovoval. Jeden z. nejkrutějších rus
kých katů byl podle nich možná sou
zen nespravedlivě, ale popraven zcela
právem.
Petra Procházková

Zcela nedávno jsem se setkal s názorem, že Berija, který ke konci St linovy éry usiloval o jeho život
tím
se zasloužil o pád tyrana, by snad mxl být rehabilitován či co. Tajná odpcslc uchávací chodba pod St lincvil
pr:ccvnu v Kremlu svědčí o mnohém. Inscenovaný proces s Berijou ncvými kremelskými vládci, kdy byl odsouzen z
za trestní činy, ktsre nespáchal má stejné motto: možná byl souzen nespravedlivá, ale popraven zcela právem.H

