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lidská práva a petice Senátu PČR

pod záštitou místopředsedy vlády
RNDr. Alexandra Vondry.

„Komunismus je společným dědictvím Evropy,
stejně jako fašismus a nacismus.
Dokud Evropa nepřijme tento fakt společné minulosti a nevyvodí
z něj společnou odpovědnost, nebude jednotná.“

Svědomí Evropy a komunismus

P ř e d m l u va

Blíží se dvacáté výročí pádu železné opony, který znamenal konec studené války v Evropě. Ve
společnosti osvobozené od komunistické diktatury trvající přes čtyřicet let dospěla první nová
generace. Během dvou desetiletí, kdy se ve střední a východní Evropě rodila opět demokracie
a jednotlivé země přecházely na tržní ekonomiku, bylo vyrovnávání se s traumatem minulosti
mimo centrum společenského zájmu. S rostoucím historickým odstupem však nadchází čas,
abychom se této minulosti postavili poctivě tváří v tvář, abychom zhodnotili povahu zločinů
spáchaných komunistickými režimy a věnovali se dědictví komunistické totality. Je třeba
dosáhnout historicky objektivního pojetí evropských dějin minulého století.
Díky vstupu bývalých komunistických zemí do Evropské unie je nyní tato diskuse
možná na společné úrovni. V několika minulých letech evropské demokratické instituce –
jmenovitě Parlamentní shromáždění Rady Evropy a Evropský parlament – začínají dědictví
totality a komunismu v Evropě zkoumat a zdůrazňují přitom potřebu dále se touto otázkou
zabývat. (Viz resoluce PS RE odsuzující zločiny totalitních režimů, resoluce EP u příležitosti 60. výročí
druhé světové války, resoluce EP u příležitosti 50. výročí maďarského povstání r. 1956, atd.).
Tato konference, konaná v srdci Evropy kdysi komunisty obehnaném železnou
oponou, má ctižádost pomoci posunout evropskou historickou i politickou diskusi vpřed.
Jana Hybášková, Martin Mejstřík (z programu konference)
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JAROMÍR JERMÁŘ

Svědomí Evropy a komunismus – Jaromír Jermář

Z a há j e n í

M í s t o p ř e d s e d a Vý b o r u p r o v z d ě l á n í , vě d u , k u l t u r u ,
l i d s k á p r áva a p e t i c e S e n á t u P Č R

Dámy a pánové, vážení hosté,
dovolte mi, abych vás jménem Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Senátu Parlamentu České republiky přivítal na konferenci Svědomí Evropy a komunismus.
Vítám zde samozřejmě všechny představitele ambasád, představitele evropských institucí
i vás ostatní, ale dovolte mi, abych jmenovitě přivítal Václava Havla, bývalého presidenta
Československa, který byl, je a zůstane symbolem předlistopadového boje za svobodu.
Myslím, že všem, kteří se tohoto setkání zúčastníte, je zbytečné připomínat význam a důležitost
historie. Jsem profesí historik, takže vím, že dějiny jsou nesmírně důležité proto, abychom
neopakovali chyby, kterých jsme se dopustili. I nadále platí, že kdo si historii nezapamatuje,
ten si ji zopakuje. Přál bych si, abychom si zapamatovali pozitiva, ale především to špatné,
co v naší minulosti bylo, abychom tyto věci již neopakovali.
Přeji vám všem úspěšné jednání, přeji, aby historie byla vždy hodnocena co nejvíce objektivně
a nám všem přeji, abychom i nadále žili v demokratickém systému, ve kterém již téměř 20 let
žijeme.
Přeji vám hezký pobyt zde v Praze a v Senátu.
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S v ě d o m í E v r o p y a k o m u n i s m u s – A l e x a n d r Vo n d r a

ALEXANDR VONDRA

Z d r av i c e

M í s t o p ř e d s e d y v l á d y p r o e v r o p s ké z á l e ž i t o s t i

( přednesl

místopředseda Senátu PČR Jiří Liška)

Vážené dámy a pánové, milí hosté, vládní povinnosti mi bohužel brání v tom, abych osobně
zahájil tuto konferenci, nad kterou jsem rád převzal záštitu. Dovolte mi však, abych se na vás
obrátil aspoň prostřednictvím tohoto vzkazu.
Před nedávnem jsem na pietním shromáždění na paměť obětí komunismu řekl, že
všichni splácíme dluh, který máme vůči těm, jejichž osudy často krutě přetvářel komunistický
režim. Také jsem řekl, že vyrovnat se s minulostí je hlavní předpoklad pro to, aby se neopakovala.
S tímto úkolem se už od pádu železné opony – tu lépe, tu hůře – potýkáme my, obyvatelé
postkomunistických zemí. Naše vláda k němu přistupuje s plnou odpovědností. Prosadili
jsme Ústav pro studium totalitních režimů, jehož úkolem bude analyzovat a zpřístupňovat
dokumenty vypovídající o době nesvobody včetně materiálů o činnosti komunistických
tajných služeb. Projednáváme také zákon o třetím, protikomunistickém odboji, který má
ocenit ty, kteří bojovali proti komunistickému režimu. Postupně ale nazrává čas, aby se
tato debata přenesla také na evropskou úroveň. Ani v Bruselu by nemělo chybět memento
připomínající, co byl komunismus, těm, kteří jej naštěstí nezažili na vlastní kůži. Jsme členy
EU, jsme součástí společenství, které si zakládá na sdílení společných hodnot, a společné
vnímání minulosti mezi ně určitě patří. Jsem proto nesmírně rád, že právě v Praze probíhá
konference, která chce k tomuto cíli přispět.
Dovolte mi, abych vám popřál dva dny bohaté diskuse a zároveň vás pozval na
dnešní večerní recepci, na které se s vámi rád setkám a pohovořím osobně.
S úctou
Alexandr Vondra
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Svědomí Evropy a komunismus – Jana Hybášková

JANA HYBÁŠKOVÁ

Ú vo d n í s l ovo

Po s l a n k y n ě E v r o p s ké h o p a r l a m e n t u

( Ja n a H y b á š ková )

Vážený pane presidente, vaše Excelence, významní mezinárodní hosté, drazí přátelé v boji
proti komunismu, drazí disidenti, kteří jste k nám dorazili ze zemí, v nichž stále vládne
totalita a nesvoboda.
Proč se dnes setkáváme v Praze? Právě proto, že Praha je jedním z bolestivých
evropských měst, které poznalo obě formy totality – nacismus a poté komunismus. Proč
právě nyní? Protože i 20 let po pádu železné opony není Evropa jednotná, je hluboce
rozdělena svou minulostí, je hluboce rozdělena ve svém svědomí. A právě proto, abychom
stále Evropu nedělili na postkomunistické země a na staré členské státy, lidově řečeno na
Východ a Západ, si musíme přiznat jedno: komunismus i nacismus představovaly znásilnění
ideologií a věd jako biologie a sociologie. Mají společné příčiny a měly společné hrůzné
důsledky. Je proto potřeba mezi ně položit rovnítko jako mezi dvě strany jedné mince. O to
se pokusí ve své historické reﬂexi tato konference.

MARTIN MEJSTŘÍK

První den konference by se měl právě zabývat tím, zda je komunismus zločinem
proti lidskosti. Tato konference by především ale měla vyústit v Pražskou deklaraci, shrnující
závěry prvního dne jednání a závěry druhého dne jednání. V závěrech druhého dne jednání
bychom měli dospět k tomu, jak v Evropě vybudovat Institut svědomí, evropský památník
obětí totality nacismu a komunismu, a měli bychom také dospět k debatě, zda 23. srpen
jako strašlivá společná vzpomínka na podpis paktu Ribbentrop–Molotov by se měl stát
evropským Dnem obětí totality.
Velice děkuji všem, kteří nám pomohou k těmto závěrům dospět, velice děkuji panu
presidentovi za to, že nás podpoří.
V tento okamžik vás prosím o minutu ticha za všechny oběti nacismu i komunismu.

S t u d e n t s k ý v ů d c e z r o k u 1 9 8 9 , s e n á t o r Pa r l a m e n t u
Č e s ké r e p u b l i k y

Děkuji velice.

Vystudoval Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze. Spoluorganizátor
studentské demonstrace 17. listopadu 1989. Leader studentské stávky. Zakládající člen
Občanského fóra. V 90. letech působil jako novinář, angažuje se v komunální politice, od
r. 2002 senátorem. Jeho hlavním tématem je vyrovnání se s komunismem.
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Svědomí Evropy a komunismus – Martin Mejstřík

Vynaložili jsme mnoho úsilí, abychom do Prahy dostali někoho z Francie. Bohužel,
nepodařilo se; věříme, že příště. Nicméně je mou čestnou povinností zde ocitovat vzkaz pana
Nicolase Sarkozyho, který nám vyřizuje prostřednictvím šéfa svého kabinetu, pana Cedrica
Goubeta:

Ú vo d n í s l ovo
(Martin Mejstřík)

Děkuji Janě Hybáškové, děkuji místopředsedovi Senátu panu Liškovi za přednes zdravice.
Pokud evropské instituce budou hájit tzv. práva komunistů a ne práva jejich obětí,
nebudeme moci v Evropě hovořit o právu a spravedlnosti. Taková Evropa nebude unií
mravně zdravých, svobodných, demokracii oddaných a hrdých lidí.

„Vážení, president Francouzské republiky mi uložil, abych vám jeho jménem velmi poděkoval
za vaše velmi milé pozvání na konferenci. Té se, bohužel, s ohledem na mnoho povinností, nebude
moci zúčastnit. Velmi ho tato skutečnost mrzí a přeje konferenci mnoho zdaru a plno plodných
a konstruktivních debat.“
Tolik Nicolas Sarkozy.

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, dříve než konferenci spustíme, dovolte, abych
poděkoval těm, kterým vděčíme za to, že zde dnes můžeme být a rokovat. Především je to
senátní Výbor pro lidská práva, jehož jsem členem, zejména jeho tajemnice paní dr. Hubová.
Je to též tým poslankyně Jany Hybáškové, jmenovitě Lukáš Pachta, je to oddělení senátních
služeb, jmenovitě paní dr. Horká a paní Baránková – bez nich si nedovedu organizaci takové
akce představit.
Nebývá zvykem děkovat asistentům, na prvním místě chci ale poděkovat mé
asistence paní Neele Heyrovské-Winkelmannové. Všichni, co zde sedíte, jste s ní mnoho
týdnů komunikovali, psali, telefonovali, ujasňovali si detaily, požadavky, možnosti. Je jistě
požehnáním mít dobré nápady. Člověku ale nejsou k ničemu, pokud kolem sebe nemá
kvalitní lidi, s nimiž je realizuje. Bez Neely Heyrovské-Winkelmannové by žádná konference
nebyla. Neelo, děkuji.
Mnozí byli osloveni, mnozí se museli z časových i jiných důvodů omluvit. Dnes ráno
dorazila smutná zpráva. Těsně před konferencí volal sekretariát pana Vytautase Landsbergise,
že se nemůže z důvodu úmrtí v kruhu svých blízkých zúčastnit naší konference… Dovolím si
nyní ocitovat slova tří osobností z mnoha, které zde s námi nejsou. První je bývalý poradce
pro národní bezpečnost presidenta J. Cartera, pan Zbigniew Brzezinski. Cituji:
„Blahopřeji organizátorům této iniciativy k uspořádání konference, která se zabývá historicky
významnými a z morálního hlediska citlivými záležitostmi. Svět nesmí zapomenout na zločiny spáchané
komunistickými režimy, stejně jako nesmí zapomenout na hrdiny, kteří přes všechna nebezpečí bojovali
proti totalitním ideologiím levicového i pravicového typu. Pražská konference proto bude důležitou
událostí z hlediska historické a politické osvěty. Demokracie bez historické paměti mohou být náchylnější
k demagogiím a sebeklamu. Připomínání minulosti neznamená volání po odplatě, ale je připomínkou,
že v politice je třeba často činit transcendentální morální a politická rozhodnutí. Přeji účastníkům této
konference opravdu živou, tvůrčí a nekompromisní debatu.

Do třetice všeho dobrého – vzkaz z Londýna:
„Lituji, že nemohu být s vámi, kdy se scházíte v Praze na vaší konferenci Svědomí Evropy
a komunismus. S blížícím se 20. výročím pádu železné opony nadchází vhodný okamžik, abychom se
nad těmito tak významnými událostmi zamysleli. Nikdy nezapomeňme, že triumf nad komunismem
nebyl pouhým fyzickým vítězstvím, nýbrž že byl také vítězstvím morálním. Po téměř půl století útlaku
zemí střední a východní Evropy zvítězila svoboda a struktury státní kontroly byly odbourány. Dnes
je pro některé příliš snadné zapomenout na útrapy oněch let. Právě tak, jako měl komunismus mnohé
obhájce, kteří se snažili, abychom neviděli jeho hrůzy a jeho selhání, existují dnes lidé, kteří hovoří
o minulosti téměř s nostalgií a vysmívají se všemu, čeho bylo za poslední dvě desetiletí dosaženo. Naší
povinností je si pamatovat a připomínat. Zapomenout na minulost by znamenalo zneuctít všechny ty,
kteří hrdinsky odolávali zlu komunismu. Uvedlo by nás to tak v nebezpečí, že budeme opakovat jeho
chyby. Vím, že mezi vašimi řečníky jsou mnozí, kteří se vyznamenali v tomto velkém boji a kteří nejlépe
svědčí o bezmezné touze lidstva po svobodě. Přeji vašim jednáním úspěch.
Margaret Thatcherová.“
Tři z mnoha, kteří nám v Evropě i v zámoří drží palce. Vy jste tu, vážení a milí hosté,
vy jste na tomto místě, abyste z Prahy, ze srdce Evropy, pohnuli dějinami.
Dámy a pánové, pokládejme konferenci za zahájenou.
Dámy a pánové, dovolte, abych u mikrofonu přivítal bývalého politického vězně,
mého spolubojovníka z doby sametové revoluce, spisovatele, dramatika, myslitele, prvního
řečníka naší konference, pana presidenta Václava Havla!

Zbigniew Brzezinski“
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VÁCLAV HAVEL

S v ě d o m í E v r o p y a k o m u n i s m u s – Vá c l av H av e l

Z a ha j ova c í p r o j e v

B ý va l ý d i s i d e n t , p o l i t i ck ý vě z e ň , b ý va l ý p r e s i d e n t
Č e s ko s l ove n s k a a Č e s ké r e p u b l i k y

Dámy a pánové,
dovolte mi, abych nejprve pozdravil tuto konferenci a vás, kteří jste přijeli z dálky, přivítal co
nejsrdečněji v Praze. Proč považuji tuto konferenci za důležitou? Mnohokrát v životě jsem
se zamýšlel nad tím, co je a z čeho vyrůstá identita jednotlivce, společenství, národa, státu,
a vždy znovu jsem si uvědomoval, že není identity bez kontinuity, že musíme – chceme-li být
sami sebou, chceme-li být rozpoznatelní a identiﬁkovatelní – dnes odpovídat za to, co jsme
dělali včera, nést zde odpovědnost za to, co jsme dělali jinde. A nemůžeme-li nést osobní
odpovědnost, pak o tom alespoň musíme vědět. Proto se domnívám, že budování ústavů
paměti národa v různých evropských zemích je dobrý a důležitý proces. Jsou to instituce,
které nám připomínají dva totalitní systémy, které v Evropě vznikly a které se posléze rozšířily
do celého světa. Evropa tudíž nese zodpovědnost za to, že zrodila marxismus a nacismus a že
komunismus byl, zjednodušeně řečeno, vyvezen vlakem ze Ženevy do Ruska. To by si měla
připomínat, uvědomovat a věcně, v klidu a s nadhledem to studovat.

Dramatik a spisovatel. Zakládající člen Charty 77, disident, politický vězeň. Zakládající
člen Občanského fóra, leader demokratické opozice během „sametové revoluce“. Po roce
1989 prvním presidentem svobodného Československa, po rozdělení federace presidentem
samostatné České republiky. Jeho hlavním politickým tématem jsou lidská práva.

Zmíněné dva totalitní režimy jsou si v mnohém podobné. Krásnou a hlubokou
knihu o tom kdysi napsala Hannah Arendtová a za pozornost stojí i tři knihy, které
analyzují moderní dějiny Ruska. Je to kniha o Alexandru Litviněnkovi, Ruský deník Anny
Politkovské a Rusko plné křížů Alexandra Jakovleva. Jsou v nich shromážděna fakta o éře
stalinismu, o tom, co následovalo, i varovná fakta o dnešní situaci v Rusku. Podobnost mezi
režimy je zřejmá každému, kdo se tím jen trochu zabývá: analogický způsob manipulace
veřejnosti, vytváření zvláštních mimovojenských gard, rozšiřování tajné policie, dohled nad
obyvatelstvem, zvrácená justice, popravy, cenzura. V této souvislosti bych rád zmínil dva
lidi, které jsem dobře znal; otce popravili nacisté, syna popravili komunisté. Byla to rodina
Wahlova. Všiml jsem si totiž, že mladší příslušník této rodiny, ornitolog, je zpodoben na
výstavce, která doprovází tuto konferenci. Oba byli svobodomyslnými lidmi a vlastenci a oba
museli zahynout.
Ale existují i rozdílnosti mezi oběma režimy. První vidím v základní žánrové
odlišnosti ideologií, o něž se opíraly. Nacistická ideologie byla založena na obskurních
teoriích a obskurní ideologie ve slušných a vzdělaných kruzích vyvolávala odpor či posměch.
Komunismus byl naopak založen na ideologii, která se těšila určité důvěryhodnosti, působila
seriozněji a opírala se o vědecké fundamenty v podobě Marxových a Engelsových analýz.
Velký příklon intelektuálů k levici a ke komunismu – a mnohým trvalo velmi dlouho, než
vystřízlivěli – i vrstva evropských kavárenských komunistů, jak se jim říkalo, to vše bylo
umožněno právě tím, že to nebyla pouze obskurní ideologie. O to horší však byly důsledky.
Komunistický režim byl – počítáme-li to na miliony mrtvých – pravděpodobně horší než
režim nacistický.
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Další rozdíl vidím v charakteru totality. Za nacismu existovaly zřetelnější rozdíly
mezi těmi, kdo ho tvoří, kdo vládnou, a těmi, kteří se zmanipulováni, utlačeni, přiškrceni
a znásilněni pokoušeli přežít. Někdo víc, někdo méně, ale všichni věděli, zda a nakolik
kolaborují se zlou mocí, neboť existovala rozeznatelná hranice mezi příslušníky SS,
gestapem, mezi mocí, funkcionáři strany a obyvatelstvem. U komunismu tomu bylo jinak:
byl raﬁnovanější, pronikal do duše každého člověka a každý byl tak trochu jeho obětí
a zároveň tak trochu spolutvůrcem. Samozřejmě, že generální tajemník komunistické strany
nesl větší odpovědnost než dělník ve fabrice, nicméně princip spoluodpovědnosti platil;
byla rozprostřena na celou společnost a její díl nesl každý. Navzdory těmto rozdílům si byly
oba systémy ve své podstatě podobné, ba v něčem dokonce překvapivě podobné. Především
v tom, že oba byly zločinné.
V dějinách národů existuje cosi nepoučitelného. Uplynulo téměř 20 let od pádu
železné opony; dorůstá generace, která komunismus nepamatuje, a přesto lze pozorovat,
že tu a tam tíhne k opakování omylů generací předchozích. Hranice mezi Západem
a Východem není tak ostrá, jak bývala; mladí lidé zde se podobají mladým lidem na
Západě včetně všech iluzí a omylů. Mladí se vždy vymezují proti establishmentu; to je
ozdravný étos a bylo by podezřelé, kdyby tomu tak nebylo. Nemůže však znamenat
automatickou ztrátu schopnosti zajímat se o to, co bylo, přehlížet, posmívat se nebo
opakovat dřívější chyby. Sám jsem člověkem let šedesátých a tehdejší vzepětí mladých lidí
jsem s velkým napětím a pozorností sledoval v Americe, ve Francii i v Československu.
Byl jsem velkým příznivcem tehdejšího étosu, ale zároveň rozpačitý z některých
myšlenek, například z paciﬁsmu, tohoto prvního a velmi nebezpečného kroku k politice
appeasementu. My, kteří jsme prožili Mnichovskou dohodu, víme velmi dobře, kam
taková politika vede. Kdo ustupuje zlu, přizpůsobuje se či dělá kompromisy se zlem,
otevírá dveře zločinům daleko větším.
Všichni, kteří prožili totalitní systém a zakusili ho na vlastní kůži, mají povinnost
svou zkušenost pojmenovat a předat ji těm, kteří měli to štěstí, že ji nepodstoupili. Nejsem si
jist, zda se tento úkol daří, a nejsem si dokonce jist, zda je kompletně splnitelný. Jsou možná
zkušenosti, které nelze artikulovat či přenést na ostatní; přesto – aby se historie neopakovala,
respektive to, co v ní je špatné – by základní poučení či resumé mělo být formulováno.
Aktuálním úkolem Evropské unie je proto energičtěji se stavět na stranu obránců svobody,
výrazněji podporovat opoziční disidentské skupiny a bojovníky za lidská práva, kteří chtějí
prohloubit demokracii od Kuby přes Bělorusko po Barmu. Tato podpora, tato elementární
sympatie, by neměla být omezována zájmy prakticko-politickými či ekonomickými.
Z evropské půdy tato civilizace vyrostla a Evropa jí dala dnešní podobu se vším dobrým
i špatným, včetně dvojsmyslných důsledků globalizace; Evropa dala světu i oba zmíněné
zločinné režimy. Evropa jako taková, nikoli Evropa rozdělená. Proto podle mého mínění nese
i zvláštní a zvýšenou odpovědnost za svobodu člověka.
Děkuji vám za pozornost.
(Přepis mluveného slova, redigováno V. H.)
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SVĚDCI ZLOČINŮ
SVĚTOVÉHO KOMUNISMU
moderoval Jaromír Štětina, senátor

Přednášející:

Ivonka Survilla
Presidentka běloruské demokratické
vlády v exilu, občanská aktivistka
a umělkyně, Bělorusko, Kanada

Alexander Podrabinek
Odborník na lidskoprávní otázky
a politickou transformaci v Rusku

Ceten Samdup Čhökjapa
Zástupce Jeho Svatosti dalajlamy
se sídlem v Ženevě
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IVONKA SURVILLA
P r e s i d e n t k a b ě l o r u s ké d e m o k r a t i cké v l á d y v e x i l u ,
o b č a n s k á a k t i v i s t k a a u m ě l k y n ě, B ě l o r u s ko, K a n a d a

Studovala umění na pařížské École Nationale Supérieure des Beaux Arts, absolventka Sorbonny.
Od roku 1969 žije v kanadské Ottawě, kde pracuje pro vládu a angažuje se v běloruských
občanských, vědeckých a uměleckých aktivitách. Založila Kanadský podpůrný fond pro
oběti Černobylu v Bělorusku a v letech 1989–1997 mu předsedala. Roku 1997 byla zvolena
presidentkou Rady Běloruské demokratické republiky v exilu.

Z l o č i n y k o m u n i s m u – I vo n k a S u r v i l l a

Případ Běloruska
Mám tu čest být šestou presidentkou exilové vlády Běloruské demokratické republiky, nejdéle
existující exilové vlády v dějinách. Tato vláda opustila Bělorusko před téměř 90 lety v důsledku
napadení a následné okupace našeho nezávislého státu komunistickým sousedem.
Komunismem je možné se zabývat z hlediska jeho velkého rozsahu, dlouhodobého
vlivu na životy jednotlivců a také z hlediska dopadu na „přivlastněné“ národy, tedy národy,
které neleží v politickém a kulturním epicentru komunistické moci, ale spíše se nacházejí pod
její násilnou nadvládou. Taková je realita a odkaz komunistické zkušenosti, jak ji v současné
době pociťují mnohé národy, jako je například Tibet bojující za svou autonomii, a země jako
Bělorusko, které jsou nadále ovlivňovány následky sovětské zkušenosti.
Ačkoli odborná diskuse o komunistické zkušenosti se obvykle vede na teoretické
rovině, ráda bych začala svědectvím z roviny osobní. V důsledku komunistické agrese jsem
ve věku osmi let ztratila svou rodnou zemi, vyrostla jsem jako utečenec a většinu života jsem
prožila daleko od svého národa, od své kultury a od svých příbuzných. Do svých dvanácti let
jsem se musela přizpůsobit čtyřem novým kulturám. Když mi byly tři roky, můj otec byl
poslán do sovětského vězení. Můj dědeček zemřel během deportace na Sibiř. Má jediná
sestra zemřela ve věku 18 měsíců v důsledku utrpení, které moje rodina prožila během útěku
před Sověty.
Jsem pouze jedním ze šesti milionů Bělorusů, jejichž život byl změněn nebo zničen
tím, čemu stále říkáme komunismus, ale co je ve skutečnosti nedokonalou ideologií, jež
se stala mocným nástrojem v rukou zkorumpované a amorální sousední říše. Tři generace
Bělorusů byly pronásledovány komunistickou ideologií, jež národu vymývala mozek
a podrobovala si jej zastrašováním. Následkem tohoto procesu je otupený pud sebezáchovy,
jež nadále připravuje běloruský lid o to nejzákladnější z lidských práv – svobodu.
Násilná kolektivizace od konce dvacátých let do začátku padesátých let se dotkla
veškerého obyvatelstva běloruského venkova a vyžádala si 350 000 mrtvých (Zaprudnik,
1998). Masové hroby v Kurapatech nedaleko Minsku, objevené před 20 lety Zjanonem
Pazňakem, který dnes rovněž přednese svůj příspěvek, a mnohé další masové hroby po
celém Bělorusku ukrývají dva miliony těl nevinných Bělorusů, kteří byli hromadně vražděni
v rámci stalinistických čistek v letech 1937 až 1941. Čtvrtina všech Bělorusů zemřela během
druhé světové války, která se vedla částečně na území Běloruska. Za toto krveprolití je třeba
vinit jak německé nacisty, tak sovětské Rusko.
Další kapitolou v dějinách sovětského Běloruska jsou poválečné čistky a deportace
stovek tisíc Bělorusů na Sibiř, které trvaly až do konce šedesátých let. Způsob, jakým se
úřady vypořádaly s černobylskou katastrofou, je dalším příkladem nelidské genocidní
politiky sovětského režimu. Můj předchůdce Mikoła Abramčyk v roce 1950 zveřejnil svůj
slavný výrok „žaluji Kreml za genocidu svého národa“. Koncept „porobených národů“ se stal
běžně používaným termínem. Všichni jsme dobře věděli, že pachateli této nové vlny zločinů
proti lidskosti jsou kremelští vládci. Komunistická ideologie se pro ně stala marketingovým
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nástrojem sloužícím k šíření ruské nadvlády do co největšího počtu oblastí po celém světě.
Teprve na samém konci osmdesátých let jsem si my, příslušníci běloruské diaspory, uvědomili,
že Moskva úspěšně dokončila svůj cynický úkol vymýt běloruskému lidu mozky a přesvědčit
jej, že Rusko je ve skutečnosti laskavým „velkým bratrem“, bez nějž Bělorusové nemohou
přežít. A tak se zrodil rusky mluvící homo sovieticus.
Druhý typ zločinů spáchaných Kremlem měl za cíl si Bělorusy nejen podmanit, ale
také zcela vymazat Bělorusko a běloruský národ, který žil na svém území tisíc let, z mapy
světa. Prvním zločinem tohoto typu bylo násilné zničení Běloruské demokratické republiky
v roce 1918 a rozdělení Běloruska na základě polsko-sovětské smlouvy podepsané v Rize
v roce 1921. Území Běloruské sovětské socialistické republiky, jež byla založena na ruinách
nezávislé Běloruské demokratické republiky, představovalo pouze zlomek území obývaného
běloruským národem. Do této kategorie bych rovněž zahrnula vyhlazení běloruských
spisovatelů, umělců, politiků a drtivé většiny národní inteligence, jež trvalo od konce
dvacátých let do konce třicátých let. Historik Jan Zaprudnik uvádí: „Ze 238 spisovatelů
zatčených během let represí přežilo pouze asi 20. Běloruská akademie věd ztratila téměř
90 procent svých členů.“ (Zaprudnik, 1993)
Naše historická paměť a náš jazyk, jenž je samým základem naší běloruské identity,
byly po většinu 20. století – a stále zůstávají – obětí sovětské imperialistické politiky a jejího
nejvěrnějšího současného následovníka, Alexandra Lukašenky. Ráda bych zmínila, že v roce
1990 v hlavním městě Běloruska Minsku neexistovala ani jedna škola vyučující v běloruštině.
Naše kostely byly vyhozeny do vzduchu a naše hmotné dědictví bylo zničeno, a to nejen
válkou, ale také na politickou objednávku, neboť byly hmotnými důkazy dlouhodobé
existence této vysoce civilizované evropské země. Běloruská historie byla trnem v oku Sovětů,
kteří se snažili vzbudit dojem, že před rokem 1919 v této zemi neexistovalo nic, co by mělo
jakoukoli hodnotu.
Avšak nejvážnější hrozbou pro existenci Běloruska nadále zůstává touha Moskvy
učinit z této země provincii Ruské federace, jejíž cíle jsou překvapivě podobné cílům bývalé
sovětské říše. Vladimir Putin tuto snahu otevřeně přiznal v srpnu 2002. Druhou nejvážnější
hrozbou pro existenci našeho národa je to, že komunistická propaganda, jíž byl náš lid krmen
téměř jedno století, poškodila způsob, jakým Bělorusové vnímají sami sebe, poškodila jejich
kritické myšlení a jejich geograﬁcké povědomí. Bude trvat několik generací, než se podaří
obnovit jejich právo zkoumat historii a schopnost pociťovat hrdost, zkrátka se vzpamatovat
z této hluboce děsivé koloniální zkušenosti.

Z l o č i n y k o m u n i s m u – I vo n k a S u r v i l l a

Poté, co moje rodina uprchla ze sovětské říše, můj otec považoval za svou povinnost
vysvětlit každému, a především francouzským intellectuels de gauche (žili jsme v té době ve
Francii), co znamená žít v komunismu. Na otcově pohřbu mi jeden dobrý přítel řekl, že
mému otci uvěřil až po sovětské invazi do Československa v roce 1968. Tento přítel – právník,
který měl spoustu možností, jak si tyto skutečnosti ověřit – evidentně do té doby nebyl
schopen připustit, že se mýlí. To je pravděpodobně jeden z důvodů, proč jsou v Bělorusku
stále lidé věřící propagandě současného režimu.
Málokdy se učíme z minulých chyb. Já však doufám, že jednou nastane doba, kdy se
myslící část lidstva poučí ze sovětské lekce.
Děkuji.

Možná jste si všimli, že komunismus je pro mě coby Bělorusku úzce spjat s naším
východním sousedem a jeho komunistickou propagandou používanou jako nástroj
prosazování expanzionistických cílů. Ale komunismus nezasáhl pouze životy těch, kdo žili
pod nadvládou mistrů komunismu v Sovětském svazu. Podobně byly další miliony lidí
postiženy činy sympatizantů komunismu po celém světě (jak poznamenal Václav Havel),
kteří často nevědomky pomáhali nelegálním režimům nadále páchat zločiny proti lidskosti
a kteří i dnes pomáhají ruské říši získat zpět někdejší sílu.
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ALEXANDER PODRABINEK
O d b o r n í k n a l i d s ko p r áv n í o t á z k y a p o l i t i cko u t r a n s fo r m a c i
v Rusku

Aktivní v boji za lidská práva v Rusku a bývalém SSSR. V roce 1977 dokončil knihu
o zneužívání psychiatrie pro politické účely v SSSR. Kniha byla vydána v USA v letech 1979
a 1980 pod názvem Punitive Medicine / Trestná medicína. Zakládající člen Pracovního výboru
pro vyšetřování zneužívání psychiatrie pro politické účely (1977). Odsouzen k pěti letům
vyhnanství a ke 3,5 letům vězení za publikační činnost. Zakladatel novin Express-Chronicle
(1987). Od roku 2000 šéfredaktorem lidskoprávní zpravodajské agentury PRIMA-News.

Zločiny komunismu – Alexander Podrabinek

Vážené dámy a pánové,
od rozpadu komunistického systému ve střední a východní Evropě uplynulo téměř 20 let.
Je to doba pro světové dějiny zcela bezvýznamná, ovšem pro země, které se osvobodily od
komunismu, velmi důležitá. Před pětadvaceti, třiceti lety se zhroucení komunismu v našich
zemích zdálo neuvěřitelné. Teď se zdá neuvěřitelné, že tu stále obchází přízrak komunismu,
a zdaleka nejen Evropou!
Máme málo času. Pokusím se tedy říct to nejdůležitější a nebudu se zdržovat
podružnostmi. Když říkám, že máme málo času, myslím tím dnešní konferenci. Pokud si
však někdo pomyslel, že jde o čas, který máme v životě na to, abychom překonali dědictví
komunismu, bude mít také pravdu. Zdá se mi, že spousta lidí na celém světě je přesvědčena,
že komunismus je historie a ta se učí na školách a univerzitách a předvádí v muzeích.
Jenže historie je klacek, který buší do hlavy ty, kteří na ni zapomněli nebo si neváží jejích
lekcí. V Rusku tento klacek bije po hlavě všechny naše spoluobčany, kteří se zoufale
a s neuvěřitelným vypětím sil snaží zapomenout na zkušenosti z naší nedávné komunistické
minulosti a na naše historické chyby a zločiny. Nemusím vám připomínat, že ten, kdo si
nepamatuje své minulé chyby, je odsouzen k jejich opakování v budoucnosti.
Rusko dnes směřuje k autoritativnímu režimu. Dramatická změna kurzu od
demokracie k autoritářství nastala před osmi lety, kdy nemocný a unavený prezident Jelcin
předal moc mladému a energickému bývalému příslušníkovi KGB Vladimiru Putinovi. Nový
prezident kolem sebe shromáždil tým skládající se převážně ze stejných čekistů, jako je on sám,
a zahájil útok na občanská práva. V důsledku toho se oblast svobody v Rusku začala postupně
zužovat. Tisk rychle přicházel o nezávislost, nevládní organizace byly zničehonic spoutány
novými zákony a mimosoudním stíháním. Postupně se zakazovaly politické strany. Občanští
a političtí aktivisté a nezávislí novináři začali být vystavováni nejrůznějšímu pronásledování –
od soudního stíhání až po vraždy. Podnikatelská sféra se s deﬁnitivní platností dostala pod
kontrolu vládní byrokracie. Gubernátoři přestali být voleni a jsou nyní jmenováni na základě
prezidentova doporučení. Z prezidentských a parlamentních voleb se stala otevřená fraška.
Soudy jsou zcela závislé na výkonné moci. Korupce ve všech mocenských strukturách nabyla
neobyčejných rozměrů. V zahraniční politice byla nastolena tvrdá protizápadní rétorika a pro
demokratickou budoucnost Ruska zcela sebevražedná orientace na autoritářské a diktátorské
režimy. Rusko se permanentně vměšuje do vnitřních záležitostí sousedních zemí, které se
vydaly cestou demokratického rozvoje a integrace do celoevropských struktur. Kremelská
propaganda z nich teď činí prototypy nepřátel a využívá je pro vnitroruské potřeby. Mnozí
přítomní zažili komunismus ve východní Evropě. No řekněte, není to, co se teď v Rusku
děje, komunismu podobné? Netvrdím, že jsou to komunistické praktiky, ale už se jim to
hodně blíží. A hlavně – tyto procesy se šíří geometrickou řadou. V Rusku se obnovují nejen
prvky státního řízení typické pro komunistický systém, ale i atributy komunistického režimu
a jeho státní symbolika, například národní hymna, jež byla schválena ještě za Stalina. Ulice se
stále jmenují po komunistických vůdcích a jejich sochy se tyčí na náměstích mnoha ruských
měst včetně Moskvy.
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Co se na pozadí těchto žalostných ruských událostí děje s evropským svědomím?
Existuje ve vzdělané demokratické Evropě nějaká politická reakce na obnovování
komunistických pořádků v Rusku? Upřímně řečeno, v podstatě ne. Poslední doklady tohoto
stavu: Na konci minulého roku proběhly v Rusku parlamentní volby. Došlo při nich
k neuvěřitelnému množství manipulací, byly zcela netransparentní a nedemokratická volební
legislativa z nich udělala jasnou frašku. V březnu roku 2008 se podle stejného modelu konaly
„volby“ prezidentské. Evropští pozorovatelé dospěli k názoru, že volby do Státní dumy byly
nespravedlivé a neodpovídaly mnoha mezinárodním standardům. Na prezidentské volby už
Úřad pro demokratické instituce a lidská práva a Parlamentní shromáždění OBSE odmítly
poslat své pozorovatele, aby institut pozorování voleb nediskreditovaly. Pro ty, kdo sledují
události v Rusku zpovzdálí, to jako charakteristika kvality místních voleb zcela postačí.
Jaká je tedy evropská reakce na parodii voleb v Rusku? Zpochybnil snad někdo legitimitu
poslanců ruského parlamentu v novém volebním období? Zapochyboval někdo o právu
těchto poslanců zastupovat Rusko v Radě Evropy? Upozornil některý evropský politik
prezidenta Medveděva na nepřípustnost falšování prezidentských voleb?
Kojit se lichou nadějí na principiální postoj evropské politiky vůči Rusku by
samozřejmě bylo příliš naivní. Ale když tu dnes hovoříme o svědomí Evropy a komunismu,
neznamená to, že musíme mluvit pouze o minulosti. Vždyť komunismus není jen minulost.
Je svědomí Evropy pobouřeno tím, co se dnes děje v komunistických zemích?
V první řadě na Kubě? Soudě podle postoje evropského komisaře pro rozvoj a humanitární
pomoc Louise Michela, příliš ne. Když minulý týden vystoupil při debatě v Evropském
parlamentu, trval na tom, že je nutné zrušit sankce proti Kubě, zavedené v roce 2003
po masovém zatýkání disidentů. Michel vyzval k „normalizaci“ vztahů mezi Evropskou
unií a komunistickou Kubou a tvrdil, že evropské veřejné mínění má v této souvislosti
„reálná očekávání“. Co tato reálná očekávání vyvolalo a proč je třeba zmírňovat evropskou
politiku vůči Kubě, komisař Michel neupřesnil. My všichni ale velice dobře víme, že ze
75 disidentů a nezávislých novinářů zatčených v roce 2003 jich 55 stále sedí v kubánském
vězení. Sedm z nich bylo propuštěno podmínečně a kdykoli je zase mohou vrátit do cel.
Celkově je na Kubě podle nejskromnějších odhadů přes 200 politických vězňů. Jestli je to
ve svobodymilovné Evropě považováno za pokrok, který je třeba povzbuzovat, pak musím
konstatovat, že existuje obrovská propast mezi tím, jak si svobodu a demokracii představují
kubánští disidenti a evropští politici. Názor komisaře Michela samozřejmě nepředstavuje
postoj celé Evropy, nicméně jeho snaha o spolupráci s kubánským komunistickým režimem
za cenu zapomnění na úděl kubánských politických vězňů není ojedinělá a ukazuje na
obecnější tendenci. Stačí si vzpomenout na novou politiku a přátelská gesta vůči Kubě ze
strany vlády španělských socialistů pod vedením premiéra Josého Luise Zapatera.
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se v Číně od té doby sice příliš nezměnila, ale posledních pět, šest let se v Evropě aktivně
diskutuje o možném zrušení tohoto embarga. V roce 2006 podepsal francouzský prezident
Jacques Chirac po schůzce s čínským prezidentem Chu Ťin-taem společné komuniké, ve
kterém mimo jiné stojí: „Pro Evropskou unii nastal čas udělat ten nejdůležitější krok pro
rozvoj plodné spolupráce mezi členskými státy EU a Čínou. Tím je zrušení embarga na
dodávky zbraní do ČLR.“ Samozřejmě je možné zrušit embargo a obchodovat s Čínou jako
s normální zemí, ale jak se vyrovnat s tím, že komunismus není v Číně minulostí, ale dnešní
realitou? Mimochodem, toto embargo se v Evropě úspěšně obchází. Jak vyplývá ze společné
zprávy organizací Oxfam International, Amnesty International a IANSA (Mezinárodní síť
pro boj proti šíření střelných zbraní), nový čínský vojenský vrtulník Z-10 by nemohl létat
bez součástek a technologií britsko-italské ﬁrmy Augusta Westland a francouzsko-německé
ﬁrmy Eurocopter.
Ovšem nutno říct, že svědomí Evropy je pojem velice podmínečný a všeobecný, jako
je v určitém smyslu i Evropa sama. Vždyť Evropa, to jsou západní demokracie s dlouhou
historií, země střední a východní Evropy, jež před 20 lety svrhly komunismus, Rusko
lavírující na okraji propasti, a dokonce i poslední evropská diktatura – Bělorusko. Kdo
tedy ztělesňuje svědomí Evropy? Možná to nejsou ani tak politici, ale nevládní organizace
a média. Když hovořím o zvláštnostech evropské politiky vůči Kubě, nezapomínám, že tady
v České republice působí evropská nevládní organizace Člověk v tísni. Podle mých přátel,
kubánských disidentů, významným způsobem pomáhá v boji za svobodu a demokracii na
Kubě. Pokud má svědomí Evropy bydliště, pak si zřejmě nežije na vysoké noze v paláci
Moncloa (sídle španělského premiéra) či v Elysejském paláci, ale tísní se právě v této nevládní
organizaci.
Vážené dámy a pánové, v současné době probíhá v Estonsku soud s jedním z organizátorů
deportací estonského obyvatelstva na Sibiř v roce 1949. Estonsko si uvědomuje zločinnost
komunistického režimu a tím, že obvinilo jednoho z vykonavatelů stalinských represí, nastoluje
spravedlnost. Ve stejnou dobu v Rusku sílí kampaň na obranu tohoto člověka. Je to názorný
příklad toho, jak se dvě země staví ke své minulosti a jak vztah ke zločinům komunismu
ovlivňuje naši současnost i budoucnost. Uvědomit si, co je to komunismus, není úkol a zábava
pro akademiky a historické badatele. Je to zjevná politická nutnost, jež zaručuje normální
demokratický rozvoj postkomunistických zemí a umožňuje jejich integraci do Evropy. Na této
cestě musí i Evropa přinést svůj vklad do společné práce.
Děkuji vám za pozornost.

Podobně se vzájemné vztahy vyvíjejí i s další komunistickou zemí – Čínou. Poté, co
se v roce 1989 střílelo do pokojných demonstrantů na náměstí Nebeského klidu v Pekingu,
uvalila Evropská unie embargo na prodej zbraní do Číny. Situace v oblasti lidských práv
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CETEN SAMDUP ČHÖKJAPA
Z á s t u p c e Je h o S va t o s t i d a l a j l a my s e s í d l e m v Ž e n e vě

Pro Jeho Svatost pracuje přes 15 let v Indii, Londýně a Ženevě. Absolvent Kolumbijské
university v New Yorku. Narodil se v Nepálu poté, co jeho rodiče v roce 1959 uprchli z Tibetu
po čínské okupaci.
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S vě d ko vé z l o č i n ů s vě t o vé ho ko m u n i s m u
Pád železné opony přinesl demokracii střední a východní Evropě, ale bambusová opona
stále stojí. My Tibeťané žijeme pod nadvládou komunistické Číny již 50 let. Jsem Tibeťan,
ale nikdy jsem neviděl svou zemi. Moji rodiče, stejně jako tisíce Tibeťanů, následovali Jeho
Svatost dalajlamu do exilu, poté co bylo brutálně potlačeno povstání tibetského lidu proti
nadvládě komunistické Číny zahájené 10. března 1959. Narodil jsem se v uprchlickém táboře
v Nepálu a nyní jsem Tibeťanem žijícím v exilu. Nemohu se dočkat dne, kdy se budeme
moci se vztyčenou hlavou do Tibetu vrátit.
Napětí a tragédie
Nedávno se Tibet opět stal středem mezinárodní pozornosti kvůli nemilosrdnému zásahu
čínských bezpečnostních sil proti nenásilným tibetským protestům. Od března 2008 se
v Tibetu uskutečnilo přes 90 spontánních povstání proti čínské nadvládě. Čínské bezpečnostní
síly za tu dobu přes 200 lidí zabily, přes 6 000 zatkly a tisíce zranily. Do zásahů proti tibetským
demonstrantům byly nasazeny tanky, vrtulníky a elitní jednotky Čínské lidově-osvobozenecké
armády. V ulicích Lhasy byly nasazeny nové obrněné transportéry T-90 a kolová obrněná
vozidla T-92, podobně jako když v srpnu 1968 vstoupily do pražských ulic sovětské tanky.
Čínská vláda v Tibetu de facto vyhlásila stanné právo a úplné informační embargo.
Současná krize v Tibetu je projevem desetiletí čínského útlaku, porušování lidských
práv a kulturní a politické diskriminace tibetského národa. V důsledku čínské invaze v roce
1959 dosud zemřelo přes 1,2 milionu Tibeťanů, což je pětina celého národa. Ze 6 259 klášterů
a posvátných míst existujících v Tibetu do roku 1959 přežilo čínskou destrukci pouze osm.
Tibet se původně skládal ze tří správních oblastí, provincií Ü-Cang, Kham a Amdo. Po invazi
Čína rozdělila Tibet do pěti provincií. Jednou z nich je Tibetská autonomní oblast, zatímco
východní polovina Tibetu byla připojena k čínským provinciím Čching-chaj, Jün-nan, Kansu a S’šchuan. Když Čína mluví o Tibetu, má na mysli pouze Tibetskou autonomní oblast.
Rád bych upozornil na případ jednoho Tibeťana a jeho odporu proti čínské nadvládě.
Tanak Džigme Sangpo byl zatčen v roce 1960 a propuštěn ze zdravotních důvodů 30. března
2002 ve věku 76 let. Ve vězení strávil celkem 33 let a stal se tak nejdéle vězněným tibetským
politickým vězněm. Tento muž představuje vrchol individuálního tibetského odporu proti
čínské nadvládě. Dlouhý trest mu byl vyměřen za jeho názory a přesvědčení. Tanak Džigme
Sangpo nikdy nepřestal hájit základní práva tibetského národa. Dnes žije, modlí se a píše
paměti v tibetském klášteře ve Švýcarsku.
Přesídlování, diskriminace a „vlastenecká osvěta“
Vládou systematicky podporovaná masivní migrace etnických Číňanů do Tibetu a čínský
šovinismus dále zhoršují vztahy mezi Tibeťany a Číňany v samotném Tibetu. Podle nedávného
článku v deníku Sydney Morning Herald jistý čínský představitel řekl australským diplomatům
a vědcům během návštěvy Pekingu, že v rukou čínských přistěhovalců do Tibetu skončily
značné ﬁnanční prostředky vynaložené čínskou vládou, což zanechalo pocit rozhořčení v celé
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třídě nezaměstnaných Tibeťanů. Velká část Tibeťanů, kteří se účastnili nedávných demonstrací,
byli nezaměstnaní mladí lidé. Hlavním důvodem pro vysokou míru nezaměstnanosti mezi
mladými Tibeťany je to, že vzdělání probíhá v čínštině. Peking také zrušil dřívější pravidlo,
které absolventům tibetských středních škol zaručovalo jistotu pracovních míst. To znamená,
že etničtí Tibeťané jsou dále znevýhodněni. Už 80 procent mladých Tibeťanů je nyní bez
práce a více než třetina všech Tibeťanů žije pod hranicí chudoby. Železnice spojující Tibet
s provincií Čching-chaj, která byla otevřena v roce 2006, dále zvýšila příliv čínského obyvatelstva
do Tibetu. Tento rychlostní železniční koridor rovněž přepravoval čínské jednotky zasahující
během loňských nepokojů. Dnes představují Tibeťané menšinu druhořadých občanů ve své
vlastní zemi. Desátý pančhenlama krátce před svou smrtí v lednu 1989 prohlásil, že Tibet pod
čínskou nadvládou více ztratil, než získal.
Místo snah o uklidnění situace vystupňovala Čína v celém Tibetu tzv. vlasteneckou
osvětovou kampaň. V jejím rámci jsou buddhističtí mniši a jeptišky, úředníci, studenti
i obyčejní lidé přinuceni navštěvovat zvláštní kurzy o výhodách čínské nadvlády a musí
odsuzovat Jeho Svatost dalajlamu coby „politického reakcionáře“ a „zrádce vlasti“. Podle
nedávno zveřejněného článku v deníku Times jsou obyvatelé hlavního města Tibetu, od
úředníků přes pastevce jaků a pěstitelů ječmene až po pouliční prodavače, podrobeni
dvouměsíčnímu převýchovnému programu, jehož cílem je potírat protičínské nálady.
Pro tisíce mnichů se takové kampaně staly součástí klášterního života. Tibeťané označují
vlasteneckou osvětu za jednu z největších křivd čínské nadvlády. Tato kampaň narušuje ty
nejzákladnější zvyky každodenního života mnichů, jakými jsou obětování posvátné vody,
zapalování svíček z jačího loje, modlitby, rozhovory s ostatními mnichy nebo náboženské
vzdělávání. Mniši a jeptišky, kteří odmítnou mluvit negativně o dalajlamovi, jsou obvykle
vyhnáni z kláštera nebo zatčeni. Tyto případy jsou častější v tibetské oblasti Kham. Nedávné
nepokoje ve východním Tibetu údajně vypukly poté, co se představený kláštera v Tongkoru
ohradil proti osvětovým materiálům komunistické strany kritizujícím Jeho Svatost dalajlamu.
Při tomto incidentu 3. dubna 2008 bylo zabito osm Tibeťanů.

Je názorným příkladem systematické snahy čínských úřadů podkopat jak autoritu Jeho
Svatosti dalajlamy, tak i systém základních přesvědčení, na nichž stojí tibetský buddhismus.
Jde o zcela záměrnou politiku, jejíž pomocí si Čína zajišťuje kontrolu nad příštím vtělením
dalajlamy. Jeho Svatost však při mnoha příležitostech oﬁciálně a jasně prohlásila, že pokud
se současná situace v Tibetu nezlepší, její příští převtělení nastane mimo Tibet, a tedy mimo
dosah čínské moci.
I po téměř 50 letech v exilu se Jeho Svatost dalajlama stále těší značné loajalitě mezi svým
lidem. Tibeťané v Tibetu vyjadřují svou oddanost a věrnost prostřednictvím písní, básní a velmi
opatrných a mírných projevů nesouhlasu. Když Jeho Svatost dalajlama v lednu 2006 prohlásil,
že by se Tibeťané měli stydět za to, že nosí kožešiny z divokých zvířat, čímž ohrožují asijské
zvířectvo, Tibeťané v celém Tibetu spontánně organizovali pálení kožichů, čepic a obřadních
šatů, jejichž cena často dosahovala stovek dolarů. Proč tak činili, bylo evidentní.
Čína nyní stojí před značným problémem: Nepodařilo se jí zajistit loajalitu 17. karmapy,
který utekl z Tibetu v roce 1999, ani Ardži rinpočheho, bývalého opata kumbumského
kláštera v provincii Čching-chaj, který získal azyl v USA. Tým, který má z pověření Číny najít
pančhenlamu, musel požádat o pomoc Jeho Svatost dalajlamu. Další zajímavou skutečností
je to, že v posledních letech stoupá počet Číňanů žijících v netibetské části Číny, kteří
navštěvují každoroční vyučování Jeho Svatosti dalajlamy v indické Dharamsale.
Čína se snaží před světem vylepšovat svůj obraz zdánlivou náboženskou tolerancí.
Může se zdát, že v Tibetu některé náboženské instituce dokonce rozkvétají a že Tibeťané
stále mohou vyjadřovat svou zbožnost prostřednictvím tradičních rituálů. Za tímto dojmem
se však skrývá značně odlišná realita. V klášterech, které byly kdysi domovem tisíců mnichů,
dnes přebývá jen pár set mnichů, jejichž hlavní povinností již není studovat náboženství, ale
starat se o historické památky a turisty. Každý rok mnozí Tibeťané překročí mohutné pohoří
se zasněženými vrcholky a uprchnou do Indie, aby získali náboženské vzdělání v exilu.
V roce 2007 Čína zničila dvě sochy Buddhy. Jednou z nich byla třicetimetrová socha Guru
rinpočheho věnovaná tibetskému klášteru Samya čínskými buddhisty; čínská vojenská policie
ji zdemolovala v polovině května 2007.

Pravidla pro převtělování lamů – nástroj politické kontroly
V roce 2007 čínská vláda vydala nové nařízení, podle nějž musí být všichni lamové schváleni
vládou, jinak bude jejich vtělení považováno za „nezákonné nebo neplatné“. Cílem této
politiky je získat kontrolu nad výběrem, jmenováním a vzděláním převtělených lamů, a tím
posílit pozici Číny jako oﬁciálního arbitra tibetské buddhistické kultury. Tato pravidla útočí
na samu podstatu jedinečné tibetské náboženské identity a usilují o její zničení.
Gendün Čhökji Ňima byl Jeho Svatostí dalajlamou uznán za jedenácté vtělení
pančhenlamy. V květnu 1995 byl společně se svou rodinou zatčen čínskými úřady, a ve
věku šesti let se tak stal nejmladším politickým vězněm na světě. Kde se nyní nachází, není
známo. Pančhenlama byl zbaven možnosti pokračovat ve studiu svých náboženských tradic.
25. dubna 2008 jsme oslavili jeho devatenácté narozeniny. Osud Gendüna Čhökji Ňimy má
obrovský náboženský, duchovní a politický význam pro Tibeťany a pro budoucnost Tibetu.

Tibetská povaha a buddhistická výchova
Nedávno přišel z Tibetu dopis, v němž stálo:
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Ale i v této obtížné době jsou stále k vidění odvážné a dobré skutky. Včera jsem viděla
malého, asi jednoročního nebo dvouletého chlapce, který byl myslím dobrým příkladem
tibetského ducha. Dítě se evidentně teprve nedávno naučilo chodit a bylo na procházce
s babičkou a pejskem. Stáli v místě, kde vojáci v modrých uniformách dohlížejí na
to, aby nikdo nepřecházel přes náměstí Džókhang. Dítě udělalo tři kroky směrem na
náměstí, pokleklo a poklonilo se směrem ke chrámu Džókhang. Jeho babička se také
modlila, ale pro své stáří se nemohla dotknout tváří země. Když se chlapec poklonil,
pohlédl na stráže, potom na babičku a potom začal ťapat směrem k chrámu. Stráže se
na dítě dívaly a nevěděly, co mají dělat. Po asi 10 metrech se chlapeček zastavil a znovu
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poklekl. Potom se otočil, vrátil se k jednomu ze strážců a na rozloučenou mu podal
ruku. Tato scéna mi připomněla, že všichni Tibeťané touží po náboženské svobodě
a právu pečovat o svou kulturu.
V reakci na nedávné zemětřesení v Číně tibetští mnichové v klášterech po celé náhorní
plošině pořádali modlitby a obřady za oběti zemětřesení a posílali ﬁnanční pomoc. Mnohé
z těchto klášterů přitom zůstávají uzavřeny po tvrdém zákroku, jímž čínské úřady potlačily
protesty proti čínské nadvládě z 10. března 2008. Tibetští mniši rovněž zaslali dojemný
a současně odvážný dopis, v němž vyjádřili soucit s oběťmi zemětřesení a zdůraznili, že
jejich protesty nebyly namířeny proti čínskému lidu, ale proti čínské vládě.
Závěr
Existence jednoho z nejstarších náboženství a kultur na světě stojí tváří v tvář vážné hrozbě.
Tibeťané loňský zásah proti svému náboženství nazývají druhou kulturní revolucí. Předseda
čínské komunistické strany v Tibetské autonomní oblasti Čang Čchingli používá tvrdou
rétoriku připomínající žargon kulturní revoluce. Mluví o „boji na život a na smrt“ s Jeho
Svatostí dalajlamou a jeho „klikou“ a tibetského duchovního vůdce označuje za „největší
překážku bránící tibetskému buddhismu v nastolení pořádku“. Čang Čchingli řekl, že
Komunistická strana Číny představuje „živého Buddhu“ a „matku“ tibetského národa. To je
jasným projevem šovinismu etnických Číňanů a jejich neschopnosti pochopit, že tibetský
buddhismus je nedílnou součástí tibetské identity a tibetského nacionalismu.
Jeho Svatost dalajlama neusiluje o nezávislost Tibetu na Čínské lidové republice, ale
o skutečnou autonomii tibetského národa.

Blok II

SVĚDCI ZLOČINŮ
KOMUNISMU
V ČESKOSLOVENSKU
moderoval Jaromír Štětina, senátor

Přednášející:

Jiří Stránský
Spisovatel, dramatik, politický vězeň,
Česká republika

Růžena Krásná
Politička, politická vězeňkyně,
Česká republika

Václav Vaško
Publicista, katolický aktivista,
politický vězeň, Česká republika
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JIŘÍ STRÁNSKÝ
S p i s ova t e l , d r a m a t i k , p o l i t i ck ý vě z e ň , Č e s k á r e p u b l i k a

Spisovatel, scenárista, dramatik, překladatel, skaut. V roce 1950, těsně před maturitou,
vyloučen z politických důvodů z gymnázia. V lednu roku 1953 zatčen, obviněn z velezrady
a odsouzen na osm let. Ve vězení se setkal s katolickými spisovateli, kteří jej podnítili ke
psaní. Roku 1960 amnestován, po propuštění se živil manuální prací, pak jako technik.
V 70. letech externě spolupracoval s ﬁlmem. Po roce 1989 opět publikuje. Roku 1992 zvolen
presidentem Českého centra Mezinárodního PEN klubu.

Zločiny komunismu – Jiří Stránský

Nejdříve musím uvést na pravou míru sdělení, že budu mluvit o svých zkušenostech
z českých koncentráků. Nebudu mluvit o svých zkušenostech, neboť o nich píšu, ale hlavně
o tom chodím vyprávět dětem – či spíše studentům – do škol. Stačí se na mne podívat –
patřím už do kategorie fosilů, jak tomu říkají mladí lidé, ale těší mě, že jim to nevadí, protože
pochopili, že by o tom měli vědět co nejvíce.
V této souvislosti musím říci, že jsem od samotného začátku spolupracoval
s Člověkem v tísni na projektu, který se jmenoval Příběhy bezpráví. To jsou dokumenty o tom,
co se dělo v československých uranových lágrech. Jsou to výpovědi bývalých politických
vězňů. Školy si to kupují a mám radost, že se to po školách šíří téměř masově. Zájem dětí je
chvílemi až neuvěřitelný, jejich otázky jsou poučené a kolikrát se mi stane, že mě s velkou
radostí přivedou do rozpaků. Postupně se od nich učím, aby mě do rozpaků nedostaly – ne
proto, že nevěří tomu, co jim říkám, ale hlavně si to nedovedou představit, protože ony už
jsou naprosto svobodná generace, která si už nesvobodu nedovede představit. Což ovšem
neznamená, že by se o bílých místech v dějinách, jež tak skvělým způsobem komunismus
zahaloval, neměly dozvědět pravdu.
Začal jsem takto především proto, že při všech besedách s dětmi od 10 let až po
vysokoškoláky vždycky v určitém okamžiku dojde k jedné otázce, kterou nekladou mně, ale
spíš svým rodičům či spíš prarodičům. V určité chvíli se totiž ptají: Jak to, že o tom nevíme?
A najednou jim musím vysvětlovat, že jejich rodiče a prarodiče měli strach z komunismu, že
se báli cokoli jim říkat, a tak najednou děti objevují prostřednictvím mým a Příběhů bezpráví,
co se v této zemi dělo, a začínají si pomalu představovat, co komunismus znamenal.
Patřím do rodiny, která vždycky s totalitami bojovala. Pan Štětina tady mluvil
o osvětimských pravdách. Můj otec byl vězeň nacismu i vězeň komunismu; byl v Osvětimi
a byl jedním z prvním vězňů po roce 1948, kdy ještě nebylo třeba ani zdánlivých procesů,
takže bylo mému otci na jediném papíru sděleno, že dr. Karel Stránský byl tak opatrný, že
mu nebylo možno nic dokázat, a proto se odsuzuje na dva roky nucených prací. To bylo
v roce 1948 a komunisté ještě nebyli poučeni. Za rok už byli poučenější a dovedli skvělým
způsobem mučit a popravovat. Rychle se učili. Zvlášť od takzvaných sovětských poradců.
Při této příležitosti řeknu věc, která mě v současnosti štve ze všeho nejvíc. Můj
dědeček byl za první republiky premiérem a dlouhá léta předsedou Poslanecké sněmovny.
Z té doby máme doma tlustopis přepsaných stenozáznamů ze zasedání Parlamentu. Dá se
tam například najít dotaz na poslance Klementa Gottwalda, proč nebyl týden nebo 10 dní
na schůzi Parlamentu, a on na to před Parlamentem řekl: Byli jsme se v Moskvě učit, jak
vám zakroutit krkem. A všichni se smáli – jako by něco takového bylo v demokracii možné!
Říkám to jen proto, že i teď se řada poslanců směje bonmotům komunistických poslanců,
kteří samozřejmě nechtějí nic jiného než se opět dostat k moci a opět nám kroutit krkem. Jen
si myslím, že navzdory tomu, že 10 let vězení mě naučilo být tolerantní, k tomuto bychom
tolerantní být neměli.
Děkuji vám.
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RŮŽENA KRÁSNÁ
Po l i t i čk a , p o l i t i ck á vě z e ň k y n ě, Č e s k á r e p u b l i k a

Zločiny komunismu – Růžena Krásná

Vážený pane předsedo, pane senátore, vážení hosté,
doufám, že jste všichni připraveni k nové akci proti komunismu!
I kdyby vás zde bylo jen deset, byla bych šťastná. Jako jsem byla šťastná tehdy, když
naše profesorka ﬁlosoﬁe přednášela nám, mladým studentkám a studentům… Chtěli jsme
studovat ﬁlosoﬁi, chtěli jsme být historiky, nebo třeba učiteli. Chtěli jsme se dozvídat o světě.
Učit další generace. Tenkrát jsem byla nesmírně šťastná. Pak jsem ale šla do kriminálu.
A po kriminálu… Po propuštění z kriminálu jsem dostala kousek papíru. Bylo tam napsáno:
Marie Košková. Já jsem Růžena! Najednou nevěděli ani, jak se jmenuji. Když mě zavírali, to
věděli úplně všechno. Na korunu přesně věděli, co jsme doma měli za majetek. Rozsudek
zněl – nejen odsuzuje se!, ale odsuzuje se k zabavení veškerého jmění. Na deset let mi vzali
volební právo. Vzali mi i možnost zaměstnat se v trochu slušnější práci…
Pak nás naštěstí už dál nepronásledovali. Sice nás hlídali, ale na to si šlo zvyknout.
Nechtěli jsme s nimi mít nic společného. Scházívali jsme se s manželem s mukly, vzpomínali
na kriminál, roky ve věznicích… To byla hrůza… Nemohu to ani vylíčit…
Nakonec, po té nekonečné době prožité v komunismu, v lágrech… na leccos jsme
zapomněli a leccos raději nechtěli vůbec vědět… chtěli jsme žít, mít normální rodinu… nyní
zjišťujeme, že mladí lidé, školáci, studenti, ale třeba ani jejich rodiny, o nějakém Únoru,
o hrůzách komunismu, o kriminálech, které jsme zažili my, skoro nic nevědí! Kantoři nevědí,
co by mladým lidem řekli, co a jak je učili, a tak raději mlčí a neučí o té době nic…
Toto se musí změnit! Toto se musí napravit! Ještě tu jsme! Uvědomujeme si, že bychom
naše životy měli žít nejen pro sebe, ale právě pro ty mladé! Aby věděli, nezapomněli!

Po II. světové válce krajskou tajemnicí Národní socialistické strany v Liberci. Roku 1949 zatčena,
ve veřejném monstrprocesu s poslancem Emilem Weilandem odsouzena k trestu smrti. Ten je jí
později změněn na dvaadvacet let. Roku 1960 propuštěna na amnestii. Po „sametové revoluci“
patřila k zakladatelům Konfederace politických vězňů. V devadesátých letech byla předsedkyní
Národně sociální strany – Československé strany národně socialistické.

Ano, máme zde svobodu, demokracii, po které jsme tak toužili… na druhou stranu
ale celá řada politických činitelů zklamala. Demokracie zde, v Čechách, jaksi nefunguje…
Národ je znovu zdeptáván. Komunisté mají majetky, my jsme bez majetků. To, co jsme
v tomto národě chtěli vybojovat, je vniveč. Denně to čteme v novinách. Těch zlodějů, těch
miliard, které rozkradli… Kdo nám to vrátí? Kdo je potrestá? Kdy budeme moci v tomto státě,
v této nádherné zemi, znovu krásně a lidsky žít?
Přátelé…, bylo to strašné…
Vzpomínám na přítelkyni. Miladu. Její manžel byl krajským soudcem v Karlových Varech
a propustil dva muže, kteří pak utekli přes hranice. Bylo nutné, aby odešli, měli tam své poslání.
Ale stálo to v kriminále nejen jeho život – postihlo to i jeho ženu, která o ničem nevěděla. Měli
dvě malé děti, matku zavřeli, děti dali do útulku. Pak v roce 1958 komunisté udělali malou
amnestii pro ženy s dětmi. Přišla domů ke svým dětem. Dali jí je rádi, protože v útulku děti
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nebyly ani šťastné, ani vychované. A ona tyto dvě vlastní děti nemohla zvládnout. Když se je
snažila vychovávat, děti jí říkaly: „Ty nejsi naše máma, my máme jen tety, jiného nemáme. Ty
nás jen drezíruješ, tam nás nechali dělat všechno, co jsme chtěli.“ To ona nechtěla.
V této rodině se stalo to nejstrašnější, co se v životě může stát. Milada šla nakoupit,
vrátila se. Děvčata na domácím kanapi ležela s puštěným plynem v kuchyni. Byl konec.
Toto je komunismus…
Prosím vás, nedejte se! Nebojte se komunismu! Nedovolte, aby se toto mohlo někdy
opakovat!
My už chceme jen umřít. Mně je 87 let. Ráda bych umřela v klidu… mám tady ale
ještě povinnost… komunismus musíme zdolat!
Nebude to jednoduché, musíte všichni pomoci! Musíme těm větším a silnějším
státům vyložit, co komunismus je. Co má na svědomí!
Přátelé, prosím, musíme jít dál… aby aspoň naše děti!
Děkuji Vám.
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VÁCLAV VAŠKO
P u b l i c i s t a , k a t o l i ck ý a k t i v i s t a , p o l i t i ck ý vě z e ň , Č e s k á r e p u b l i k a

Účastník Slovenského národního povstání (1944), zajat, vězněn gestapem. Diplomat (1945–
1951), dělník (1951–1953). V únoru 1953 zatčen a odsouzen za „velezradu“ na 13 let (uranové
doly). Po amnestii r. 1960 betonář, frézař. Od r. 1968 spolupracovník biskupa Tomáška, vedoucí
vydavatelství České katolické charity, disident. Ředitel katolického nakladatelství Zvon (1990–
1993). V současnosti historický badatel, autor knih a studií o údělu církve v komunistickém
Československu.

Z l o č i n y k o m u n i s m u – Vá c l av Va š k o

Je mi 87 let, po otci jsem Čech, po matce Slovák a jsem křesťan. Vyrostl jsem v Banské
Bystrici, kde v roce 1944 vypuklo povstání, jehož jsem se zúčastnil. Studoval jsem v Bratislavě,
kde mě silně ovlivnil jezuita Tomislav Kolakovič, Chorvat, který v roce 1943 nalezl před
stíhajícím ho gestapem azyl na Němci dosud neobsazeném Slovensku. V kruhu, který kolem
sebe vytvořil a který se nazval Rodinou, jsem se jeho zásluhou seznámil s myšlenkami
soudobého katolicismu, které v církvi dozrály ve 2. vatikánském koncilu, a nadchl se pro
nové formy laického apoštolátu.
Kolakovič značně ovlivnil vývoj slovenského a po válce i českého katolicismu.
Mezi jiným proto, že jeho misi podpořily tak významné osobnosti jako na Slovensku
banskobystrický biskup Škrábik nebo řeckokatolický prešovský biskup Gojdiš. V Čechách
pak pražský arcibiskup Beran, litoměřický biskup Trochta, teologové Josef Zvěřina, Oto
Mádr nebo profesorka Karlovy univerzity Růžena Vacková atd. Kolakovič byl kritický k tzv.
katolickému Slovenskému státu za jeho spojenectví s nacistickým Německem a řešení tzv.
židovské otázky na norimberský způsob. Podivný byl jeho vztah k Rusku. S Maritainem
věřil, že Rusové jsou snad nejduchovnějším národem na světě. Domníval se také s některými
západními politiky včetně našeho Beneše, že po válce dojde v Sovětském svazu k jeho
postupné demokratizaci. Když jsem o tom o dva roky později mluvil s moskevským farářem
u Sv. Ludvíka, Američanem Leopoldem Braunem, řekl, že nepřestává žasnout nad naivitou
západních intelektuálů.
V létě 1944, několik dnů před vypuknutím Slovenského národního povstání, zasedala
shodou okolností právě v Banské Bystrici slovenská biskupská konference. Kolakovič na
ní přednesl svůj návrh na „pastoraci pro těžké časy“. Doporučoval v něm zřídit, dříve než
k nám dorazí Rudá armáda, alternativní duchovní správu. Většina biskupů však neprojevila
nadšení pro nějakou konspiraci. Projevila je však Rodina a jí řízené kroužky Katolické akce.
Povstání jsem se zúčastnil se zbraní v ruce. Byl jsem zajat, předán gestapu a vězněn
v budově banskobystrického krajského soudu, odkud byly téměř denně odváženy skupinky
Židů, Romů, Francouzů, důstojníků angloamerické mise atd. Posledního dne roku 1944 měla
být na banskobystrickém náměstí vykonána veřejná poprava 10 místních občanů. Jedním
z nich jsem byl já. Za to, že nás všech 10 zůstalo naživu, vděčíme intervenci biskupa Škrábika
a prezidenta Tisa, který zakročil u generála SS Höfﬂeho.
Kromě toho, že jsem za povstání na své kůži poznal, co jsou nacisté, poučila mne
i první konfrontace se slovenskými komunisty. Neusilovali – na rozdíl od československy
orientovaných důstojníků a demokratů tzv. občanského bloku – o obnovu Československé
republiky, ale o socialistické Slovensko. Dopomoci k tomu jim měly oddíly partyzánů řízené
vojensky z Kyjeva. O čtyři roky dříve než v českých zemích pohltili slovenští komunisté své
sociálně demokratické kolegy a zmocnili se odborů. S jejich agresivitou si občanský blok
neuměl poradit.
Rudá armáda osvobodila Banskou Bystrici 25. března 1945 a mrtvolné německé ticho
vystřídal opilý řev. Rozjel jsem se do Košic, prozatímního hlavního města republiky. Podivně
zde působilo, že ochranu našeho prezidenta Beneše nezajišťovali příslušníci československé
armády, ale sovětského NKVD. Také to, že se kolem sovětského velvyslance Zorina vytvářela
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atmosféra, jako by byl stejně důležitý jako náš prezident. Zneklidňoval Košický vládní
program – byl totiž vypracován v Moskvě. Nebylo také hned jasné, co si představit pod novými
pojmy „lidová demokracie“ a „národní fronta“. Že „lidová“ neznamená prostě demokracii,
ale demokracii okleštěnou, třídní, navíc zaštítěnou komunistickou stranou, jsme pochopili
později. Stejně tak tomu bylo s pojmem „Národní fronta“. Neznamenal národní smíření,
ale dohodu levice s politickým středem, že do vlády nepřiberou celou politickou pravici.
Ačkoli ve vládě Národní fronty měli být komunisté, národní socialisté, lidovci a slovenská
Demokratická strana zastoupeni paritně, zajistili si v ní komunisté různými triky výraznou
převahu. Kromě toho obsadili tak důležitá ministerstva, jako bylo vnitro a informace. Bývalý
exilový premiér Msgr. Šrámek to glosoval: „Komunisté neměli sice v rukou všechnu moc, ale
k tomu, aby ji získali, měli to nejdůležitější – monopol pravdy a monopol bezpečnosti.“
V Košicích jsem dostal nabídku vstoupit do služeb ministerstva zahraničních věcí.
Nic jsem si více nepřál. Když nastal mír a Košice se stěhovaly do Prahy, jel jsem v jednom
z vládních vlaků. Technické překážky nás v Brně zdržely téměř na celý den, a tak jsem se
stal svědkem otřesného průvodu kamsi vlečených a revolučními gardisty popoháněných
Němců, vesměs starců, žen a dětí. Podobně mě ještě zcela nedávno popoháněli esesmani.
Zadostiučinění jsem ovšem nepociťoval, naopak jsem se styděl, že nejsme lepší než byli oni.
Obviňovat ze zločinů odsunu, jehož tragika není dosud plně odhalena, jen komunisty, by
nebylo spravedlivé. Odpovědnost za to nese celá naše demokratická reprezentace. I církve,
že nekřičely. Protesty proti nehumánnosti odsunu přicházely z mnoha stran, dokonce od
Sovětů, ačkoli právě oni na to neměli nejmenší morální právo. To jsem byl už v Moskvě, když
naše velvyslanectví tlumočilo Praze varování sovětské diplomacie, že ztratíme jejich podporu,
bude-li odsun prováděn jako dosud. Míra licoměrnosti sovětské demarše mi nebyla tehdy
ještě tak zřejmá jako dnes, kdy už leccos vím o sovětských deportacích krymských Tatarů,
povolžských Němců, Litevců, Lotyšů, Estonců, Bělorusů, Ukrajinců, a dokonce vlastních
vojáků osvobozených z německých zajetí a převážených rovnou do gulagů. Zločiny páchané
v průběhu odsunu odsuzuje dnes u nás snad každý slušný Čech; ale nebylo zločinem už to,
že se vyhnání našich občanů německé národnosti vůbec uskutečnilo, navíc s uplatňováním
principu jejich kolektivní viny?
V Praze jsem se ani neohřál a už jsem byl se dvěma v Košicích na ministerstvo přijatými
kolegy přeložen na naše velvyslanectví v Moskvě, všichni v začínající diplomatické hodnosti
velvyslaneckých atašé. V polovině června 1945 jsem se tak ocitl v zemi, o níž sami Rusové
praví, že ji rozumem nepochopíš. Přesto mi sovětská zkušenost dala možnost vytvořit si vlastní
úsudek o mnohém. Také setkat se s lidmi, které bych jinak nepotkal. Už prvního dne večer
nás pozval k sobě náčelník naší vojenské mise, generál Heliodor Píka. Imponující osobnost
a příkladný diplomat hájící ve všech svých postech, tedy i v moskevském, zájmy našeho státu.
Stálo ho to život. Krátce po komunistickém puči byl zatčen a za špionáž proti Sovětskému
svazu a velezradu odsouzen k trestu smrti a popraven. Rehabilitován byl o 20 let později.
Dne 29. června 1945 byla v Moskvě podepsána československo-sovětská smlouva
o připojení Podkarpatské Rusi k sovětské Ukrajině. Nebyl jsem u toho, ale její následky na
osudech lidí jsem se snažil později, ač bezvýsledně, zmenšovat. Především není pravda, že

si připojení k Sovětskému svazu přál tamní lid. Plebiscit, uspořádaný o tom v roce 1944,
probíhal pod tlakem agitátorů a byl jištěn vojsky NKVD, takže dopadl tak, jak dopadají
plebiscity ve všech totalitách. Příznačné je také to, že členové mise naší exilové vlády
v Londýně, kteří měli v souladu s československo-sovětskou smlouvou z roku 1943 přebírat
od Sovětů správu nad naším osvobozovaným územím, byli po dobu plebiscitu internováni.
Došlo tak de facto k anexi východního cípu naší republiky, a přes milion našich občanů
se rázem ocitlo za neprodyšně uzavřenou hranicí. Došlo tak k roztržení stovek rodin třeba
jen proto, že některý z jejich členů se ve chvíli stažení opony nacházel v sousední vesnici.
Problém sjednocení rozdělených rodin měla vyřešit smlouva z června 1945. Jenže smlouva
jej nevyřešila; Sověti do ní totiž prosadili, že optovat pro Československo mohou jen občané
české a slovenské národnosti, ne však ukrajinské a rusínské. Toto opatření tvrdě dopadlo na
tisíce vojáků naší východní armády, kteří nasazovali životy za naši svobodu.
Podobně nelidský dopad měla i československo-sovětská smlouva o opci a přesídlení
sovětských občanů české a slovenské národnosti z volyňské oblasti, Sověty anektované
části Polska, uzavřená v létě 1946. Pokud rodinní příslušníci volyňských Čechů byli jiné
národnosti než české nebo slovenské, opce se na ně nevztahovala. Pro mnoho rodin pak léta
odloučení znamenala jejich rozbití. Opět si můžeme jen povzdechnout, jak je možné, že si
naše diplomacie nechala vnutit takové smlouvy.
Tragický osud těchto rodin mi byl obzvlášť blízký, neboť podobný byl i můj.
V Moskvě jsem se totiž oženil se sovětskou občankou, Ruskou, vysokoškolačkou
a katoličkou. Ke katolicismu, k němuž u otce Brauna konvertovala za války, ji přivedly její
polské kořeny. Ona mě naučila rusky, brali jsme se v kostele Sv. Ludvíka a sňatek jsme měli
řádně zaregistrovaný také před sovětskými úřady. Neuplynul rok a už by to nebylo možné,
neboť sovětským občanům bylo zakázáno uzavírat sňatky s cizinci. I když platnost našeho
manželství byla nezpochybnitelná, má manželka se mnou do Prahy vycestovat nemohla.
Vážnou překážkou bylo i to, že byla dcerou „vraga naroda“, tj. „nepřítele lidu“. Její otec,
komunista a spoluzakladatel sovětské kinematograﬁe, byl totiž v roce 1938 popraven v jedné
z četných stalinských čistek.
V dubnu 1946 bylo na Slovensku odhaleno spiknutí slovenských separatistů. Slovenské
pověřenectvo vnitra se chopilo příležitosti a do spiknutí zatáhlo některé členy Kolakovičovy
Rodiny včetně Kolakoviče, ač jim muselo být jasné, že s tím členové kroužku nemají nic
společného. Zatčen byl i můj otec, tehdy náměstek ministra vnitřního obchodu v Praze. Zpráva
o spiknutí s názvem Kolakovičova aféra obletěla svět a dostala se i na titulní stránku moskevské
Pravdy. S okamžitou platností jsem byl přeložen do Prahy. Marně jsem velvyslanci říkal, že je
přece absurdní myslet si, že by nějaký slovenský separatista chtěl něco mít s Čechem, navíc
s takovým, který se ve významné funkci zúčastnil povstání proti Slovenskému státu. Loučení
s manželkou bylo o to těžší, že jsme čekali dítě.
Když jsme v tátův prospěch intervenovali u ministra vnitra Noska, řekl bez uzardění,
že bude propuštěn po volbách. Táta totiž kandidoval v parlamentních volbách 1946 za
lidovou stranu. Naše údajné poslední demokratické volby nebyly už tak demokratické, jak
se všeobecně má za to. Otec, Kolakovič a ostatní členové Rodiny byli skutečně po volbách
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propuštěni. Zasloužila se o to prokuratura, která nebyla ještě v komunistických rukách
a snadno dovedla oddělit náboženskou aktivitu od separatistické slovenské. Ministerstvo,
které ke mně neztratilo důvěru, když byl táta rehabilitován, mě poslalo zpátky do Moskvy.
Tak jsem se po odloučení trvajícím jeden a půl roku opět setkal s manželkou a s dcerkou, které
bylo devět měsíců. Naši radost ze shledání ale kalilo vědomí, že příští loučení by mohlo být
konečné. Strach, který nás ovládl zejména poté, co se v Praze dostali k moci komunisté, vedl
k mému selhání. V době Února bylo z 25 diplomatických a administrativních zaměstnanců
úřadu jen osm komunistů. Jejich buňka vystoupila nyní z ilegality a jejich vedoucí, jehož
ženu má žena učila rusky, mi nabídl členství v KSČ, jinak že bych se v Moskvě neudržel,
protože v Moskvě na tak důležitém místě mohou být jen komunisté. Představa, že bych se
jinak snad už nikdy neviděl s rodinou, rozhodla, že jsem podlehl pokušení. Rodičům jsem
způsobil bolest, cítil jsem se pokořen a zahanben. Stejně mi to pomohlo jen k tomu, že
personou non grata jsem se nestal hned, ale s ročním zpožděním. Když jsem v létě 1949
opouštěl Moskvu, byly dceři necelé tři roky; když jsem se s ní opět shledal, bylo jí 25 let.
Atmosféra na ministerstvu byla děsivá. Nedůvěra, vzájemné podezírání a kandidáti
strany, jako jsem byl já, se styděli jeden před druhým. Můj stranický noviciát ukončila tuším
prosincová prověrka v roce 1950. Z ministerstva jsem byl vyhozen o dva měsíce později.
Maminka řekla: „Nejvyšší čas.“ Nebyl jsem totiž sám sebou. Připadal jsem si jako Petr, když
zapřel Krista.
Na Letenské pláni, kde jsem pracoval jako pomocný dělník při stavbě tunelu, jsem
si provětral mozek. Přátelé z Kolakovičovy Rodiny mě přijali bez výčitek mezi sebe. Dva
kroužky Katolické akce se scházely u nás. Začal jsem opět přistupovat ke svátostem a seznámil
jsem se s páterem Otou Mádrem, s nímž mě nyní pojí velké přátelství ověřené kriminálem.
Mádr, jenž krátce před zatčením našel azyl u pražských boromejek, napsal tam svůj památný
„pastýřský list“ Slovo o této době, který se stal jakousi směrnicí katolického disentu. Mezi jiným
v něm stálo:
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Zatímco já jsem stál stranou, byla katolická církev, o níž si Gottwald usmyslel, že
z ní udělá služebnici režimu, vystavena neslýchaným zkouškám. Oﬁciální církev totiž přes
všechny výhrůžky nikdy neuznala legitimitu Února. Gottwald ji proto nazval „nepřítelem číslo
jedna“. Už v létě 1948 docházelo k prvním zatýkáním kněží a řeholníků a k procesům podle
zákona 231 na ochranu lidově demokratické republiky. Ve snaze odtrhnout církev od Říma
a učinit z ní církev národní byla v létě 1949 zřízena falešná, státem a komunistickou stranou
organizovaná tzv. Katolická akce. Biskupové vydali proti ní pastýřský list, za jehož šíření pak
putovaly desítky kněží do vězení. Arcibiskup Beran chtěl list přečíst v katedrálním chrámu

sv. Víta, ale komunisty zorganizovaná klaka mu to pískotem a vřavou znemožnila. Téhož dne
začala 16 let trvající Beranova internace, která byla ukončena jeho vyhoštěním do Říma poté,
co byl jmenován kardinálem. Po něm byli postupně internováni všichni biskupové a mnozí
z nich prošli vězením. V říjnu 1949 byl vydán soubor zákonů a nařízení omezujících vnitřní
svobodu církví. Do biskupských konzistoří byli dosazeni státní zmocněnci; tzv. okresní
a krajští církevní tajemníci hlídali kněze v terénu a Státní úřad pro věci církevní rozhodoval
o tom, komu udělí nebo odebere souhlas k duchovenské činnosti. Ale i nad všemi těmito
hlídači vládla všemocná všudypřítomná Státní bezpečnost.
Nejvyšším fórem vytvářející státní církevní politiku však byla zvláštní komise při
ústředním výboru komunistické strany. Teologické studium bylo svévolně zreformováno státem
a bohoslovecké fakulty byly vyloučeny z univerzit, které kdysi zakládaly. Zakázány byly církevní
spolky a režimem zredukovaný církevní tisk se napříště stal propagátorem režimu ve zbožném
balení. V dubnu 1950 proběhla tzv. Akce K, znamenající likvidaci 429 klášterů a internaci 2 000
řeholníků. Přitom bylo zničeno na 2 miliony knih a velké množství obrazů a uměleckých děl
nevyčíslitelné hodnoty. O půl roku později potkal stejný osud kolem 8 000 řeholnic. Téměř
současně začala na východním Slovensku Akce P, znamenající prý návrat řeckokatolíků do lůna
pravoslavné církve. Ve skutečnosti přibližně 300 tisíc katolíků východního obřadu bylo postaveno
mimo zákon. Uvězněni byli uniatští biskupové a několik stovek kněží a laických aktivistů bylo
uvrženo když ne přímo do vězení, tak do internačních táborů, které nazývali kláštery.
Celá 50. léta byla kromě toho poznamenána monstrprocesy konanými podle Gottwaldovy
direktivy: „Soudce musí soudit podle zákona s přihlédnutím k mínění lidu a stanovisku vlády.“
A to se měnilo podle toho, co právě kremelským vládcům našeptával jejich stihomam. Tak po
procesech s různými „reakcionáři“, rolníky, živnostníky a účastníky zahraničního i domácího
odboje přišli v listopadu 1952 na řadu komunističtí pohlaváři, které vybrala Státní bezpečnost
a sovětští bezpečnostní poradci. V inscenovaném procesu s vedením údajného „protistátního
spikleneckého centra“ v čele s generálním tajemníkem komunistické strany Slánským bylo
vyneseno 11 rozsudků smrti a 3 doživotní tresty. Přitom byl téměř u všech souzených zdůrazněn
jejich židovský původ. Nepřekvapilo mě to, neboť ještě ze svého moskevského působení vím
o depeši, v níž náš velvyslanec hlásil Gottwaldovi, že kampaň proti komunismu a buržoaznímu
nacionalismu probíhající v Sovětském svazu v roce 1949 má antisemitský podtext.
Přitom však StB nezapomínala ani na nás katolíky. Vedle procesů s tzv. „vysokou
církevní hierarchií“ se konaly procesy s řeholníky, katolickými literáty, katolickou
tělovýchovnou organizací Orel, skauty s jejich homogenními katolickými oddíly a velká série
procesů s členy kroužků Katolické akce, zejména s Kolakovičovou Rodinou. V červnu byl
v procesu „Mádr a spol.“ s vedením Katolické akce odsouzen teolog Oto Mádr na doživotí
a ostatních pět jeho „kompliců“ ke 102 letům vězení. K Mádrově skupině však byla přiřazena
s ní nesouvisející odbojová skupina, v níž byl po partyzánsku popraven provokatér. Zřejmě
jen proto, aby pak prokurátor mohl ukazovat na Mádra. Sdělovací prostředky to potom
opakovaly: „Podívejte se, kam až vede výchova takových lidí, jako je Mádr!“ V listopadu
téhož roku byla odsouzena 31členná skupina 25 laiků, většinou studentů, a šesti kněží, mezi
nimi teolog Josef Zvěřina, k celkem 330 letům vězení.
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Co dělat? Bránit se a pronikat kupředu. Nepřítel lže. Strhávejte mu masku. Pečujte o ty,
kteří jsou v nebezpečí uvěřit mu. Podporujte kolísající slovem, postojem i praktickou
láskou. Ukazujte svým příkladem, že pravá láska je silnější než smrt. Nepřítel chce
izolovat věrné kněze a obklopit je zrádci. Buďte jim blízko… Bděte nad dětmi, učte je
prožívanému náboženství… Nesmíte se jen bránit. Církev musí růst.

Svědomí Evropy a komunismus

Já jsem byl zatčen v únoru 1953. Rok jsem strávil v ruzyňské samovazbě. Jak to tam
chodilo, je dostatečně známo, proto zde zmíním jen jednu z mých opakovaných půtek
s vyšetřovatelem, která byla obzvláště charakteristická. Řeč byla o Kolakovičovi, Rodině,
kroužcích. Poněkolikáté opakuji, že Rodina nebyla protistátní organizací a že naše činnost
byla výlučně náboženská. Zeptal se mě, zda křesťan může být marxistou, když je církev
proti třídnímu boji, je proti diktatuře a hájí soukromé vlastnictví. Odpověděl jsem že ne,
pokud to myslí s křesťanstvím opravdově. Zajásal: „Vidíte, teď jste to řekl: křesťan nemůže
být marxistou. Z toho plyne, že kdyby byli všichni lidé křesťany, nebylo by marxistů, tedy
ani komunistů, tedy ani lidově demokratického zřízení. Čili vaše náboženská aktivita vedla
v konečných důsledcích k rozvrácení lidově demokratického zřízení.“ Zasmál jsem se. Řekl:
„Ten smích vás přejde.“
Proces se konal v březnu 1954. Za velezradu jsem dostal 13 let. Dvakrát jsem byl
na uranu v táboře Nikolaj, kde nás vedli do práce svázané lanem, a v Mariánské, bývalém
sudetoněmeckém poutním místě Maria Sorg. Rok jsem byl v Leopoldově, čtyři roky na
Mírově, kde jsem se dozvěděl, že mé manželství bylo úředně rozvedeno. Domů jsem šel po
sedmi a půl letech při velké amnestii pro politické vězně.
Následovala různá manuální zaměstnání, vyučil jsem se frézařem. V době pražského
jara jsem spoluzakládal Dílo koncilové obnovy, které bylo po sovětské okupaci s několika
dalšími organizacemi označeno za kontrarevoluční. Na doporučení arcibiskupa Tomáška
jsem se ještě v atmosféře doznívajícího pražského jara stal vedoucím vydavatelství České
katolické charity. Propuštěn jsem byl poté, co jsem se v roce 1981 dostal do konﬂiktu s tzv.
mírovými kněžími, s nimiž jsem odmítl spolupracovat. Tehdy jsem také začal psát své knihy
o zločinech komunismu.
Po pádu komunismu jsem založil katolické nakladatelství Zvon, kde jsme vydali řadu
dobrých knih. S manželkou jsme nedávno slavili diamantovou svatbu. Máme tady i dceru
se dvěma vnoučaty. Mohu říci, že dnes děkuji Bohu za vše, co mě potkalo, a také za to, že
mohu vydávat svědectví o tom, co znamená totalita.

Blok III

JAK NAHLÍŽET
NA ZLOČINY KOMUNISMU?
ČESKÝ POHLED
moderoval Lukáš Pachta, politolog, publicista

Přednášející:

Jiří Liška
Místopředseda Senátu PČR,
Česká republika

Eduard Stehlík
Zástupce ředitele, Vojenský historický
ústav, Česká republika

Děkuji.

Miroslav Lehký
Zástupce ředitele, Ústav pro studium
totalitních režimů, Česká republika
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JIŘÍ LIŠKA
Místopředseda Senátu PČR, Česká republika

Od r. 1990 působí v politice (mj. poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění), člen
Občanské demokratické strany. 1994–2002 starosta města Jičína, od r. 1996 senátor, od r. 2004
místopředseda Senátu. Zasazuje se především o důsledné vyrovnání se s komunistickou
minulostí, je mj. předkladatelem již schváleného zákona o Ústavu pro studium totalitních
režimů a návrhu zákona o protikomunistickém odboji.

Zločiny komunismu – Jiří Liška

Vážené dámy a pánové, vážení hosté,
ve vystoupeních v předchozím bloku jsme slyšeli svědectví těch, na které komunismus dopadl
plnou svou vahou, kteří na vlastní kůži poznali hrůzu komunistických kriminálů. V politických
procesech, v popravách a věznění nevinných, v mezinárodním kontextu nelítostného vedení
studené války, v podpoře a podněcování válečných konﬂiktů – v těchto jevech komunismus
naplno odkryl svou podstatu a na těchto událostech byl založen. To nebyly omyly a excesy
na cestě ke komunismu, ale nutná součást této cesty. Naše česká zkušenost je v tomto smyslu
jednoznačná. Bez justičních vražd, bez demonstrované nemilosrdnosti a policejní soudní
zvůle, bez teroru namířeného proti všem politickým odpůrcům, ale i statečným a svobodně
smýšlejícím lidem by komunistický režim nikdy neupevnil svou moc, nikdy by nenastolil
takovou nadvládu strachu. Ruku v ruce s tím šla masivní propaganda, ono orwellovské
vymývání mozků, které v situaci, kdy státní moc držela absolutní informační monopol,
vykonalo samozřejmě také své. Ti, co se přidali, kteří líbivým heslům o beztřídní společnosti
uvěřili, ale i ti, kteří se stáhli a v rámci možností se nové situaci přizpůsobili, žili absolutně
jiné životy a na tu dobu vzpomínají jinak než političtí vězňové. I proto je nutné tuto
odvrácenou tvář budování ráje na zemi stále připomínat.
Zároveň si ale myslím, že by bylo chybou, kdybychom zůstali pouze u těch
nejkřiklavějších příkladů bezpráví a zla, kdyby se nám pojem zločiny komunismu omezil na
jeho počáteční teror. Tak by se totiž mohla vytratit skutečnost, že komunismus zde konal
zle a zlovolně. Nezapomínejme, že lidská důstojnost byla ponižována nejrůznějšími způsoby
a metodami a že lidí, jimž režim tak či onak smutně vstoupil do života, bylo ohromné
množství. Troufám si dokonce říci, že většina. Komunismus si totiž vytyčil cíl změnit
člověka. V praxi to znamenalo především nutnost rozmetat a obrátit na hlavu všechny
hodnoty, o které se společnost dosud opírala. Revoluce srdcí musela být důsledná; smutné je
ovšem zjištění, čím byly staré pořádky nahrazeny. Zcela zdeformováno bylo pojetí práva jako
hledání spravedlnosti, důsledně byly narušeny vztah a úcta k práci a k osobnímu vlastnictví,
rozbity byly po léta vytvářené společenské struktury a vztahy, nenávratně byla zničena tvář
krajiny a životní prostředí. A co místo toho nastoupilo? Pokrytectví, přizpůsobení se i za cenu
zrady vlastního přesvědčení a lhostejnost k osudu druhých se staly základním předpokladem
pro víceméně nekonﬂiktní přežívání. Země byla ekonomicky naprosto nesmyslně drancována
v potřebě dohnat a předehnat Západ a z vlasti bylo učiněno vězení obehnané ostnatými
dráty. Jako hlavní motor budování ráje na zemi byla vyhlášena závist a třídní nenávist.
Násilná kolektivizace se posléze přetavila v promyšlenou atomizaci společnosti, kde nikdo
nemohl věřit nikomu. Silně pochroumáno bylo také vědomí osobní odpovědnosti za to, co
konáme. Přetvářka a lež se staly jakousi samozřejmou a nutnou součástí našich životů. Navíc
komunistický režim velmi obratně pracoval s tím, aby téměř ze všech učinil spoluviníky, aby
se každý v nějaké míře podílel na jeho chodu. Nakonec o tom hovořil v dopolední části
bývalý president Václav Havel. Neustálé ponižování a donucování k aktivní účasti na různých
hanebnostech zaselo v manipulované většině pocity bezmocnosti a viny, ke kterým se nám
nechce vracet, na které bychom nejraději zapomněli.
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Komunismus nemůžeme tedy měřit jen počtem jeho násilných aktů, ale především
ranami, které zasadil našim duším a morálce tím každodenním marasmem, do kterého nás
uvrhl, podporou negativních emocí a vlastností v nás. Praxe naplno odhalila zločinnou,
o zlé v člověku se opírající podstatu výchozích postulátů a představ komunistické ideologie.
Teorie a praxe v tomto případě jedno jsou. Mnohé z hrůz, kterých jsme byli přímými svědky,
lze snadno předpovídat už ze zakladatelského Komunistického manifestu. Bohužel zde více
než jinde platí, že kdo nezažil, nevěří; kdo zažil, neumí sdělit. Přitom jsme povinni vydávat
svědectví a varovat. Proto naše legislativní aktivity zde v Senátu; proto náš návrh, který byl
nakonec dotažen do konce a vznikl Ústav pro studium totalitních režimů; proto náš návrh,
který je v současné době ve Sněmovně a který uznává třetí odboj.
Jsme také povinni podávat svědectví a varovat. Především postkomunistická Evropa
musí svým západním spojencům přinést tyto zkušenosti a tyto informace. Dá se to říci ještě
důrazněji: Je na nás, abychom přesvědčili Západ a vůbec demokratický svět, že je jen k jeho
prospěchu nám v této věci naslouchat. Komunismus je v té podobě, v jaké jsme ho žili,
možná mrtev, nikoli však touha změnit svět, napravit jej, ať to stojí, co to stojí, tedy touha
stojící v samotných základech nejen komunistického hnutí. Na vlastní kůži jsme pocítili, kam
vede ideologie povýšená na státní náboženství, a měli bychom být maximálně citliví, když se
setkáme s náběhem k něčemu podobnému. Stejně tak máme neblahé zkušenosti s tím, jak
hluboce je totalitní režim – a asi opět nejen komunistického typu – spjat s byrokratismem,
dirigismem a centralismem, jak jsou pro něj tyto rysy charakteristické a pro nás proto varovné
a nebezpečné. Se skřípěním zubů jsme zpoza železné opony sledovali, jak snadno se nechá
demokratický svět opít rohlíkem a jak dobrou práci odvádí našim utlačovatelům různí, tzv.
užiteční dobráci.
Vážené dámy a pánové, přineslo-li vyrovnání se s nacismem alergii demokraticky
smýšlejícího člověka na projevy xenofobie, rasismu a antisemitismu, stejně tak by vyrovnání
se s komunismem mělo vést k apriornímu odmítnutí jakéhokoli politického hnutí, které se
opírá o lidskou závist, třídní nenávist a popírání osobního vlastnictví. Dvojí metr, se kterým
se v přístupu k fašismu a nacismu na straně jedné a ke komunismu na straně druhé stále
setkáváme, by pro nás měl být nepřijatelný. Dala-li Evropa světu ideologii, jež přinesla utrpení
milionům lidí na celé planetě, měla by cítit maximální zodpovědnost za její vymýcení, za její
„odsun do propadliště dějin“, jak s oblibou říkávali komunisté.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi na závěr vzpomenout vzácného člověka, mého
bývalého kolegu ze Senátu, který boji proti komunismu zasvětil život. Mluvím o Václavu Bendovi,
který byl nejen jedním z vůdčích představitelů disentu, ale také porevolučním politikem, který
se maximálně zasazoval o důsledné vyrovnání se s tímto obdobím. Připomínám to proto, že
právě dnes je tomu devět let, co nás Václav Benda opustil. Navazujme na to, o co usiloval.
Děkuji vám za pozornost.
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EDUARD STEHLÍK
Z á s t u p c e ř e d i t e l e, Vo j e n s k ý h i s t o r i ck ý ú s t av, Č e s k á r e p u b l i k a

Absolvent Filosoﬁcké fakulty University Karlovy. Vojenský historik, publicista, voják z povolání,
vysokoškolský pedagog. Zástupce ředitele Vojenského historického ústavu. Jeho odbornou
specializací jsou nejnovější vojenské dějiny Československa a České republiky, zejména období
1914–1956. Přednáší dějiny mezinárodních vztahů, války a ozbrojené konﬂikty po roce 1945
a problematiku mezinárodního terorismu.

Zločiny komunismu – Eduard Stehlík

G e ne r á l J U D r. B o h u s l av E č e r a t r e s t á n í vá l e č nýc h z l o č i n ů
Vážené dámy a pánové, milí hosté,
mezinárodní konference, na níž jsme se zde dnes sešli, sice nese název Svědomí Evropy
a komunismus, a já dokonce osobně vystupuji v bloku, jenž je věnován českému pohledu
na zločiny komunismu, přesto – či snad právě proto – vás chci ve svém vystoupení seznámit
s osobností a názory generála justiční služby JUDr. Bohuslava Ečera, jenž byl v letech druhé
světové války československým vyslancem a zplnomocněným ministrem v Komisi Spojených
národů pro vyšetřování válečných zločinů a následně vedoucím československé delegace
u Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. Doufám, že pochopíte důvody, které
mě k tomu vedou. Bohuslav Ečer, jehož jméno během posledních šesti desetiletí upadlo (a to
nejen v České republice) do takřka úplného zapomnění, totiž nebyl jen demokrat, vlastenec
a vynikající právník, který většinu svého života zasvětil boji za právo a spravedlnost, ale
i muž, jenž se v polovině čtyřicátých let minulého století zásadním způsobem podílel na
formování tehdy nové právní disciplíny – mezinárodního trestního práva. Dnes již jen hrstka
zasvěcených ví, že to byl právě on, kdo v dubnu 1944 poprvé jasně vymezil pojem „zločin
proti humanitě“, a jeho závěry v této oblasti se staly zárodkem budoucí Všeobecné deklarace
lidských práv přijaté Valným shromážděním OSN v roce 1948 v Paříži, tedy onoho zásadního
dokumentu, nenáviděného totalitními režimy celého světa.
Osobně jsem přesvědčen, že mnohé z myšlenek, jež Bohuslav Ečer zformuloval
v letech druhé světové války, mají dodnes svou platnost, a to i přes dlouhá desetiletí, jež nás
od jejich vzniku dělí. Také proto jsem se vás s nimi rozhodl seznámit, i když se v nich nehovoří
o totalitě komunistické, ale nacistické. Při pozorném poslechu však zjistíte, že jsou Ečerovy
závěry aplikovatelné i v případě komunistických zločinů, a mohou tedy dokumentovat český
pohled na tuto problematiku. Navíc jsem si jist, že pokud by mu byla dána možnost, pustil
by se býval Bohuslav Ečer se stejným úsilím, jaké věnoval pojmenování nacistických zločinů,
nalezení tehdejších viníků a jejich potrestání, i do odhalování zločinů komunismu a jejich
původců. Bohužel mu k tomu nebyla dána příležitost. Jeho organismus nevydržel obrovské
psychické vypětí, kterému byl vystaven po únoru 1948, kdy jako právník bojoval za práva
těch, kdo se stali oběťmi komunistické „třídní justice“. Generál Ečer zemřel na náhlé srdeční
selhání 14. března 1954 v jedné z brněnských nemocnic. Jen o několik hodin později dorazilo
do jeho bytu zatýkací komando komunistické Státní bezpečnosti…
Budeme-li hovořit o generálu justiční služby Bohuslavu Ečerovi a jeho přínosu
k potrestání válečných zločinců a položení základů mezinárodního trestního práva, je
nutno hned na samém počátku zmínit skutečnost, že právě pouhý den po jeho příjezdu
z francouzského exilu do Londýna, tedy 7. října 1942, bylo oznámeno zřízení Komise
Spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů. Přes nespornou důležitost tohoto orgánu
však došlo k jeho faktickému ustavení teprve 20. října 1943, tedy o plný rok později. I z této
věci je vidět, že si svět, zmítající se uprostřed světového válečného konﬂiktu, sice uvědomoval
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nutnost jasného pojmenování válečných zločinů, jejich zdokumentování a potrestání, avšak
zatím ještě přesně nevěděl, jaké zločiny mají být stíhány, které soudní instituce se jimi budou
zabývat a jací pachatelé před nimi stanou. A právě k nalezení odpovědí na tyto otázky
přispěl Ečer měrou nebývalou. Svou neúnavnou prací v letech válečných i měsících, které
následovaly, a jejím významem, který přesáhl hranice našeho státu, vydobyl Československu
na poli souzení válečných zločinů pozici, jež byla naprosto neúměrná mocenské pozici malé
středoevropské země.
Když se 13. ledna 1942 v Londýně sešli zástupci devíti států – mezi nimi
i Československa – a vydali tzv. Svatojakubskou deklaraci, tedy první jasnější prohlášení
o potrestání válečných zločinců Spojenci, mohlo se navenek zdát, že v této otázce existuje
široký konsensus. Avšak pravý opak byl pravdou. Ke společnému a jasnému programu
v této věci vedla ještě dlouhá a spletitá cesta, kterou se podařilo deﬁnitivně najít teprve
dohodou spojeneckých velmocí uzavřenou 8. srpna 1945. Během druhé světové války sice
spojenecké vlády vydaly několik desítek deklarací o potrestání válečných zločinů, avšak
žádná z nich zpočátku jasně a jednoznačně nestanovovala, co vlastně Spojenci za válečné
zločiny pokládají. Běžný čtenář těchto deklarací, neobeznámený s otázkami mezinárodního
práva, jeho mezerami a nedostatky, by byl pravděpodobně přesvědčen, že Spojenci mají na
mysli v prvé řadě onen „prapůvodní zločin“, jejž nacisté a jejich spojenci spáchali tím, že
přepadli pokojné, mírumilovné a nic netušící národy. To by si pravděpodobně myslel „člověk
z ulice“. Ale spojenečtí diplomaté a právníci měli na věc jiný pohled. Především neměli jasno
v otázce odpovědnosti za rozpoutání války; přeli se, zda původci války mají trestní, nebo
pouze mravní odpovědnost; nemohli se shodnout v tom, zda je útočná válka mezinárodním
zločinem, a dokonce ani v tom, zda mají být státníci a vlády, které se rozpoutáním útočné
války provinili, osobně potrestáni. Druhá světová válka kromě toho nastolila celou řadu
nových, do té doby neznámých problémů, mezi které patřil nový charakter války (totální
válka), ale i vznik zločineckých organizací, jakými byly SS, SA, gestapo a podobně. Bohuslav
Ečer k tomu již tehdy poznamenal:

Zločiny komunismu – Eduard Stehlík

Před právními odborníky Spojených národů tento problém skutečně vyvstal, avšak
protože až do října roku 1943 oﬁciálně neexistoval orgán, který by se tímto problémem zabýval,
vykonalo velký kus práce mezinárodní sdružení právníků London International Assembly (LIA),
v němž byli zastoupeni zástupci mnoha zemí, ovšem ne jako jejich delegáti, ale sami za sebe.
Vzhledem k tomu, že se jeden z výborů společnosti zabýval právní přípravou otázky, jak potrestat
válečné zločince, jistě nepřekvapí, že se Bohuslav Ečer stal jeho členem bezprostředně po svém
příjezdu do Velké Británie a hned vzápětí zde začal aktivně prosazovat své myšlenky. Již 9. prosince
1942, kdy komise LIA pro válečné zločiny projednávala rezoluci o potrestání válečných zločinů
a návrh statutu mezinárodního soudu začínající slovy „Ježto potrestání válečných zločinců
bylo několikrát prohlášeno za jeden z hlavních účelů této války…,“ Ečer navrhl upravit úvodní
preambuli následovně: „Ježto potrestání původců války a válečných zločinů je jednou z mravních
podmínek poválečné rekonstrukce…“. Jeho návrh však protentokrát ještě nebyl přijat. Ečer se
však nevzdával a vedle mnoha jiných podnětů se mu podařilo prosadit dva ze svých stěžejních
návrhů. První, přednesený 29. března 1943 pod názvem „Rozkaz nadřízeného a němečtí váleční
zločinci“, označil NSDAP, SS, SA a gestapo za zločinecké organizace. Zároveň zdůraznil, že se
jejich členové pro vstup do nich rozhodli dobrovolně, čímž projevili svou zločineckou vůli,
a proto není u těchto zločinců možné uznat obhajobu s poukazem na uposlechnutí rozkazu
nadřízených. V referátu „Trestní odpovědnost hlav států Osy“ z 28. dubna 1943 Ečer přišel
s následující myšlenkou: „Hlavy států Osy, které trpěly nebo nařídily páchání zločinů, válečných
nebo sprostých, na území nebo na příslušnících spojeneckých národů, jsou za to osobně a trestně
odpovědny, buďtež souzeny a trestány soudem, nikoliv politickým sborem.“ Jak jsem již uvedl,
byly oba tyto Ečerovy návrhy následně přijaty.

Spojenci na Západě si dlouho neuvědomovali základní rys nacistické kriminality, totiž
státně organizovaný masový banditismus a terorismus. Dívali se na německé zločince
očima, jimiž se zvykli dívat na zločince ve státech civilizovaných. V civilizovaném
státě je zločin přirozeně výjimkou a stát sám zločin potlačuje. Preventivně tím, že
potlačuje příčiny zločinnosti, nebo represivně tím, že trestá. Německý nacistický stát však
byl pravým opakem civilizovaného státu. V srdci Evropy se vytvořil gangsterský stát,
v němž se zločin stal pravidlem, zaměstnáním skoro většiny národa a státní politikou.
Pro páchání těchto státem organizovaných zločinů byly vytvořeny buď organizace
nové, nebo bylo použito organizací převzatých z doby minulé, například organizací
vojenských. Před právníky Spojených národů vyvstal problém: jak se vypořádat s tímto
zjevem, novým v moderní historii lidstva, jak spojenci postihnou tuto masovou
kriminalitu, která nejen že zasluhuje potrestání, ale vyžaduje neúprosného vymýcení,
poněvadž by jinak ohrozila mír a pokoj v Evropě a ve světě?

Pro další vývoj na poli stíhání a potrestání válečných zločinců měl rozhodující vliv
podzim roku 1943. Nejprve byla 20. října konečně oﬁciálně ustavena Komise Spojených
národů pro vyšetřování válečných zločinů a o pouhých několik dnů později – 1. listopadu
1943 – vydaly vlády USA, Sovětského svazu a Velké Británie tzv. Moskevskou deklaraci,
jež požadovala předání válečných zločinců do států, kde své zločiny spáchali a kde budou
souzeni a potrestáni dle místních zákonů. Hned vzápětí byly tyto zásady uvedeny do praxe
v rámci tzv. Charkovského procesu, jenž proběhl ve dnech 15. až 18. prosince 1943. Šlo
o proces vedený proti jednomu domácímu zrádci a třem Němcům, kteří se podíleli na
masovém vyvražďování místního obyvatelstva pomocí pojízdných plynových komor.
Dosavadní úsilí o potrestání válečných zločinců se tak poprvé dostalo z fáze teoretické do
fáze praktické. Z našeho pohledu je bezesporu velice zajímavé, že již tento charkovský soud
vycházel při potrestání viníků z Ečerova pojetí (viz zmíněný referát „Rozkaz nadřízeného
a němečtí váleční zločinci“ z 29. března 1943). Všichni čtyři obžalovaní byli bezprostředně
po vynesení rozsudku popraveni. Ečer o procesu pohotově napsal brožuru The Lessons of the
Kharkov Trial (Poučení z Charkovského procesu), jež vyšla ve vysokém nákladu v anglickém
jazyce a výrazně napomohla lepší informovanosti veřejnosti o válečných zločinech nacistů
a o možnostech konečného zúčtování s jejich pachateli. Charkovský proces zároveň upozornil
na nutnost propojení mezinárodního a trestního práva.
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V době konání Charkovského procesu již Bohuslav Ečer po řadu týdnů usilovně
pracoval v Komisi Spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů, kam byl delegován
československou vládou jako její mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr. Za jeho
klíčové vystoupení v rámci komise, kde zastával funkci zpravodaje právního výboru, je
možné bezesporu označit referát, který přednesl 27. dubna 1944 a v němž hledal odpověď
na otázku, jaký je vlastně rozsah spojeneckého programu v oblasti potrestání válečných
zločinců, a jaké zločiny tedy mají být spojeneckými soudy a ze jména předpokládaným
mezinárodním tribunálem souzeny. V závěru svého vystoupení navrhl, aby se Spojenci
rozhodli trestat jednak samu přípravu a rozpoutání druhé světové války, dále porušení
zákonů a válečných zvyklostí a konečně i zločiny proti lidskosti, tedy vraždy v zázemí,
násilné deportace a zotročování civilního obyvatelstva páchané na lidech jen z důvodu jejich
rasy, náboženského vyznání nebo politického smýšlení. Pokud jde o posledně jmenovaný
okruh zločinů, odůvodnil Ečer ve svém vystoupení svůj návrh následovně:
Nacistické Německo povýšilo tyto zločiny na svou státní politiku. Vyhubení celých ras
a národů učinilo programem této zločinné politiky. Státem organizované zločiny začaly
dávno před válkou, a to v Německu samém. Jimi byl německý národ připravován
a cvičen pro další zločiny, páchané později v obsazených zemích. Lze tudíž právem
označit tyto zločiny za útok na samy základy lidské civilizace. Kdyby zůstalo beztrestné
vzít člověku život pro jeho rasu, náboženství, národnost nebo pro politické přesvědčení,
pak by se opravdu svět proměnil v džungli. Nebylo by více civilizace.
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podařilo práci komise na řadu měsíců ochromit nekonečnými, nikam nevedoucími diskusemi.
Právě v té době – 18. září 1944 – se uskutečnila další schůze právního výboru, jíž se tentokrát osobně
zúčastnil Ečerův kritik McNair. Ečer při vzpomínce na tehdejší jednání napsal: „Ovzduší bylo
nabito napětím, neboť šlo – po mém názoru – o celý smysl této války v posouzení mezinárodního
práva, jež musí naprosto nutně vyústit ve vítězství spravedlnosti nad temnými silami zla a ve
skutečnost, že původci války dojdou zaslouženého trestu.“ Ečer svá logická stanoviska hájil, jak
mohl, ale právní výbor ho zcela přehlasoval. Následně byl vyzván, aby se připojil k McNairovu
stanovisku, čímž mělo být dosaženo toho, aby byl plénu komise předložen jednotný návrh. Ečer
to kategoricky odmítl, a zůstal tak se svým názorem sám proti všem ostatním.
Dne 10. října 1944 tak při plenární schůzi komise Spojených národů předložil Ečer
svou zprávu nazvanou „Menšinová zpráva předložená dr. Ečerem k otázce, zdali příprava
a rozpoutání nynější války mají býti pokládány za zločiny, které jsou v rámci kompetence
Komise Spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů“, v níž uvedl zevrubně všechny
právnické autority, smlouvy a analogie, jimiž dokazoval, že:
1.

2.

3.
Dne 15. května 1944 sice právní výbor Ečerův návrh v hlavních bodech přijal, ale komise
jako celek se neodvažovala sama rozhodnout a vrátila návrh právnímu výboru k přezkoumání.
Ten se následně obrátil na britského odborníka na mezinárodní právo, profesora liverpoolské
univerzity McNaira, jenž Ečerův návrh se vší vehemencí odmítl. Argumentoval tím, že
k prohlášení útočné války za zločin není dostatek právních norem, a pokud by byly připraveny
dodatečně, není je možné použít, neboť zákony nesmí působit zpětně (princip retroaktivity);
stejně tak trval i na zachování imunity hlavy státu. Na základě tohoto posudku právní výbor
svůj původní návrh změnil a vzal za své McNairovo stanovisko. Toto rozhodnutí sice Ečera
rozladilo, on však ve svém úsilí nepolevil a 22. června 1944 předložil komisi svou zprávu o třech
nacistických organizacích, SA, SS a gestapu, v níž žádal, aby komise přijala a vládám doporučila
následující závěry: a) členství v těchto organizacích je samo o sobě zločinem; b) zločinný
úmysl lze u členů těchto organizací předpokládat; c) obhajoba rozkazem nadřízeného je ze
strany těchto zločinců nepřípustná; d) mají být trestáni podle zásad kolektivní odpovědnosti;
e) všechna ochranná opatření proti těmto zločincům způsobilá zabránit jim v tom, aby rušili
budování evropského a světového míru, jsou legitimní.
Některé členy komise nové Ečerovy návrhy doslova vyděsily (jak on sám uváděl, šlo
vesměs o právníky, kteří zastupovali státy, jež nebyly nacisty obsazeny, a oni sami svým věkem
a vzděláním byli zakotveni v právních ideálech 19. století). Nemohli sice zabránit tomu, aby se
nakonec alespoň některé z těchto zásad prosadily, ale byli úspěšní alespoň do té míry, že se jim
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4.
5.

Příprava a rozpoutání světové války je zločinem nejen v mravním nebo historickém
smyslu, ale i ve smyslu a podle trestních zákonů napadených zemí a současně je
zločinem proti všemu lidstvu podle obecných zásad mezinárodního práva.
Hlavy států, členové jejich vlád a příslušníci vrchních velitelství, kteří připravili
a rozpoutali druhou světovou válku, spáchali zločiny, za které mohou býti souzeni
trestními soudy napadených zemí.
Státy, které mají pravomoc je soudit, mohou tuto svou pravomoc přenést na spojenecký
trestní soud. Tento soud by byl oprávněn jednat jako nástroj mezinárodní spravedlnosti
podle obecných zásad mezinárodního a trestního práva.
Celý problém je v pravomoci Komise Spojených národů pro válečné zločiny, která není
oprávněna zapsati původce nynější války na listinu válečných zločinců.
Kdyby byly jakékoliv pochybnosti v tomto směru, navrhoval, aby komise doporučila
vládám Spojených národů rozšíření její kompetence v této základní otázce a její
zmocnění k tomu, aby mohla původce války zapsat na listinu válečných zločinců.

Ečerova propracovaná argumentace nezůstala bez odezvy. Přímo na místě se za jeho
stanovisko postavil australský delegát Lord Wright, následovaný zástupci Číny a Jugoslávie.
Hned na následující schůzi 17. října 1944 se postupně přidali další delegáti a nakonec všichni
členové komise bez výjimky souhlasili s Ečerovým návrhem. Spojenecké vlády s ním byly
následně seznámeny a všechny (některé dříve, jiné později) ho odsouhlasily. Povzbuzen tímto
úspěchem předložil Ečer ve smyslu tohoto stanoviska návrh, aby londýnská komise zapsala
na listinu válečných zločinců Adolfa Hitlera a všechny členy jeho vlády za zločiny spáchané
justičními vraždami na území Československa. Komise 22. listopadu 1944 tomuto
návrhu vyhověla a souhlasila tak se zásadou, že Hitler a členové jeho vlády ručí rukou
společnou a nerozdílnou za zločiny jimi organizovaného a jimi vedeného nacistického režimu
a že jsou za tyto zločiny společně odpovědni. Krátce po přijetí tohoto usnesení však
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začali mít někteří delegáti komise pochybnosti o jeho správnosti. S největší pravděpodobností
o věci informovali ministry zahraničí svých zemí, kteří je napomenuli, že souhlasili s něčím,
co zachází příliš daleko, a že nebyli dost diplomatičtí a dost zdrženliví, když šlo o otázku
hlavy státu a členů vlády. Proto bylo rozhodnuto projednat věc ještě jednou v rámci právního
výboru, přičemž to byl opět Bohuslav Ečer, kdo měl odůvodnit názor, že členství v německé
nacistické vládě zakládá trestní a osobní odpovědnost za zločiny nacistického totalitního
režimu. Dne 13. března 1945 předložil Ečer právnímu výboru memorandum nazvané
„Trestní a osobní odpovědnost členů německé nacistické vlády“, v němž uvedl:
1.
2.

3.

4.

Jako členové nacistické strany převzali členové nacistické vlády bezpodmínečný závazek
uskutečňovat všechny cíle nacistické strany, tedy i ty, které byly zločinné.
Vstoupili do vlády s trestným úmyslem prováděti zločinné cíle nacistické strany, a tedy se již tímto svým
vstupem dopustili činu, který lze nazvat trestní konspirací podle anglosaského trestního práva nebo
zločinem banditismu podle trestního práva sovětského a francouzského a zčásti také československého.
Jako členové německé vlády se stali spoluviníky Adolfa Hitlera a kromě toho každý ve svém
vlastním oboru pachateli nesčetných zločinů spáchaných ve formě navenek zákonné, totiž vydáním
různých výnosů, dekretů, nařízení atd.
Jsou tudíž všichni členové nacistické vlády odpovědni tak, jako je odpovědný každý člen zločinecké
bandy za všechny činy této bandy podle zásady, že každý čin spáchaný se společným zločinným
úmyslem se přičítá všem členům této bandy.

Komise výše uvedené zásady připravené Bohuslavem Ečerem uznala a následně je
potvrdil právní výbor. Ečerovu (československému) pojetí se však postupem času mělo dostat
velkolepé satisfakce. Celé dlouhé a složité jednání, jak postihnout válečný zločin právní formulací
a deﬁnicí, přicházelo totiž konečně do závěrečného stádia. Od 25. června 1945 se v Londýně
konala konference čtyř mocností, jež jednala o americkém návrhu na zřízení Mezinárodního
vojenského tribunálu pro souzení hlavních válečných zločinců. Dne 8. srpna 1945 byla dohoda
konečně schválena. Její součástí se při této příležitosti stala i Charta Mezinárodního vojenského
tribunálu. Pokud ji otevřeme a podíváme se na její článek číslo 6, můžeme číst:
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Zločiny proti lidskosti: vražda, vyhlazování, zotročení, deportace nebo jiné zločiny spáchané proti
kterémukoliv civilnímu obyvatelstvu před válkou nebo za války nebo pronásledování z důvodů
politických, rasových nebo náboženských při páchání nebo ve spojení s jakýmkoliv zločinem, který
patří do pravomoci tribunálu ať s porušením, nebo nikoliv domácího práva státu, kde byl spáchán.
Vůdcové, organizátoři, podněcovatelé a spoluviníci, kteří se účastnili vypracování nebo provedení společného
plánu nebo spiknutí s cílem spáchat kterýkoliv z předchozích zločinů, jsou odpovědni za všechny činy
vykonané kterýmikoliv osobami při provádění takového plánu.
3.

Dohodou z 8. srpna 1945 byl určen okruh zločinů, za něž byli potrestáni nacističtí
vůdcové, přesně v té podobě, jak ji vypracoval a 27. dubna 1944 v Komisi Spojených národů pro
vyšetřování válečných zločinů přednesl Bohuslav Ečer. Tím, že bylo v chartě soudu prohlášeno
za zločin a jako zločin soudem potrestáno připravování a rozpoutání útočné války, a tím, že
byly do charty pojaty zločiny proti lidskosti a že za ně byli nacisté soudem potrestáni, staly se
charta a rozsudek vynesený na jejím základě skutečným mezníkem ve vývoji mezinárodního
práva. Teprve tímto okamžikem se totiž mezinárodní právo stalo skutečným ochráncem míru
a lidských práv. To si ostatně dobře uvědomoval Ečer, když napsal (zvýraznění Stehlík):
Pokud jde o zločiny proti lidskosti, spatřuji význam tohoto ustanovení Charty a význam
rozsudku také v tom, že se určitá práva člověka, a to jeho základní práva na svobodu myšlení
a svobodu náboženského vyznání, jeho práva hlásit se k svému národu a ke své rase, staví pod
ochranu mezinárodního společenství, a stávají se tudíž statky, chráněnými mezinárodním
právem. To má podle mého mínění zvláštní význam, přesahující rámec [Norimberského]
procesu. Ustanovení Charty sice neznamená ještě ani zdaleka, že základní lidská práva
jsou mezinárodně chráněna, protože Charta se týká především zločinů německých, ale nesporně byl Chartou učiněn počátek k vývoji mezinárodního práva směrem k mezinárodní
ochraně základních práv člověka. To znamená: Ani vlastní stát nebude moci v novém
mezinárodním právním řádu vzít svému občanu tato základní práva, nebude-li
se chtít vydat nebezpečí odsouzení veškerým lidstvem. Člověk má přednost před
státem a stát má sloužit blahu člověka, a nemá si ho podrobovat a zotročovat.

Tribunál… pro souzení a potrestání hlavních válečných zločinců států evropské Osy bude mít pravomoc
soudit a trestat osoby, které, jednajíce v zájmu státu evropské Osy buď jako jedinci nebo jako členové organizací, se dopustili některého z těchto zločinů:
1. Zločiny proti míru: plánování, příprava, podněcování nebo rozpoutání útočné války nebo války,
jíž se porušují mezinárodní smlouvy, dohody nebo záruky, nebo účast na společném plánu nebo
spiknutí za účelem spáchání kteréhokoliv z předchozích zločinů.
2. Válečné zločiny: porušení zákonů a zvyků válečných. Tato porušení zahrnují (nejsou však na
to omezena) vraždu, týrání nebo deportaci civilního obyvatelstva obsazeného území na otrockou
práci nebo jakýkoliv jiný účel, vraždu nebo týrání válečných zajatců nebo osob na moři, zabití
rukojmí, loupení veřejného nebo soukromého majetku, svévolné pustošení měst či vesnic nebo
zpustošení neodůvodněné vojenskou nutností.

Co dodat na závěr? Nejen v České republice, ale i v řadě dalších zemí se po pádu
komunismu museli soudci potýkat s otázkami ne nepodobnými těm, které si kladli věhlasní
právní odborníci v letech druhé světové války: které zločiny mají být trestány, jací pachatelé by
měli stanout před soudy či zda může být státní představitel či stranický funkcionář trestán za
činy, které byly v souladu s právním řádem totalitního režimu, jemuž sloužil. Právě v souvislosti
s tím, že řada soudních procesů, pokud k nim vůbec došlo, končila s poukazem na promlčení
či dříve udělenou amnestii, na jejímž základě se trestní zodpovědnosti zbavili i vrazi a mučitelé,
bylo by myslím správné připomínat zásadu, kterou Bohuslav Ečer vyznával a často zdůrazňoval
jak svým přátelům, tak i protivníkům: „Nikdy nepřipusťte, aby právo zabilo spravedlnost!“
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V boji proti nacismu
Vedle svého zaměstnání se Ečer i nadále věnoval politice. V letech 1924 až 1939 byl nepřetržitě
členem brněnského městského zastupitelstva, z toho v letech 1935–1939 dokonce i druhým
náměstkem starosty. Současně intenzivně studoval jazyky (kromě němčiny, kterou plynně

hovořil již od dob vysokoškolských studií, ovládal i angličtinu, francouzštinu a ruštinu),
jednou týdně se na brněnském letišti věnoval pilotnímu výcviku, byl aktivním členem
Dělnické tělovýchovné jednoty a do širokého okruhu jeho zájmů patřily i literatura, hudba
a divadlo.
Jako člověk s velkými politickými zkušenostmi a značným obecným rozhledem brzy
rozpoznal nebezpečí nastupujícího nacismu v sousedním Německu. Když vypukla občanská
válka ve Španělsku, stal se členem brněnského Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku.
V roce 1938, pro Československo tak osudném, se Ečer věnoval rozsáhlé přednáškové činnosti
a ve svých veřejných vystoupeních burcoval za obranu republiky. Krátce před vyhlášením
všeobecné mobilizace dokonce 16. září 1938 odletěl do Velké Británie, kde vystoupil s osmi
přednáškami na téma „ČSR v boji proti nacismu za mír Evropy a světa“, v nichž kritizoval
politiku appeasementu a varoval před další rozpínavostí nacistického Německa. Po podepsání
osudné Mnichovské dohody společně s přáteli shromažďoval písemné i mapové podklady
dokazující, že rozsah záboru provedený nacistickou armádou v prvních říjnových dnech
roku 1938 neodpovídá mnichovské dohodě, nerespektuje národnostní hranici, a naopak
jeho hlavním účelem je ve valné většině případů vytvoření co nejvhodnějšího východiska
k vojenskému úderu proti zbytku ČSR. Znovu odletěl do Velké Británie, kde se pokoušel
zburcovat tamní politiky i veřejnost. Bohužel marně.
Ečerovy protinacistické aktivity pochopitelně neunikly pozornosti gestapa, které ho
začalo vyšetřovat ihned po okupaci zbytku Československa v březnu 1939. Protože si nedělal
iluze o tom, co on osobně i jeho blízcí mohou v brzké době od nacistů očekávat, uprchl již
v prvních dubnových dnech roku 1939 společně s manželkou i oběma dcerami přes Slovensko
a Jugoslávii do Francie. V Paříži se ihned zapojil do odboje a pracoval v zahraniční správě
Československého národního výboru. Po porážce Francie se uchýlil do její neokupované
jižní části, kde krátce působil jako náměstek československého konzula v Marseille. Dne
22. června 1941 společně s rodinou uprchl do Nizzy, kam byl shodou okolností z Paříže
evakuován Ústav pro studium mezinárodního práva. Ečer využil naskytnuvší se příležitosti
a začal na něm studovat. Diplom z oboru mezinárodního práva a jiných mezinárodních věd
obdržel již v srpnu 1942, právě v době, kdy hrozilo nebezpečí připojení Nizzy k fašistické
Itálii. Ečerovi proto raději 3. září 1942 překročili hranice do Španělska a přes Portugalsko se
jim podařilo odjet do Londýna.
Zde se stal Ečer vzápětí poradcem JUDr. Jaroslava Stránského, ministra spravedlnosti
exilové vlády, s tím, že se bude věnovat právě problematice válečných zločinů a potrestání
jejich viníků, což bylo téma, na kterém pracoval již od doby svého pařížského pobytu. Není
proto divu, že když došlo 20. října 1943 ke zřízení Komise Spojených národů pro vyšetřování
válečných zločinů, stal se jejím delegátem za Československo jako vyslanec a zplnomocněný
ministr právě Ečer (zastával v ní funkci zpravodaje právního výboru). Jeho rozsáhlé vědomosti
a důkladně propracované argumenty mu ve velice krátké době na mezinárodním poli získaly
mimořádný respekt. Jsou to právě jeho návrhy a myšlenky, které nakonec vedly jak ke vzniku
Mezinárodního vojenského tribunálu, tak i zařazení zločinů proti míru a zločinů proti
lidskosti do připravované žaloby.
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Dodatek

G e ne r á l j u s t i č n í s l u ž b y p r o f. J U D r. B o h u s l av E č e r
* 31. 7. 1893 Hranice na Moravě
† 14. 3. 1954 Brno
Generál justiční služby, právník, vyslanec a zplnomocněný ministr v Komisi Spojených národů
pro vyšetřování válečných zločinů, československý delegát u Mezinárodního vojenského tribunálu
v Norimberku, jeden z hlavních zastánců potrestání válečných zločinců a iniciátorů vzniku
Mezinárodního soudního dvora.
Hovoříme-li o potrestání válečných zločinů či zločinů proti lidskosti spáchaných ve
20. století totalitními režimy, vybaví se nám valnou většinou Mezinárodní vojenský tribunál
v Norimberku, případně Mezinárodní soudní dvůr v Haagu. Málokdo však dnes již tuší, že
u jejich kolébky, stejně jako u základů mezinárodního trestního práva, stál český právník
a pozdější generál justiční služby JUDr. Bohuslav Ečer – demokrat, vlastenec, vynikající
advokát a v neposlední řadě jedna z obětí komunistického režimu.
Bohuslav Ečer se narodil 31. července 1893 v rodině drobného obchodníka v Hranicích na
Moravě. Po absolvování základní školní docházky v Rousínově pokračoval ve studiu na gymnáziu
v Kroměříži, kde na jaře roku 1911 úspěšně složil maturitní zkoušku. Vysoká inteligence, rozhled
a vrozený cit pro spravedlnost ho přivedly ke studiu práv na vídeňské univerzitě. Protože však
bylo studium pro chlapce z Moravy ﬁnančně náročné, velkou jeho část zvládal samostudiem a do
Vídně dojížděl často jen ke skládání předepsaných zkoušek. Jeho další osudy ovlivnila skutečnost,
že začal již jako vysokoškolský student publikovat v sociálnědemokratickém tisku (členem
sociální demokracie byl od roku 1910), zejména v novinách Hlas lidu a kroměřížském týdeníku
Českoslovanská Morava. Právě v souvislosti s jedním z jeho protirakouských článků mu však bylo
vysokoškolské studium přerušeno, a on musel v roce 1915 narukovat. Šťastnou shodou okolností
se však dožil konce války i vzniku samostatné Československé republiky. Ještě na podzim roku
1918 se přihlásil ke studiu práv na Univerzitě Karlově v Praze a díky vynaloženému úsilí byl již
v listopadu 1920 promován doktorem práv. Po nezbytné praxi u okresního soudu si v Brně
otevřel advokátní kancelář a jak díky svým odborným znalostem, tak i pečlivosti, poctivosti
a mimořádné pracovitosti si v krátké době získal výbornou pověst. Díky prosperující advokátní
praxi si také mohl dovolit založit rodinu. V březnu 1922 se oženil se s Ludmilou Gallovou, s níž
měl dvě dcery, Naděždu (1922) a Jarmilu (1926).
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Ve službách mezinárodního trestního práva
Bezprostředně po skončení druhé světové války byl Bohuslav Ečer jmenován náčelníkem
československé pátrací služby v Německu, která vyhledávala a následně předávala ke stíhání
ty německé válečné zločince, kteří se svých činů dopustili na našem území (v souvislosti
s tím je mu propůjčena nejprve hodnost plukovníka a posléze i generála justiční služby).
Tak se mu podařilo v americkém zajetí ve Wiesbadenu objevit a do Prahy převézt bývalého
německého státního tajemníka v protektorátu Čechy a Morava SS-Obergruppenführera Karla
Hermanna Franka, stejně jako velitele policejní věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti
Heinricha Jöckla.
Největší úkol na poli potrestání válečných zločinců však na něj teprve čekal. Od
prosince 1945 vedl generál Ečer v Norimberku po dva roky československou delegaci
u Mezinárodního vojenského tribunálu. Spolu s dalšími svými spolupracovníky se podílel
na přípravě pokladů pro obžalobu a zásadním způsobem zde hájil zájmy Československa.
Osobně vyslýchal například bývalého říšského protektora v Praze Konstantina von Neuratha,
ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa, generála Wilhelma Keitla a v neposlední řadě
i Hermanna Göringa. Svou činností v průběhu Norimberského procesu si vysloužil všeobecné
uznání a kromě jiného byl vyznamenán i americkým řádem Legion of Merit.
Vedle své tehdejší náročné práce na poli mezinárodního trestního práva se Ečer
v poválečném období věnoval i rozsáhlé popularizační činnosti, za jejíž vrcholy je možné
považovat jeho obsažnou monograﬁi Norimberský soud, vydanou v Praze v roce 1946, a ve
stejném roce vzniklou vzpomínkovou knihu Jak jsem je stíhal, kterou sepsal ve spolupráci
s novinářem Edvardem Cenkem.
Obětí komunistické diktatury
Po skončení svého působení v Norimberku se stal Bohuslav Ečer jedním z 15 soudců
Mezinárodního soudního dvora v nizozemském Haagu a zdálo se, že ho i na mezinárodním
poli očekává velká kariéra. Přišel však únor 1948. Nedlouho po komunistickém puči byl Ečer
jako bývalý „zápaďák“, a navíc pravicově orientovaný sociální demokrat – což byl z pohledu
komunistů zločin snad ještě větší – ze všech svých funkcí z politických důvodů odstraněn.
On sám se cítil být intrikami do té míry znechucen, že se rozhodl vrátit do Brna, na
jakékoliv politické aktivity rezignovat a věnovat se pedagogické činnosti na právnické fakultě
Masarykovy univerzity. Zejména zpočátku to vypadalo, že se mu jeho přání splní. Dne 25.
června 1948 byl jmenován docentem a 25. září téhož roku profesorem pro mezinárodní
právo trestní. Avšak o necelé dva roky později bylo vše jinak. Brněnská právnická fakulta
byla totiž v červnu 1950 rozhodnutím ministerstva školství zrušena. Ečer zůstal sice
i nadále zaměstnancem Masarykovy univerzity, ale bez možnosti provozovat pedagogickou
a vědeckou činnost.
Počátek padesátých let, probíhající v Československu ve znamení teroru a justičních
vražd, bezpochyby představoval pro člověka Ečerova založení velký otřes. Snažil se pomáhat,
kde mohl, aktivně vystoupil na obranu Milady Horákové, s níž se osobně znal, ale bezúspěšně.
Duševní vypětí, kterému byl vystaven, se nemohlo neprojevit na jeho zdravotním stavu.
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Právě v důsledku stupňujících se zdravotních problémů byl Ečerovi 28. března 1953 přiznán
invalidní důchod. O tři dny později s ním Masarykova univerzita rozvázala pracovní poměr
„bývalého profesora právnické fakulty“.
Ani poté se však Ečer zcela nestáhl do ústraní. Zahájil totiž boj o život svého
blízkého přítele JUDr. Josefa Babáka, který byl právě tehdy ve vykonstruovaném procesu
odsouzen k trestu smrti. Díky usilovné práci a osobnímu nasazení se mu nakonec podařilo
zabránit popravě a dosáhnout změny rozsudku na doživotí. On osobně za to však zaplatil
velmi vysokou cenu. Je totiž otázkou, zda se boj o Babákův život podepsal více na Ečerově
zdraví, nebo na jeho politickém osudu. Dne 13. března 1954 večer byl totiž po náhlém
zhoršení zdravotního stavu převezen na interní kliniku Zemské fakultní nemocnice, kde
po několika hodinách zemřel. Příčinou generálovy smrti v pouhých 60 letech byl infarkt
levé zadní komory srdeční. O pouhý den později přišla Ečera do jeho bytu pro „protistátní
a vlastizrádnou činnost“ zatknout Státní bezpečnost, k níž zpráva o jeho náhlém skonu
nedorazila.
Přesto se Ečerově rodině komunistická perzekuce nevyhnula. Manželce Ludmile se
sice podařilo na čas ukrýt v psychiatrické léčebně, ale obě dcery byly společně se svými
manželi zatčeny a mladší Jarmila následně ve vykonstruovaném procesu odsouzena k trestu
odnětí svobody na 12 (!) let. Domů se vrátila teprve na amnestii v roce 1960. Toto šikanování
Ečerových nejbližších bylo obecně chápáno jako msta komunistů za to, že jim nenáviděný
generál tak neočekávaně unikl.
Na následujících 35 let zmizel generál Bohuslav Ečer z našich dějin takřka beze
stopy. Teprve po listopadu 1989, kdy se v Československu změnily politické poměry, mohla
být jeho památka konečně odpovídajícím způsobem připomenuta. Již v roce 1990 po něm
byla pojmenována ulice v Brně-Bystrci a v roce 2001 mu zastupitelstvo města Brna na svém
zasedání udělilo čestné občanství města Brna in memoriam.
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MIROSLAV LEHKÝ

Ko m u n i s m u s a z l o č i ny

Z á s t u p c e ř e d i t e l e, Ú s t av p r o s t u d i u m t o t a l i t n í ch r e ž i m ů ,
Česká republika

Vážené dámy a pánové,

V 60. letech studoval na katolické teologické fakultě v Bratislavě, studia nedokončil z důvodů
politických čistek. V 80. letech spoluorganizátor podzemní university v Bratislavě. Signatář
Charty 77. Po roce 1989 byl tajemníkem Československého (Českého) helsinského výboru
a pracovníkem Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR. V roce 2003
se podílel na založení Ústavu paměti národa v Slovenské republice.

zřízení Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku v roce 1945 po skončení
druhé světové války a pádu nacistického režimu v Německu bylo zásadním historickým
průlomem v dějinách mezinárodního práva. Tento tribunál měl soudit osoby, které spáchaly:
a) zločiny proti míru, b) válečné zločiny a c) zločiny proti lidskosti, jakými jsou vražda,
vyhlazování, zotročování, deportace či jiné nelidské činy spáchané proti jakémukoliv
civilnímu obyvatelstvu před válkou nebo za války; dále pronásledování z příčin politických,
rasových či náboženských, a to bez ohledu nato, zda bylo porušeno místní právo země,
kde byly zločiny spáchány. Vůdcové, organizátoři, podněcovatelé a spoluviníci, kteří se
zúčastnili osnování nebo provádění těchto činů, byli zodpovědní za všechny činy všech osob
při provádění takového plánu. Skutečnost, že obžalovaný jednal na rozkaz své vlády nebo
svého představeného, ho nezprostila zodpovědnosti, ale mohla být pokládána za polehčující
okolnost při výměru trestu. Nikdy předtím se tyrani neocitli v situaci, kdy nad nimi existuje
právo, na základě kterého se musí zodpovídat za své zločiny, a to i za zločiny vůči svým
občanům. Tedy žádná msta ani mírová smlouva, ale soudní proces. Ne proto, že válku
prohráli, ale že ji začali.
Na konci 20. století jsme zažili pád komunistického totalitního režimu, který má na
svědomí v Evropě a ve světě miliony mrtvých, ale nic takového, jako po pádu nacismu, se
nedělo. V Kambodži v roce 2004 byl pod záštitou OSN zřízen tribunál složený z domácích
a zahraničních soudců, který měl vyšetřovat zločiny rudých Khmérů z let 1975–79, kteří mají
na svědomí více než 1,7 milionu mrtvých. Přesto byli stíháni pouze tři nejvyšší představitelé
režimu na svobodě a jen dva funkcionáři vražedných skupin ve vyšetřovací vazbě. Když se
ptal redaktor německého týdeníku Spiegel jednoho z velitelů kambodžských koncentračních
lágrů – který byl znám svojí brutalitou, v jehož lágru zahynuly stovky osob a který nyní
vlastní obchod se suvenýry zejména americké provenience – dostal cynickou odpověď: „No,
tak moc jich zase nebylo.“ Situaci ve státech bývalého Sovětského svazu mimo pobaltských
republik nechávám bez komentáře.
Ale vraťme se do Evropy. Z bývalých komunistických států se v rovině trestněprávní
nejlépe vyrovnalo s komunistickou minulostí bývalé východní Německo, a to díky sjednocení
Německa, i když ani tam nebylo vyrovnání bez problému a ani tam nebyla naplněna všechna
očekávání z roku 1990.
Naše skutečnost
I když v České republice byl v roce 1993 přijat zákon o protiprávnosti komunistického režimu,
ve kterém se uvádí, že KSČ, její vedení a členové jsou odpovědni za porušování lidských práv
a svobod provázené justičními zločiny a terorem a že komunistický režim a ti, kdo ho aktivně
prosazovali, neváhali páchat zločiny a umožňovali jejich beztrestné páchání, v právní praxi
při posuzování trestných činů spáchaných v období komunistické totalitní moci není tento
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zákon náležitě brán do úvahy. Myslím, že velmi pregnantně situaci v ČR v oblasti vyrovnávání
se s minulostí v trestněprávní rovině vyjádřil soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Vladimír
Čermák, když napsal: „Většina zločinů minulého režimu zůstává nepotrestána. Zločinům se
podsouvá kvaliﬁkace pouze trestných činů, čímž jsou tyto zločiny dehonestovány.“ Trestné
činy, pokud jejich pachatelé byli vůbec obviněni, byly většinou kvaliﬁkovány jako zneužití
pravomoci veřejného činitele, jakoby se jednalo o individuální excesy jednotlivých funkcionářů –
ať to byli důstojníci StB, příslušníci československé pohraniční stráže nebo jiní funkcionáři
komunistického státu. Vypadá to tak, jakoby bylo jinak všechno v pořádku a komunistické
Československo bylo právním státem v plném slova smyslu.
Byl tedy komunismus, komunistický totalitní režim v Československu, zločinný?
Ano. Domnívám se, že na základě více než desetileté analýzy faktů a mnoha diskusí zde
i v zahraničí je možné kvaliﬁkovat za zločiny a zločiny proti lidskosti, které jsou ve své podstatě
nepromlčitelné, následující činy komunistického totalitního režimu v Československu:
Zločiny
Za zločiny lze považovat systematické a dlouhodobé zbavování osobní svobody tisíců
osob z důvodu politického nebo náboženského přesvědčení nebo příslušnosti, které
byly v procesech vykonstruovaných Státní bezpečností za použití hrubého fyzického
a psychického násilí odsouzeny na doživotí nebo k vysokým trestům odnětí svobody – pakliže
nebyly popraveny. Výkon trestu těchto nespravedlivě odsouzených probíhal v nelidských
podmínkách otrocké práce v lágrech, které mnozí nepřežili nebo je režim „laskavě“ propustil,
aby mohli bezprostředně potom zemřít doma. Jedná se o nevinné osoby, jež byly nuceny
se doznat k závažným trestným činům (velezrada, vyzvědačství, rozvracení republiky apod.),
které nikdy nespáchaly. Všechny procesy byly řízeny vedoucími špičkami KSČ. Nejde tu
o trestné činy, excesy jednotlivých funkcionářů, ale o organizovaný zločin.
Při dosavadním vyšetřování těchto vykonstruovaných procesů jako pouze trestných
činů jednotlivých aktérů bylo často argumentováno, že tyto činy nelze šetřit nebo že
byly amnestovány zejména amnestií prezidenta republiky z roku 1960. Zapomíná se na
to, že amnestie byly připravovány a rozhodovány v politbyru KSČ a že prezident sám
byl jeho členem. Nevinné lidi vlastně nebylo za co amnestovat. Amnestie kryly zločiny
komunistických funkcionářů a příslušníků represivních složek komunistického státu.
(V polském zákonodárství se uplatnily pojmy „zločin komunismu“ a „veřejný činitel
komunistického státu“. Na trestné činy těchto funkcionářů se nevztahují amnestie, což
znamená vlastně odstranění překážek pro stíhání dříve vyplývajících z faktické beztrestnosti
trestného činu v době jeho spáchání.)
Komunistický režim potvrzoval svoji zločineckou identitu celou dobu své existence
v kontinuitě svých soudních rozhodnutí k zločinům z let padesátých. Například v období
let 1968 až 1975, kdy docházelo k soudním rehabilitacím odsouzených v padesátých letech,
režim rehabilitoval trestný čin velezrady a vyzvědačství odsouzeného, ale trest rozvracení
republiky ponechal bez rehabilitace, ačkoliv se odsouzený žádného trestného činu nedopustil
a byl nevinný.
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Zločiny proti lidskosti
Za zločiny proti lidskosti lze považovat systematické a dlouhodobé vraždění civilních
osob na československé státní hranici při jejich pokusech o útěk na cestě do svobodného
a demokratického světa. V období 1948–89 máme více než 320 osob, jež přišly o život
v minovém poli, v elektrických ostnatých drátech nebo byly zastřeleny. V době míru
se střílelo automatickými zbraněmi do civilistů včetně dětí a žen a existovaly případy,
kdy byla narušována suverenita a územní integrita sousedních států a ohrožován život
cizích státních příslušníků. Za tento smrtící režim, za jeho vybudování a udržování jsou
odpovědni nejen vojáci ve výkonu služby na hranici, ale i velitelé pohraniční stráže, brigád,
náčelníci štábu, a především ministři vnitra a politické vedení státu a KSČ, především
členové politbyra.
Po pádu Berlínské zdi a východoněmeckého komunistického režimu byli za navádění
k vraždám na hranici mezi NDR a SRN odsouzeni vysocí funkcionáři NDR Fritz Streletz,
Heinz Kessler a Egon Krenz. Ti následně podali stížnost k Evropskému soudu pro lidská
práva (ECHR), v níž tvrdili, že jejich činy se v čase jejich vykonání nepovažovaly podle
vnitrostátního anebo mezinárodního práva za trestné činy. Štrasburský soud jejich stížnost
rozsudkem ze dne 22. března 2001 zamítl konstatováním, že konání, za které byli odsouzeni,
představovalo v čase spáchání trestný čin nejen podle německého práva, ale také podle práva
mezinárodního. Soudce Egils Levits ve svém vyjádření k rozsudku uvádí:
Soudy v nově zřízených demokraciích by měly být při nakládání s dědictvím
nedemokratických režimů schopny nezužovat svůj pohled jen na znění právních norem
nedemokratických režimů, které nebyly formulovány primárně z právních, ale mnohem
víc z propagandistických důvodů. Po přechodu k demokratickému politickému pořádku
se zodpovědné osoby nemůžou pro ospravedlnění svého konání schovávat za zvláštní
způsob výkladu práva v nedemokratických režimech. Tato praxe se musí považovat
za zneužití práva. Výklad a aplikace vnitrostátních a mezinárodních právních
norem způsobem vlastním socialistickým a nedemokratickým režimům (s výsledky
neslučitelnými s demokratickým systémem) se musí z pohledu demokratického státu
považovat za nesprávný. Tento názor vyplývá také ze všeobecné platnosti lidských
práv a demokratických hodnot pro všechny demokratické instituce. Minimálně od
dob norimberských procesů je tento princip demokratického pořádku univerzálně
srozumitelný a pro každého předvídatelný.
Statut norimberského Mezinárodního vojenského tribunálu pro stíhání a odsouzení
válečných zločinů byl prvním mezinárodním dokumentem, který deﬁnoval zločin proti
lidskosti v pozitivním mezinárodním právu. (V ČSR byla přijata a vydána dohoda a statut
dne 2. 10. 1947.) Názor, podle kterého norimberské principy spadají pod mezinárodní
zvykové právo, se deﬁnitivně ustálil po přijatí rezoluce Valného shromáždění OSN číslo 3074
ze dne 3. 12. 1973.
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Soudce Lukis Lukaides k rozsudku ECHR v kauze Krenz, Streletz a Kessler uvedl:
Minimální znaky skutkové podstaty zločinu proti lidskosti jsou: a) vražda, b) civilního
obyvatelstva, c) systematické anebo organizované konání za účelem sledování určité
politiky. Posledně jmenovaný znak vyplývá z kombinace a) a b). I když se necháme vést
jen základní myšlenkou zločinů proti lidskosti, jak vyplývá ze statutu norimberského
tribunálu, a vztahujeme ji na skutkovou podstatu případu, pak konání, které se
stěžovatelům klade za vinu, je možno bezpochyby označit za nejtěžší zločiny proti
lidskosti.
Vyrovnání se s minulostí samozřejmě má více rovin a ta trestněprávní je pouze
jednou z nich. Ale proč je důležitá? Nejen proto, že povinností právního státu je odstraňovat
nespravedlnost a směřovat ke spravedlnosti trestáním zločinu bez ohledu na to, kdo a kdy ho
páchá, ale také proto, že se tak zabraňuje frustraci a deziluzi ve společnosti (protože v hloubce
podstaty lidské bytosti, v srdci každého člověka, je přítomna neumlčitelná touha po dobru
a spravedlnosti) a pomáhá budovat právní vědomí, jež bylo víc než 40 let systematicky
devastováno. V Bibli ve Starém zákoně je psáno, že spravedlnost přináší pokoj. Pokoj do
lidského srdce, a tím i do společnosti.

Blok IV

JAK NAHLÍŽET
NA ZLOČINY KOMUNISMU?
EVROPSKÝ POHLED
moderoval Jaroslav Hutka, publicista, písničkář

Přednášející:

Vážené dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Jüri Luik
Velvyslanec, stálý zástupce Estonské
republiky při NATO

Zjanon Pazňak
Bývalý poslanec a vůdce běloruské
opozice, USA
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JÜRI LUIK
Ve l v y s l a n e c, s t á l ý z á s t u p c e E s t o n s ké r e p u b l i k y p ř i N AT O

Působil jako velvyslanec Estonské republiky v USA, Kanadě a Mexiku. Novinář (1988–89)
a poté ředitel politického oddělení na ministerstvu zahraničí (1990–1992). V roce 1992 zvolen
poslancem Parlamentu. Ministr obrany (1993, 1999–2002), ministr zahraničních věcí (1994–
1995). Zasloužilý člen při nadaci Carnegie Endowment v USA (1995–1996). Velvyslanec
v zemích Beneluxu a při NATO (1996–1999). Vedoucí delegace při přístupových jednáních
do NATO a speciální poradce ministerstva zahraničí (2002–2003).

Zločiny komunismu – Jüri Luik

Přátelé,
jsem velmi hrdý, že tu mohu být, a děkuji organizátorům za pozvání. Jelikož jsem činným
zástupcem své vlády, musím zdůraznit, že moje myšlenky, které tu zazní, nemusí reprezentovat
oﬁciální postoj Estonska. Je docela dobře možné, že budou, neboť oﬁciální postoj Estonska
je velmi jasný: komunistické zločiny by měly být připomenuty a vyšetřovány. Přesto –
pochopitelně – jednotlivé detaily toho, co řeknu, nejsou zcela oﬁciální. Nebudu číst předem
připravenou řeč, ale přejdu přímo k některým otázkám, které zazněly na této velmi zajímavé
konferenci.
Nejprve něco o zákonech. Nevěšme si bulíky na nos, jak poznamenal náš kolega
z Vojenského historického ústavu – a já s ním zcela souhlasím. Základní legislativa, umožňující
zavržení a vyšetřování, či dokonce stíhání zločinů komunismu, již existuje. Na mezinárodní
úrovni takovou legislativu máme. Pokud si například přečteme statut Norimberského
tribunálu, který byl na tomto setkání mnohokrát zmíněn, zjistíme, že dokument neuvádí
žádná konkrétní jména ani konkrétní země. Může být tedy snadno použit pro stíhání zločinců
z jakékoli země, pokud k tomu existuje politická vůle. A samozřejmě otázka politické vůle
je naší nejdůležitější otázkou.
V Estonsku existuje mnoho politické vůle. Jak zde již bylo řečeno, Estonsko zahájilo
celou řadu trestních řízení s důstojníky KGB a dalšími důstojníky bezpečnostních složek,
u nichž lze prokázat osobní provinění. Opakuji, že taková legislativa existuje ve většině
evropských zemí; otázkou je, zda existuje rovněž politická vůle tuto legislativu uplatňovat.
My jsme všeho všudy stíhali myslím šest osob a nyní probíhá v Estonsku jeden velmi
exkluzivní a ostře sledovaný proces. Stíhaná osoba je bývalým hrdinou Sovětského svazu,
a proto se o tento případ velmi zajímá prezident Putin. A je to poměrně jednoduché. Onen
člověk byl obviněn z podílu na deportacích civilního obyvatelstva na Sibiř, což se považuje
za genocidu. Žaloba má své svědky a obhajoba má své svědky. Je to poměrně jednoduché.
Je rovněž zajímavé podívat se na politický kontext případu. Například je zřejmé, že Rusko
se snaží politickým tlakem stíhání zastavit. A tak vyvstává otázka, zda existuje politická vůle
vymáhat svoje vlastní zákony. Na estonských případech je zajímavé to, že úspěšně odsouzení
zločinci se odvolávali k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který naprosto
ve všech případech potvrdil nálezy estonských soudů. Dokumenty citované štrasburským
soudem představují z právnického hlediska velmi zajímavé čtení, neboť přejímají všechny
principy, o nichž jsme zde mluvili, a které jsou velmi podobné principům, na nichž byly ve
své době založeny norimberské procesy.
Nyní něco o čase. Bylo tu myslím správně řečeno, že oběti komunismu usilují
o nalezení pravdy. Při bližším pohledu na tuto otázku se domnívám, že bychom se měli
poučit zkušeností židovské komunity po druhé světové válce, tedy tím, co židovská komunita
po válce dělala a jak vybudovala onen negativní postoj a hněv vůči fašistům. Měli bychom se
zblízka podívat na onen pocit znechucení nad hrůzami holokaustu. Dnes se nám zdá, že tyto
pocity jsou samozřejmé, ale není tomu tak. Na konci čtyřicátých let a v padesátých letech
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probíhalo stíhání nacistů, ale onen pocit hněvu nad tím, co nacisti spáchali, neexistoval ve
všech evropských společnostech. Až v šedesátých letech, kdy byla vybudována či obnovena
občanská společnost a bylo dosaženo hmotné prosperity, si začali lidé klást složitější otázky,
než na jaké hledaly odpověď norimberské procesy, které, jak víme, byly do značné míry
procesy politickými.
Rozvíjet tyto otázky není nikterak lehké. Nejsou to otázky pro pár nadšenců, ale pro
vědce a mezinárodní právníky. To jsou profesionálové, kteří za svou práci dostávají zaplaceno
a kteří mohou významně přispět k tématu, o němž tady mluvíme. Tato jakási profesionalizace
při hledání pravdy je velkou výhodou naší komunity. Nesmíme zapomínat, že tato cesta vždy
byla velmi obtížná. Osobně jsem mluvil s Elim Wieselem, který přežil holokaust a založil
Muzeum holokaustu ve Washingtonu – což je mimochodem velmi působivé místo – a ten
mi řekl, že shánění sponzorských darů na projekt muzea nebylo vůbec lehké. Často slyšel
argumenty jako: „Proč dávat peníze na tohle, když existují důležitější věci? Pokud chcete utrácet
peníze na dobrou věc, můžeme se pokusit raději bojovat s hladem ve světě. Proč zkoumat
historii a co z toho můžeme mít do budoucna?“ Prostě stále stejné argumenty. Tyto potíže,
které židovská komunita zažila při obhajobě a prosazování něčeho, co dnes považujeme za
nezpochybnitelné, ale co nebylo nezpochybnitelné ještě ani na konci padesátých let, bychom
neměli podceňovat. Nezoufejme však – naše vyhlídky nejsou špatné. Co se stalo v šedesátých
letech, lze přirovnat k dnešku, kdy již opět uplynulo téměř 20 let, a to od konce studené války.
Je v tom určitá logika – možná nás to příliš netěší, ale je to tak.
Co se týče toho, jak by měla Evropa postupovat, dovolím si následující poznámku:
Často se říká, a zaznělo to i na této konferenci, že tradiční západoevropské země – například
francouzští či němečtí politici – se o tento problém příliš nezajímají. To je do určité míry
možná pravda, ale není to zásadní problém. Zásadní otázkou je, zda se o něj zajímají samotné
země střední a východní Evropy. Mají potřebné odhodlání? Kdyby měly dost odhodlání… Já
osobně jsem velvyslancem. Kdybych byl velvyslancem při Evropské unii a všichni velvyslanci
ze střední a východní Evropy by obdrželi stejné instrukce od svých vlád, že mají prosazovat
určitou legislativu či dokument, představovali bychom obrovskou sílu. Obrovskou. Nikdo
by nám nemohl říct ne. Pochopitelně by to vedlo ke složitým vyjednáváním a museli
bychom přistoupit na kompromisy. Ale nikdo by nemohl říct: „Tyhle vaše požadavky jsou
neoprávněné a my na tom nemáme žádný zájem.“ Problém však je, že žádná taková koalice
středoevropských a východoevropských zemí neexistuje – což je skoro absurdní vzhledem
k tomu, že právě my jsme oběťmi a my neseme zodpovědnost vůči svým v minulosti
pronásledovaným bratrům a sestrám. Naší povinností je tyto zločiny vyšetřovat a studovat.
Představa, že by například židovská komunita po válce řekla, že nebude nic podnikat, protože
spousta zemí to nepovažuje za dobrý nápad, nám dnes připadá absurdní. Oni se tak však
nezachovali a my bychom se tak také neměli chovat. Klíčem k tomuto problému je tedy
společná vůle střední a východní Evropy.
Můžeme postupovat dvěma cestami. Jednou z nich je cesta přes EU. To je velmi
namáhavý proces s mnoha výhodami, neboť výsledkem by byl určitý konsenzus mezi
evropskými zeměmi. Tento proces dobře známe. Pokud chce někdo celoevropský zákon,

musí prvně přesvědčit členské státy. Jak ale přesvědčit členské státy? Tím se vracím k otázce
koalice zemí střední a východní Evropy. Návrh na evropský zákon je třeba důkladně
promyslet. Co si budeme povídat: těžko můžeme očekávat, že Evropský parlament například
schválí legislativní normu stavící komunistické strany mimo zákon. To se prostě nestane.
Ale můžeme na to jít jinak; měli bychom si položit další otázky a mohli bychom se zabývat
dalšími právními aspekty. Bylo by například možné stanovit, že pokud někdo popírá zločiny
komunismu, dopouští se tak sám zločinu? Jak víte, takový zákon již byl v několika zemích
přijat. Něco takového by snad bylo možné – nevím. Existují další cesty a opatření, která mají
šanci na schválení.
Potom je tu ještě Evropská komise. Někteří komisaři by pro nás pravděpodobně
měli pochopení a podporu – nikoli nezbytně jen komisaři ze střední a východní Evropy, ale
také další komisaři. Asi víte, že Komise sama se již pokusila v tomto směru něco učinit, byť
ve velmi skromném měřítku. Bývalý komisař pro justiční záležitosti Franco Frattini, který
myslím nedávno odešel z Komise a stal se ministrem nové italské vlády, pořádal slyšení právě
na toto téma. Tato slyšení byla velmi zmatená, neboť nikdo neměl přesnou představu o tom,
co by se mělo udělat, ale aspoň se uskutečnila, což je důležité. Pokud by pak tedy takový
návrh zákona prošel až k Evropskému parlamentu, záleželo by na parlamentním lobbingu.
Ten má svá pravidla; myslím, že by tato cesta byla snadnější než schvalovat návrh v Radě EU.
Na druhé straně ze zkušeností s hlasováním v Evropském parlamentu víme, že ne všechny
návrhy v této oblasti je snadné schválit. Ale aspoň je to jedna z cest, kterou se lze ubírat. Je
to cesta přes EU – má mnoho výhod, ale je velmi pomalá, obzvlášť pokud budeme navrhovat
zákon. Nějaká méně závazná deklarace by asi nebyla tak účinná, ale na druhé straně jakýkoli
podnět ovlivňující politické mínění je do jisté míry opravdu užitečný.
Druhou možnou cestou je spolupráce mezi zeměmi střední a východní Evropy.
Můžeme si například představit, že ministři zahraničních věcí, nebo dokonce hlavy států
střední a východní Evropy by se sešli například zde v Praze a učinili by silné politické
prohlášení v tom smyslu, že zločiny komunismu jsou pro ně zásadním problémem a že se
jím chtějí zabývat v rámci EU i mimo ni. Země střední a východní Evropy mohou na toto
téma uzavřít mezinárodní smlouvu. Teoreticky by tato cesta měla být jednodušší, v praxi
však možná nikoli.
Rád bych zde krátce upozornil na svůj dřívější návrh, a sice že by země střední
a východní Evropy mohly vytvořit jakousi vyšetřovací komisi. Pravděpodobně se o něčem
takovém uvažuje i v dalších zemích – nevím. Já jsem tuto komisi pracovně nazval Komisí
pro vyšetřování komunistických zločinů v Evropě. Jednalo by se o instituci na velmi vysoké
úrovni, v níž by zasedli renomovaní politici – ačkoli by to nemuseli nezbytně být politici
současní. Komise by se zabývala jednotlivými případy, například povražděním polských
důstojníků v Katyni. Postup by byl velmi podobný soudnímu řízení, včetně veřejně
přístupných slyšení svědků, což bych považoval za velmi důležité. A komise by rozhodla
na základě právních podkladů. Těmi by klidně mohla být například Norimberská charta.
Nejednalo by se ale o soud, nýbrž o vyšetřovací komisi – takový polosoud, řekl bych. To
by byl první krok. Je možné, že poté by bylo možno postoupit dál. Ale nejprve musíme
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shromáždit dostatek materiálů a rozhodnutí o těchto zločinech a ty potom můžeme coby
oﬁciální dokumenty předat Evropské komisi, Radě Evropy nebo Evropskému parlamentu.
Tato myšlenka je vlastně založena na našich zkušenostech z Estonska. V Estonsku existuje
instituce zvaná Komise pro vyšetřování zločinů proti lidskosti. Tato komise se zabývá dvěma
obdobími: sovětským obdobím a nacistickým obdobím. Jak již bylo řečeno, Estonsko bylo
v minulosti obětí dvou krutých okupací, z nichž jedna trvala velmi dlouho. Tato komise
funguje přesně tak, jak jsem popsal: studuje dostupné materiály, sedí v ní velmi významné
osobnosti a jejím předsedou je velmi známý židovský diplomat a akademik Max Jacobson
z Finska. Komise již přijala závěry, které na rozdíl od soudních nálezů nejsou právně závazné,
ale mají morální váhu. Otázkou samozřejmě je, zda bychom dokázali vytvořit komisi, která
by byla dostatečně reprezentativní, a zda bychom pro ni získali dostatečnou podporu
středoevropských zemí, aby tato komise nebyla jen dalším setkáním, ale institucí vytvářející
skutečné politické hodnoty, které by bylo možno později přetavit v hodnoty právní.
Na závěr bych chtěl říct, že jsem si všiml především během řízení v evropských
institucích, že někteří lidé žádají, abychom nepoužívali slovo komunismus. Používáte-li
slovo totalitarismus, do nějž budete moci zahrnout vše od Franca až po jakoukoli další
diktaturu, stane se z toho velmi komplexní záležitost a historici se jí budou moci zabývat
stovky a stovky let. Domnívám se, že to by byla chyba. Pokud mluvíme o zločinnosti
komunistického režimu, pokud mluvíme o obětech komunismu, neměli bychom se těchto
označení vzdávat, neboť s sebou nesou důležité politické významy a důležité politické
hodnoty. Nikdo by nikoho nežádal, aby nepoužíval slovo nacismus. Nikdo. Proto bychom
neměli být malomyslní a dovolit, aby tato označení byla vymýcena lidmi, kteří nemají zájem
na nalezení spravedlnosti.
A tím končí můj příspěvek. Děkuji.
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ZJANON PAZŇAK

O d s t r a ňo vá n í ná s l e d k ů ko m u n i s m u

B ý va l ý p o s l a n e c a v ů d c e b ě l o r u s ké o p o z i c e, U S A

p o p á d u S o vě t s ké ho s va z u

Vystudoval umění, pracoval jako archeolog. Roku 1988 zveřejnil výsledky svého výzkumu
o masových popravách (250 000 osob) v kurapatském lese poblíž Minsku, za které byla zřejmě
zodpovědna NKVD. Vůdce běloruského hnutí národního obrození. Poslanec Běloruského
parlamentu (1990–1996), řídil veřejná vyšetřování černobylské havárie. Podílel se na vyhlášení
nezávislosti Běloruska (1991). V roce 1996 opustil zemi a získal politický azyl v USA. Člen
PEN-centra.

V dnešní době už komunismus není v Evropě mezinárodním fenoménem. Jeho ideologie
však přežila. Historie komunismu nebyla patřičným způsobem odsouzena. Komunismu
podobné politické síly v různých formách diktatur a zkorumpovaných demokracií rovněž
nebyly odsouzeny. Když lidé nebudou proti komunismu bojovat, vrátí se v nových
formách zpět. Přitom se stává možnou symbióza komunismu a fašismu. Tyto procesy
vidíme v dnešním Rusku.
Ruský komunismus napáchal strašné zločiny proti lidskosti. Mnoho milionů
nevinných lidí bylo bez soudního jednání zastřeleno a zavražděno v sibiřských koncentračních
táborech. Typické bylo, zejména v Bělorusku a na Ukrajině, že Moskva používala doktrínu
výstavby komunismu jako krycí pláštík pro zničení národní elity. Byla to politika genocidy
proti neruským národům. Tak například zastřelili ruští komunisté ve třicátých a čtyřicátých
letech v Bělorusku 70 procent běloruských spisovatelů, více než 500 osob. Většina zbývajících
spisovatelů byla deportována do gulagu – systému koncentračních táborů. Ve stejné době
zlikvidovala Moskva vedení běloruské sovětské státní správy. Z celkem 104 přednostů
běloruských regionálních úřadů bylo 102, tedy 98 procent, zastřeleno. Moskva poté poslala
do Běloruska ruské kádry z Ruska a tito úředníci zaujali místa zastřelených Bělorusů. Dostali
stranický úkol pokračovat ve vyhlazování všech forem běloruského života a běloruské
kultury. V rámci této imperialisticko-represivní politiky zorganizovaly sovětské úřady velký
hladomor na Ukrajině a v Kazachstánu a začaly s vyhlazováním krymských Tatarů. Krymští
Tataři ztratili svou vlast, svůj stát a své státní teritorium. Čečenci, Ingušové a baltské národy
byly vražděny a deportovány. A tak dále…
Ruský komunismus nebyl pouze represivním a teroristickým režimem, který vycházel
z nelidské ideologie odnětí svobody a odepření majetku. Komunismus v Rusku byl agresivní
podobou ruského imperialismu. Tato forma nevznikla v Rusku náhodou. Byla následkem
agresivního ruského šovinismu. Rusko se chápalo jako vojenský stát, jehož posláním je
určovat osud světa.
„Norimberský proces“ s komunismem by byl základním kamenem obrany proti
opakování rudé katastrofy. Nad komunismem bude možné zvítězit teprve tehdy, když bude
mezinárodně odsouzen, stejně tak jako se to stalo s německým hitlerovským fašismem a jeho
pomahači. Do roku 1988 se téma „Norimberského procesu“ s komunismem bezprostředně
nenabízelo. Komunistické vedení v Moskvě označovalo genocidu jako „stalinistické represe“,
jako „konﬂikty“ a „chyby“ uvnitř komunistické strany. Sovětští papaláši říkali o takzvaných
„stalinistických represích“ falešné polopravdy. Pokoušeli se uchovat svou tvář a moc.
V roce 1988 byly objeveny Kurapaty. Dne 3. června 1988 byla poprvé zveřejněna
pravda a materiály o vraždění v Kurapatech u Minsku. Do té doby sice mnoho lidí o genocidě
a vyhlazování běloruského obyvatelstva vědělo, tyto informace však nebyly systematizované.
Byl tu také hlavní problém – chyběly nesporné důkazy. Až Kurapaty se staly tímto důkazem.
V řeči kriminalistů byly nalezeny mrtvoly – důkazy zločinů proti lidskosti. Tyto důkazy
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potvrdily skutečnost, že byla spáchána genocida. Moskva schválila plán střílení lidí v každém
kraji, každém okrese a každé vesnici v Bělorusku. Tento plán vykonávala tajná policie NKVD.
Vrahové tento plán nazývali „plánem na odhalení nepřátel lidu“. Denně podávali telefonicky
zprávu do Moskvy o počtu zastřelených. Každou noc vyjížděly nákladní vozy NKVD do
běloruských vesnic a měst, aby zatýkaly lidi. Část těchto lidí byla poslána do likvidačních
táborů na Sibiři a v Kazachstánu. Ostatní byli zastřeleni v Kurapatech a na dalších místech.
V Kurapatech bylo zastřeleno více než 200 tisíc lidí. V Bělorusku to bylo celkem na dva
milióny lidí.
Spolu se státním zastupitelstvím jsme nalezli a vyzpovídali více než 200 očitých svědků.
Viděli tragické události a o vraždění v Kurpatech věděli. Hovořil jsem také s příbuznými vrahů,
kteří v Kurapatech popravovali nevinné lidi. Jejich vyprávění byla jako výjevy surrealismu
a absurdity. „Byl tak hodný a miloval své děti,“ řekla mi například žena vraha, který se vracel
domů potřísněn lidskou krví. Podařilo se nám Kurapaty objevit ještě za sovětské vlády,
která již byla oslabena, archeologickými metodami je prozkoumat a výsledky vykopávek
zveřejnit. Byl to neuvěřitelný úspěch, který se dostavil díky šťastné souhře okolností. Přesto
vše vypadalo jako zázrak – něco takového bylo za sovětských časů z principu nemožné. Zítra,
3. června 2008, tomu bude 20 let, co byly Kurapaty objeveny. My, členové Běloruské lidové
fronty, demokraté a přívrženci obrození, slavíme toto jubileum. Kurapaty nabízejí formální
možnost, jak zahájit „Norimberský proces“ s ruským komunismem. Dnešní situace nám však
ukazuje, že tento proces musí mít jinou formu a jiný obsah. Jakou formu a jaký obsah? Na
tuto otázku musíme dát společnou odpověď.
Sovětský svaz se rozpadl bez války. Výsledkem bylo, že komunističtí zločinci nebyli
pronásledováni a zatčeni. Neexistovala reálná vítězná mocnost, která by mohla uspořádat
proces jako v případě zničené Hitlerovy říše. Je tu ale něco závažnějšího. Po pádu SSSR
zůstala politická moc v rukou komunistické nomenklatury. O něco později uchvátila moc
v Bělorusku a Rusku KGB. Jako výsledek byl v Bělorusku za pomoci Moskvy založen
diktátorský, autoritativní proruský režim. Tento režim prosazuje nedemokratickou politiku
etnocidy a ničí veškeré projevy běloruské kultury a běloruského života.
V Rusku byla založena typická korporativní diktatura. Absolutní moc a absolutní
kontrola v ruském státě patří KGB. KGB se stala v Rusku politickou mocí, superstranou. Tato
superstrana zcela kontroluje ekonomiku, banky, ﬁnance, státní struktury, obchod, média, sport
a svět kriminality. Superstrana je ﬁnancována státem. KGB v Rusku v podstatě nemá systém.
Nemá zformulovanou ideologii, která by mohla ospravedlňovat jeho existenci. Výsledkem je,
že KGB používá minulostí prověřený ruský imperialismus. V podmínkách rozkladu bývalého
velikášství SSSR znamená kombinace KGBismu s imperialismem přímou cestu ke klasickému
fašismu nebo jeho modiﬁkaci. Tyto procesy pozorujeme v ruské společnosti a v jednání
režimu KGB v Rusku. Důstojníci KGB a NKVD, soudruh Stalin a vykonavatelé agresivní
komunistické politiky se mezitím stali hrdiny ruské masové literatury, propagandy a ﬁlmu.
KGB uchvátila v Rusku absolutní moc. Odporný systém KGBismu se rozvíjí a odpovídajícím
způsobem ovlivňuje mezinárodní společnost. Svobodný svět není schopen tento fenomén
pochopit. Svobodný svět žije nadále v zajetí mýtů a iluzí o „ruské demokracii“.

„Norimberský proces“ nebude možný, dokud budou následovníci komunistických
vrahů a pokračovatelé cílů NKVD nadále u moci. Odsoudit by je měly země, které se
od komunismu osvobodily. Společnost se musí umět bránit komunistické propagandě
a demagogii. Jinak budeme marně čekat na lítost nebo odškodnění za zničenou zemi a lidské
osudy. Rusko dokonce odmítlo odškodnit Bělorusko za ztráty po černobylské katastrofě. Je
však důležité otázku zodpovědnosti za genocidu a zničení země položit. Tuto žalobu je třeba
podat. Na oběti genocidy nesmíme zapomenout. Země a národy, které za komunismu trpěly,
mají morální právo komunistickou činnost odsoudit. Existují snahy zpochybňovat Kurapaty
jako místo martyria. Kurapatskou lež je třeba stíhat soudně. Tak tomu bude ve svobodném
a demokratickém Bělorusku.
Podle mého názoru není třeba v rámci přípravy „Norimberského procesu“ sbírat jenom
fakta a svědectví o zločinech komunismu, byť to je samozřejmě nutné od samého počátku.
Musíme také ostře kritizovat komunistickou ideologii a předvést její tragické důsledky. To
je velmi důležité, neboť si různá uskupení od komunistické ideologie vypůjčují a používají
metody teroru. Nesmíme zradit toleranci a demokracii kvůli komunistické ideologii. Nejlepší
metodou, jak odvrátit nové vypuknutí rudého moru, je zákon.
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Ú vo d n í p ř e d ná š k a

H i s t o r i k , N ě m e cko

V y r o v ná n í s e s na c i s t i c ko u m i n u l o s t í v N ě me c k u

Vážený pane senátore Mejstříku, vážené dámy a pánové,

Profesor soudobých dějin na Universitě Johanna Gutenberga v Mainzu. Publikace o ústavní
a právní historii, o regionálních soudobých dějinách a o historii národního socialismu a odboji.
Mimo jiné je autorem knih Das Dritte Reich (Kontroversen um die Geschichte) / Třetí říše
(kontroverze o dějinách) vydané v Darmstadtu 2005 (spoluautor J. Scholtyseck) a Die Führer
der Provinz / Vůdci provincie, 2. vydání v Kostnici 1998.

děkuji vám srdečně za přátelské a čestné pozvání pohovořit zde v Praze v rámci vaší konference
a dovolte mi, abych začal svou přednášku třemi úvodními poznámkami:
Zaprvé: Ani 60 let po konci Třetí říše a ani pro mne jako Němce, který se narodil
v roce 1960 a nemůže mít žádný přímý osobní vztah k událostem druhé světové války,
není příliš snadné zde, v této zemi, která tolik trpěla pod zločinnou německou okupační
nadvládou, hovořit o národním socialismu a o takzvaném vyrovnání se s ním po roce
1945. Poprosili jste mne, abych jako historik zanalyzoval, jakým způsobem došlo zejména
v západním Německu k vyrovnání se se zátěží národněsocialistické minulosti, aby si z toho
bylo možné vzít ponaučení pro vyrovnávání se s komunistickými diktaturami ve východní
Evropě. Budu-li proto hovořit o cestách a necestách, ale také o úspěších této vyrovnávací
práce, prosím, aby to v žádném případě nebylo chápáno jako relativizování německé viny
za druhou světovou válku a z ní plynoucí zodpovědnosti následujících generací v Německu.
Zcela naopak!
Avšak v tom, že vám toto přednáším jako své přesvědčení, můžete zároveň spatřovat
první náznak vlivů všeho, co lze v Německu zahrnout pod pojem „vyrovnávání se
s minulostí“: Já sám, jako zřejmě většina mé generace, jsem s touto otázkou vypořádání se
s národněsocialistickou minulostí doslova vyrůstal. Toto téma hrálo roli v mé rodině, ve
školách, které jsem navštěvoval, během studií i v novinách, které jsem četl, atd. Toto téma
bylo a je v Německu ve veřejné diskusi zastoupeno významnou měrou.
Zadruhé: Zda se německé vyrovnávání s minulostí podařilo, zda bylo úspěšné, jaká
opatření působila dobře či špatně, to vše ještě v dnešní době nelze deﬁnitivně posoudit. Bylo
by k tomu vlastně zapotřebí srovnávací měřítko, nejlépe v podobě systematické mezinárodní
srovnávací studie postdiktátorského vypořádávání se s totalitními režimy. Záměr vaší
konference tím ukazuje podle mého názoru i metodicky správným směrem.
Třetí poznámka úvodem: Právě proto, že má téma vyrovnávání se s národněsocialistickou
minulostí dodnes v Německu pozoruhodně vysokou společenskou váhu, není na něm téměř
nic, co by nebylo předmětem sporů.
Téměř ke každé pozici, kterou vám budu přednášet, zřejmě existuje protipozice.
Nanejvýš lze možná říci, že ostré polemické úhly pohledu, jako například názory Ralpha
Giordana, se stávají vzácnějšími. Giordano, sám židovská oběť éry národního socialismu, ještě
koncem osmdesátých let hovořil o „druhé vině“ Němců, tedy o vině, která vznikla vytěsňováním
minulosti namísto vyrovnávání se s ní. Dnes naproti tomu převažuje historizace procesu, která ale
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nadále dochází k dosti rozličným výsledkům. Leč i v tom již můžeme spatřovat charakteristiku
německého vyrovnávání se s nacistickou minulostí: nacistická minulost přetrvává, nikdy nebude
skutečně „vypořádána“, téma zůstane v různých podobách na pořadu dne.
To, že je téma vyrovnávání se s minulostí tak sporné, souvisí podle mého mínění
zcela rozhodně s pojmem samotným. Termín „vyrovnávání se s minulostí“ je totiž sám o sobě
dosti nešťastný, rozporuplný slovní výtvor. Kdo jej vymyslel, není známo. Jisté je pouze, že
jej první německý spolkový prezident Theodor Heuss často používal a že tím byl zřejmě
umožněn jeho rychlý průnik do jazykového pojetí. Pojem se v Německu prosadil, protože
se lidé všeobecně domnívají, že vědí, co vlastně znamená. Avšak do tohoto domnělého
vědění jsou obyčejně zapletena hodnocení, která jsou historicky a kriticky nepřístupná
a navíc mají morálně-politický charakter, což problematiku stupňuje. Právě proto vzniklo
množství návrhů, jak tento pojem nahradit. Theodor W. Adorno se například přimlouval za
to, abychom raději hovořili o „zpracovávání minulosti“.
Bude-li se vědecky pracující historik věnovat fenoménu vyrovnávání se s minulostí,
bude muset každopádně rozlišovat minimálně tři dílčí oblasti:
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I. Justiční vypořádání se s nacistickou minulostí v západním Německu
Trestněprávní zpracování nacistických zločinů bylo a v ojedinělých případech dodnes je
pro mnoho lidí doma i v zahraničí rozhodujícím měřítkem německého distancování se od
národního socialismu. Srovnáme-li výsledky této práce v Německu s radikálními opatřeními
proti domnělým nebo skutečným kolaborantům ve většině evropských zemí obsazených
Wehrmachtem a zohledníme-li přitom mnohem větší přirozený rozsah přesvědčené spoluúčasti
a spolupráce s režimem v Německu, vypadá bilance na první pohled spíše jako zklamání.

Západní spojenci, jednající ve svých okupačních zónách rozdílným způsobem, sice v prvních
týdnech a měsících po konci války ve velkém rozsahu prováděli internace a propouštění ze
zaměstnání, mnohé z toho bylo však po převedení denaciﬁkace do německých rukou (na
základě zákona na osvobození od národního socialismu a militarismu z 5. května 1946, na
jehož formulaci se zásadní měrou podílela německá strana) zase rychle zrušeno. Vezmeme-li
americkou okupační zónu jako pars pro toto, pak je celkový počet 1 654 hlavních viníků,
kteří tam byli odsouzeni k těžkým trestům, každopádně poměrně nuzným výsledkem. Je
však třeba zohlednit, že k odsouzení nacistických zločinců zprvu nebyly oprávněny ani
denaciﬁkační komise, ani německé trestní soudy – to bylo přenecháno spojeneckým soudům,
které vynesly, jak se domníváme, asi 50 až 60 tisíc trestních rozsudků. Nejznámější z těchto
rozsudků byly jistě rozsudky Norimberského tribunálu pro válečné zločince. Poté co byla
německým soudům opět přiznána trestní kompetence, bylo do konce roku 1997 vedeno 912
procesů proti 1 875 osobám kvůli nacistickému zločinu zabíjení. Vyneseno bylo 14 rozsudků
smrti, 150 doživotních odnětí svobody a 842 dočasných odnětí svobody. Rozšíříme-li okruh
i na další zločiny, bylo do roku 1958 odsouzeno dohromady 6 000 nacistických zločinců a do
konce devadesátých let bylo zahájeno zhruba 30–40 tisíc vyšetřování. Ve stíhání nacistických
zločinů existovalo však silné kolísání v čase. V padesátých letech již počet procesů silně
poklesl a ve druhé polovině padesátých let se ustálil asi na 20 odsouzeních za rok. Také výše
trestů rapidně poklesla a vlivná „omilostňovací lobby“ přivodila významný počet amnestií;
první roku 1949, druhou roku 1954 a v roce 1958 byli potom propuštěni poslední odsouzení
z Norimberka, vyjma hlavních válečných zločinců. Jako zvláštní skandál je dnes hodnoceno
to, že za svou činnost nebyli pohnáni k zodpovědnosti ani právníci tzv. lidového soudu,
který vynesl tisíce rozsudků smrti.
To, že přeci jenom došlo k vyjmenovaným počtům odsouzení, souvisí zcela zásadně
s tím, že se německé spolkové země roku 1958 dohodly na vytvoření Centrály zemských
soudních správ v Ludwigsburgu, která byla zodpovědná za koordinované stíhání nacistických
zločinů. Koncem šedesátých let zde pracovalo na trestním stíhání nacistických zločinů 130
osob, mezi nimi 50 státních zástupců a soudců. Ani centrála jistě nebyla žádným skutečně
úderným úřadem. Její práce byla rozličnými způsoby znesnadňována. I když toho snaživí
státní zástupci z Ludwigsburgu dosáhli mnohem méně, než kolik vlastně chtěli, přeci jenom
vytvořili úroveň znalostí o nacistických zločinech především ve východní Evropě, kterou už
nikdo nemohl zpochybnit a které už nebylo možné se vyhnout. Historický důkazní materiál,
který je tam nashromážděn, dnes představuje nenahraditelný fundus pro široce založený
výzkum nacistických zločinů ve východní Evropě.
Tento příklad již demonstruje důležitý všeobecný, avšak z dlouhodobé perspektivy
obzvlášť zásadní vedlejší účinek justičního vypořádání se s totalitní minulostí: V procesech,
jako byl frankfurtský osvětimský proces nebo proces o koncentračním táboře Majdanek – které
vyvolaly v Německu veliký ohlas médií – přes všechny procesní slabiny a mnohý neuspokojivý
výsledek byla všem na očích viditelně a důrazně předvedena celá zavrženíhodnost národního
socialismu. Tím zůstalo téma přítomné, rozměry zločinů se postupně vyjasnily, a jednoduché
zapomnění a odložení stranou se stalo nemyslitelným.
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1. Právní a trestněprávní vypořádání se s érou národního socialismu
Sem spadá např. činnost tribunálů, trestní stíhání nacistických zločinců domácími i zahraničními
úřady, ale také netrestněprávní práce denaciﬁkačních úřadů či úřadů provádějících politickou
očistu.
2. Náhrady a odškodnění
Sem je třeba započítat nejenom ﬁnanční plnění pro nejrůznější skupiny obětí, ale také často
přehlížené rehabilitace, restituce, kompenzace v povolání a další podobné akce.
3. Postoj veřejnosti a vypořádávání se s nacistickou minulostí ve společenském
diskurzu
Tuto oblast je pro historiky zvlášť obtížné obsáhnout co do pramenů, protože je velmi
rozmanitá. Zároveň vznikají právě prostřednictvím těchto souvislostí se živým světem největší
spory.
Co bylo tedy v Německu v těchto třech oblastech vyrovnávání se s minulostí
uskutečněno?

Svědomí Evropy a komunismus

Na tomto pozadí lze snad také o něco lépe snést hořké poznání, které je třeba vyvodit
z celkově neuspokojivých výsledků trestních procesů proti nacistickým zločincům v Německu:
celkem vzato se totiž trestní právo právního státu ukázalo jako ve své podstatě nedostatečný
prostředek pro potrestání politické viny, pro vypořádání se s totalitní diktaturou. Procesy
v právním státě poskytují oběti i pachateli právní ochranu. Vyžadují obžalobu a obhajobu,
pádné důkazy a objektivní připsání viny. Příliš snadno se trestní právo právního státu dostává
do dilematu zákonného zjišťování skutečností z období před existencí právního státu. Příliš
snadno se také mohou pachatelé tímto způsobem skrývat za povely, které pouze vykonávali,
nebo se vymlouvat na tehdy platné právo, které jejich chování nekriminalizovalo. To vše i při
úplném odhlédnutí od skutečnosti, že nekonečně traumatizované oběti zpravidla už vůbec
nedovedou nesporně rekonstruovat souvislosti událostí a konstelace osob, kvůli čemuž se
příliš snadno rozpadají důkazní řetězce.
Přesto však, a to je na druhé straně také nutné uznat, jsme se díky státoprávnímu
postupu, jakkoliv neuspokojivé jeho jednotlivé výsledky mohou být, vyhnuli negativním
stránkám čistě politických trestních procesů. Pomysleme jen na francouzskou épuration,
která v prvních letech po roce 1945 tvrdě zakročila proti kolaborantům, přičemž zasáhla
řadu nevinných, stala se nástrojem vyrovnávání politických účtů nebo vedla k nelidským
výtržnostem, jako bylo stříhání dohola žen, které se údajně dopustily „horizontální
kolaborace“.

Ústav svědomí Evropy – Michael Kißener

oprávněný nárok pracně dokazovat. A nelze podcenit ani to, že si některé skupiny obětí,
jako např. homosexuálové, asociálové, Sintové a Romové, Svědkové Jehovovi, a především pak
východoevropští nuceně nasazení, museli svůj oprávněný nárok nejprve namáhavě vybojovat.
Proti tomu se namítá, že reparace nelze uskutečnit jinak než v rámci právního procesu,
aby bylo vyloučeno zneužití, o které byly velmi časté snahy. A pravdou je také to, že vedle
odškodnění, které spolkový kancléř Konrad Adenauer sjednal se státem Izrael roku 1952
v Lucemburské dohodě, vznikly smlouvy o odškodnění s 11 západoevropskými státy a v roce
1975 s Polskem. Tato paušální odškodňovací plnění ale z části nebyla předána dotčeným
nebo byla – jako v případě SSSR – dokonce odmítnuta, protože ruská strana v nuceně
nasazených, kteří měli být odškodněni, naopak viděla opovrženíhodné kolaboranty. Tento
postoj usnadnil zdrženlivost SRN, vycházející z Londýnské dohody o dluzích z roku 1953,
při odškodňování východoevropských obětí národního socialismu, které bylo v podstatě
uskutečněno až po studené válce v devadesátých letech.
Celkem bylo však do roku 1986 ve všech oblastech reparací vydáno 75 miliard
německých marek a odškodnění obdrželo 1,5 milionu pronásledovaných z dob nacistického
režimu. To byl samozřejmě jen zlomek odhadovaných 20 miliónů lidí, kteří byli poškozeni
nacistickým režimem.

II. Reparace a odškodnění
O to důležitější se na tomto pozadí jeví reparace za bezpráví utrpěné oběťmi diktatury.
Samozřejmě, že nelze vraždu miliónů a nezměrné utrpení hovorově řečeno „napravit“ a že
nelze vinu jakoby črtem pera proměnit v „dluhy“. Spíše je ve starém německém smyslu slova
tímto pojmem myšleno „nahradit, zaplatit, odpykat si“. Přesně to se také stalo v Německu
po roce 1945, a to celkem v pěti oblastech: 1. restitucí majetkových hodnot, které byly
pronásledovaným ukradeny nebo zabaveny; 2. odškodněním za ztrátu životních příležitostí,
jako například ztrátu svobody, zdraví nebo profesního postupu; 3. zvláštními opatřeními
pro pronásledované ve veřejných službách a v sociálním zabezpečení; 4. právní rehabilitací,
například zrušením protiprávních rozsudků nacistické justice; 5. řadou mezistátních dohod,
jejichž pomocí měly být odškodněny především zahraniční oběti nacistické éry.
Už koncem padesátých let byly restituce v Německu z velké části dokončeny a beze
snahy o příliš pozitivní výklad věcí lze říci, že zde bylo učiněno, co bylo v lidských silách.
I s ohledem na ostatní dílčí oblasti vystavil Walter Schwarz Spolkové republice Německo
dobré vysvědčení. Walter Schwarz, syn polských židovských přistěhovalců, který od roku
1952 v Berlíně vybudoval advokátní kancelář a záhy se stal ústřední kapacitou na otázky
reparací, se dokonce roku 1984 vyjádřil, že podle jeho mínění má „Němec právo … být hrdý
na dílo reparací“.
Naproti tomu kritici reparací zdůrazňují, že odpovídající plnění muselo být v Německu
především v počátečních letech vynuceno Spojenci proti náladě v německém obyvatelstvu.
Zejména je ale terčem kritiky proces sám, neboť oběti v reparačních řízeních musely svůj

III. Zacházení společnosti s minulostí v Německu
Konečně si položme otázku po společenském a politickém zacházení s temnými kapitolami
soudobých dějin. Pro soudobého historika je to téma, které lze jen velmi těžko obsáhnout, co
se týče zdrojů; v neposlední řadě proto, že se týká tolika nesouvisejících oblastí společenského
života. Kde nalézt přesvědčivé indikátory, které by nám mohly podat informaci o postoji
západních Němců k jejich minulosti?
Kdo zkoumá německé noviny padesátých let, dojde poměrně rychle k závěru, že tehdy
docházelo k celkem intenzivnímu vypořádávání se s národním socialismem (např. v památné
dny, jako je 20. červenec nebo 8. květen), které ve svém převážně jasném antinacistickém
zaměření přispělo k distancování se od národního socialismu. Zpravodajství tím stálo na
základě, který už v roce 1949 připravila ústava SRN: naši ústavu v mnoha ohledech nelze ani
chápat jinak než jako výslovný pokus poučit se z minulosti a za všech okolností zabránit
opakování totalitního režimu na německé půdě. Také v německé poválečné literatuře
a v německém poválečném ﬁlmu lze nalézt mnoho důkazů distancujícího se vypořádávání
s temnou minulostí. Vzpomeňme jen na ﬁlm jako Die Mörder sind unter uns (Vrazi jsou
mezi námi) od Wolfganga Staudteho, který už v roce 1946 odkryl německou zodpovědnost
dokonce i za zločiny wehrmachtu na německém východě a který upoutal značnou pozornost
publika. Vzpomeňme na literární dílo Elisabeth Langgässerové, Reinholda Schneidera,
Heinricha Bölla, Güntera Grasse a mnoha dalších. Vědecké vypořádávání se s tématem
podpořilo v roce 1953 založení velkého Ústavu pro soudobé dějiny v Mnichově. Dodnes
je tento ústav nejdůležitějším a nejrespektovanějším výzkumným pracovištěm pro soudobé
dějiny v Německu, které nesmírným množstvím vědeckých publikací o národním socialismu
obrovsky obohatilo naše povědomí o této diktatuře. Souběžně s tím byly už v padesátých
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letech založeny první politické vzdělávací instituce pro dospělé na spolkové i zemské úrovni,
tzv. spolkové a zemské centrály pro politické vzdělávání, jejichž nejdůležitější úlohou je
dodnes stabilizace demokracie a kritické vypořádávání se s nacistickou diktaturou. Tisíce
ulic, náměstí, škol a víceúčelových hal bylo v Německu od konce války pojmenováno po
odbojářích a obětech nacismu, aby bylo distancování se od národního socialismu zcela
jasně viditelné i ve veřejném prostoru. Byly iniciovány literární soutěže a ceny za veřejné
vypořádávání se s nacistickou minulostí. Bylo postaveno množství památníků a pomníků
(zčásti ze soukromé iniciativy, zčásti se státní podporou), které na místech, kde se staly zločiny,
udržují při životě vzpomínku a dodnes zaznamenávají neustále stoupající počty návštěvníků.
A do učebních plánů školní výuky dějepisu, náboženství, politiky a společenských věd se
téma nastěhovalo v takové šíři, že se mnozí pedagogové dokonce obávají, aby jím mládež
nebyla přesycena, což by mohlo působit kontraproduktivně.
Nelze podcenit ani funkci vzorů, kterou měli prominentní osobnosti a přesvědčení
demokraté při upevňování antitotalitárního společenského konsenzu. Přitom myslím například
na projev prvního německého spolkového prezidenta Theodora Heusse, který v roce 1954
vyřkl jasné uznání německému odboji proti Hitlerovi, jež zapůsobilo. Nebo také na odvážného
státního zástupce Fritze Bauera, který už v roce 1952 v takzvaném Remerově procesu, procesu
o urážce neonacisty, dosáhl toho, že i konzervativní kruhy se distancovaly od neonacistických
skupin. V seznamu takových příkladů osvětové, převýchovné práce a budování demokratických
humánních hodnot v Německu by se dalo ještě dlouho pokračovat.
Ale je to skutečný důkaz širokého společenského distancování se Němců od
národního socialismu a jeho zločinů? Mnozí historikové o tom pochybují a odkazují na
funkční politický charakter takovýchto antitotalitárních aktivit za podmínek okupační vlády
a kontroly do roku 1955 a i poté. Poukazují na skandální případy návratu funkcionářů
nacistického státu do významných pozic v německé spolkové demokracii a v neposlední
řadě na první průzkumy veřejného mínění, které byly prováděny americkými vojenskými
služebnami, ale také německým ústavem Allensbach-Institut. Přitom vyšlo např. v roce 1948
najevo, že 57 procent dotázaných považovalo národní socialismus za dobrou myšlenku, která
byla jen špatně provedena. Až do padesátých let lze nalézt takovéto výsledky. Ovšemže je
platnost takovýchto průzkumů velmi pochybná, neboť co lze očekávat od mínění převážně
nepoučené společnosti, která je stále ještě inﬁkována Goebbelsovou propagandou?
Nicméně pro kriticky soudící historiky způsobila skutečně hluboké distancování
se od národního socialismu výměna generací a kritická opozice kolem roku 1968, neboť
generace dětí tehdy téměř rabiátsky a samolibě kladla svým matkám a otcům ony nepříjemné
otázky, kterým se rodiče po dvě desetiletí s úspěchem vyhýbali. Poté začíná být vyzdvihováno
také postižení jednotlivců, jako to učinil vícedílný televizní seriál Holokaust v sedmdesátých
letech, který vyprávěl jednotlivé židovské osudy, a umožnil tak identiﬁkaci s oběťmi.
Také na poli společenského vypořádávání se s národním socialismem je opět patrné,
jak těžké je dojít k platným výrokům o vyrovnání se s minulostí Němců. Podle toho, jaké
východisko se zvolí, připouštějí zdroje velmi velkou interpretační šíři. Jak jednou řekl
německý židovský historik Michael Wolffsohn, vyvíjí se proces vypořádávání se s minulostí

vždy ve čtyřech krocích, které Wolffsohn popisuje jako vědění, hodnocení, pláč a chtění.
Na začátku stojí vždy osvícení, vědění o tom, co se stalo, aby bylo možné společnosti,
která je v totalitních režimech zásadně nepoučená, otevřít oči. Zprostředkování vědění
může mít několik etap a v průběhu času nabýt na hloubce průniku. Skutečné završení
tohoto zprostředkování vědění se v postdiktátorských společnostech v zásadě nikdy nekoná,
protože funkční mechanismy moderních diktatur jsou značně komplexní. Pouze na základě
zajištěného a rozšířeného vědění se může uskutečnit hodnocení činů jako zločinů, které pak
položí základy pro široké přeorientování společnosti. Toto hodnocení se může dokonce,
jak nám dosti názorně ukazuje německý příklad, stát součástí státního sebeurčení, může se
stát součástí základního společenského konsenzu pro protitotalitní, humánní a státoprávní
budoucnost, a stává se tak trvalým procesem. Přitom je Wolffsohnem nadnesený pláč pro
tento proces důležitou podporou ve smyslu etablování široké společenské empatie vůči
obětem diktatury. Tato empatie, což také výrazně ukazuje německý příklad, je zpravidla
podstatně podporována individuální nabídkou k identiﬁkaci, dramatem jednotlivých
osudů. Na tomto základě může být nakonec vyvinut politický návrh budoucnosti pro lepší
a morálněji chápané společenství, jež je předpokladem pro konání.
Samozřejmě je nutné pochybovat o tom, zda má takové nové politické chtění
trvalou hodnotu. Realističtější bude zřejmě vycházet z toho, že je potřeba neustále nového
ujišťování každé dorůstající generace, abychom si uvědomili ohrožení společnosti plynoucí
z totalitních výzev.
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Děkuji mnohokrát.
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moderoval Jan Urban, novinář

Přednášející:

Joachim Gauck
Bývalý spolkový zmocněnec pro
archivy Stasi, Německo
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Poslanec Evropského parlamentu,
Velká Británie
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JOACHIM GAUCK
B ý va l ý s p o l kov ý z m o c n ě n e c p r o a r ch i v y S t a s i , N ě m e cko

Vystudoval teologii a působil jako evangelický farář. V r. 1989 mluvčím opozičního hnutí Neues
Forum a spoluiniciátorem církevních a politických protestů. Od r. 1990 poslanec Parlamentu
a v letech 1990–2000 vládní zmocněnec pro archivy státní bezpečnosti bývalé DDR. Moderátor
pořadu „Joachim Gauck“ na stanici ARD (2001). Od r. 2003 předsedou sdružení Gegen
Vergessen – Für Demokratie / Proti zapomnění – pro demokracii. Nositel řady čestných doktorátů,
řádů a cen.
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Srdečné díky za přátelské pozdravení a za odkaz do říše legend. S tím budu muset žít, ale
dnes jsem zcela živý a zcela normálně tady u vás, abych vám prostě vyprávěl o své zkušenosti.
Přitom jsem vám velmi vděčen, že jsme na úvod slyšeli přednášku profesora Kißenera, protože
líčil tak trochu situaci, ve které jsme se v roce 1990 nacházeli ve východním Německu, když
šlo o to, jak se vyrovnat s diktaturou. A na rozdíl od jiných zemí střední Evropy bylo jasné, že
už máme náskok. Chyby a úspěchy zaznamenané západoněmeckou společností nám nabízejí
speciﬁckou výchozí situaci a jsou předpokladem pro naši velmi speciální cestu. Ale nyní už
k mým úvodním poznámkám:
(1) Revoluční změny v NDR na přelomu let 1989 a 1990 byly již během demonstrací
na podzim roku 1989 spojeny s různými aktivitami demokratického hnutí, které měly za cíl
delegitimovat nadvládu komunistů. Ještě jsme nevěděli, co se s touto vládou stane, ale ve své
podstatě musela být delegitimována. Jen zpočátku lidového hnutí přitom šlo o elementy jako
glasnosť a perestrojku, tedy o nutné reformy uvnitř komunistického systému. Velmi rychle
vystoupily do popředí demokratické nedostatky a požadavek občanských práv, svobody
informací a nakonec zásadní přeměny společnosti. Z taktického hlediska byly těžkým kalibrem
protestního hnutí v NDR akce namířené proti nejdůležitějšímu nástroji moci vedoucí strany,
proti tajné policii Stasi, tedy ministerstvu pro státní bezpečnost. Boj proti Stasi měl dvě
výhody. Zaprvé oslabil skutečný výkon moci strany a zadruhé bylo možné s poukazem na
Stasi odhalit, jak je celý systém komunismu represivní a nepřátelský demokracii. Oni svůj
systém nazývali „socialismus“, my jsme mu říkali „pozdně stalinistická diktatura“. Poukaz na
Stasi stačil, aby to bylo jasné. Důsledkem tohoto zaměření se občanskému hnutí u Kulatého
stolu 1989 podařilo zaprvé prosadit usnesení o úplném rozpuštění ministerstva pro státní
bezpečnost a zadruhé zmocnit se kompletních dokumentů tajné služby a uchovat je pro
pozdější využití.
(2) Tuto politickou vůli demokratického hnutí vyjádřily potom všechny frakce
prvního demokraticky zvoleného parlamentu – sněmovny lidu (Volkskammer) z roku 1990
ve formě zákonů. Už v létě 1990 tam vznikl první zákon, který novátorsky a souhrnně upravil
přístup k dokumentům Stasi. Jádrem zákona byla formulace, která požadovala zpřístupnění
dokumentů za účelem politického, právního a historického vyrovnání se s minulostí.
Zde se pozastavím a budu se věnovat tomu, co právě řekl Jan Urban o Karlu
Jaspersovi. Tenkrát jsem byl poslancem tohoto svobodného parlamentu a zákonu jsem
podstatnou měrou pomohl na svět. My už jsme, milý Jane Urbane, tuto knížku Otázka viny
(Die Schuldfrage) museli znát, neboť formulace „vyrovnání se s minulostí právně, politicky
a historicky“ odkazuje na Karla Jasperse. Udělám zde malý exkurz. Ve své malé poválečné
knížce Otázka viny říká Jaspers: „Vina se vždy vyskytuje v různých dimenzích.“ Já vám to řeknu:
jako trestněprávní vina, jako morální vina, jako politická zodpovědnost a jako metafyzická
vina. Mimořádné na tomto pojednání od Jasperse je, že říká: „Jestliže chcete zpracovávat
vinu, potřebujete pro každý rozměr viny speciální nástroj, speciální instanci. Jedna jediná
instance nedovede zpracovat všechny druhy viny, pro každou dimenzi potřebujeme instanci
jinou.“ Je jasné, jak to myslí. Trestněprávní vinu umí zpracovat jedině soud, morální vinu však
nikoliv. Takové jsou hranice soudu. A já jsem velmi vděčen, že pan Kißener poukázal na to,
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že soud neumí vše. Co by bylo onou instancí, která zpracovává morální vinu? Máme vztah
mezi dvěma lidmi, ve kterém vznikla vina. Zde může oběť možná odpustit viníkovi. To je ona
instance. A jak je to s politickou zodpovědností? Ne každá vina je trestněprávního charakteru,
ale přesto se dá nazvat vinou. To je to, co Jaspers nazval politickou zodpovědností. Instancí,
která se s ní vypořádává, je veřejnost. Je to veřejný diskurz založený na faktech. A konečně
pro věřící lidi je vina vždy také zničením vztahu k Bohu. A proto potřebuje nábožensky cítící
člověk i zde rituály nebo elementy odpuštění, aby tento zničený vztah k Bohu uvedl zase
do pořádku. Proto jsou všechny debaty, které neodrážejí tuto rozdílnosti viny, tak nesnadné,
protože se soudům podsouvají úlohy, se kterými se nemohou nikdy vypořádat. Proto, milý
Jane Urbane, jsem tak vděčný, že jste zmínil tuto knihu. Protože všechny společnosti, které
jsou sužovány vinou, by vlastně měly tuto knihu dostat jako povinnou četbu.
Nyní se vrátím ke svému textu. Zmiňoval jsem základní formulaci v zákoně
o dokumentech Stasi o právním, historickém a politickém vyrovnání se s minulostí. Co
se nám v bývalé NDR nepodařilo, je dekomunizace analogická k denaciﬁkaci po válce. Vy
v Česku jste to zkusili tím, že jste vylustrovali členy komunistické strany z veřejných funkcí. To
jsme nechtěli, ve sněmovně lidu z roku 1990 jsme to považovali za nepřiměřené. Neexistovala
tedy většina pro prověření veřejných funkcionářů na členství v bývalé komunistické straně.
Tenkrát jsme měli asi 2,3 miliónů soudruhů mezi 16,5 milióny obyvatel. Jen velmi málo
z těchto soudruhů mělo vedoucí funkce. Takže to, co vy na východě nazýváte lustracemi, se
v Německu vztahuje pouze na spolupracovníky tajné služby, nikoliv na bývalé komunisty.
To je sice ze státoprávního hlediska v pořádku, má to však tu politickou nevýhodu, že
vedoucí stranické kádry na tom byly podstatně lépe než bezvýznamní pomocníci Stasi.
Mnoho z těchto stranických kádrů vzápětí začalo nové politické kariéry, pomineme-li kariéry
ekonomické.
(3) Ani po znovusjednocení se toto zásadní rozhodnutí nezměnilo. Německý
parlament, Bundestag, však po dvě volební období zřídil vyšetřovací komisi, která na základě
dlouholetých slyšení expertů a postižených popsala a zdokumentovala diktátorský charakter
státního socialismu. Postkomunisty to samozřejmě nenadchlo; ihned zřídili alternativní
vyšetřovací komisi, aby se pokusili ve veřejné debatě opět vydobýt interpretační monopol na
to, co byl socialismus. Nepodařilo se jim to, ale jako u vás je veřejnost na východě Německa
hluboce rozdělena na ty, kteří mají pravdu postkomunistů za správnou, a ty, kteří považují
za správnou osvětu. Vedle této vyšetřovací komise se uskutečnilo také právní vyrovnání se
s minulostí. To znamená, že bylo umožněno – v omezeném rozsahu, ale přeci – trestněprávní
stíhání takových deliktů, které byly trestné vlastně již za časů režimu. Vezměme kupříkladu
falšování voleb nebo korupci – ty by byly i za socialismu trestné. Samozřejmě to v té době
nebylo stíháno, neboť falšování voleb bylo státní politikou. Tyto procesy byly tedy povoleny.
Těžší to bylo s takovými procesy, které v podstatě prolomily zákaz retroaktivity. Zde se
soudci řídili takzvanou Radbruchovou formulí. Gustav Radbruch byl význačný německý
právník, který již nežil, když jsme začali používat jeho formuli. Tato formule říká, že lze
trestněprávně stíhat někoho i tehdy, když neexistoval příslušný zákon. Například při zabíjení
lidí u zdi – střelba zezadu do nevinných lidí je protiprávnost zjevná každému. Existuje-li

takový případ, rozhodl nejvyšší německý soud, je trestněprávní stíhání rozhodně možné.
Takže byli ti, kteří zabíjeli na hranicích, postaveni před soud. Sice byli odsouzeni k relativně
mírným trestům, ale byli alespoň potrestáni. To platí také pro velitele a pro vedení státu až
do politbyra komunistické strany SED.
K právnímu vyrovnávání patří ovšem ještě další element: právní náprava. Podstatným
elementem je právní rehabilitace bývalých obětí a k tomu zákony o restitucích i ﬁnančních
náhradách. I takovéto zákony byly po roce 1990 v Německu přijaty.
Při ohlédnutí nazpět lze však zevšeobecněně říci to, co jsme slyšeli v úvodní přednášce,
že se totiž právnímu státu s jeho prostředkem trestního práva podařilo uskutečnit pouze
velmi omezenou delegitimizaci, která je mnohými oběťmi dokonce označována za zcela
nedostatečnou. Proto je třeba poukázat na to, že lze vedle trestního stíhání použít i jiné formy
vyrovnávání se s diktaturou, a ty byly použity i u nás. Jako nejdůležitější se měla uskutečnit
výměna elit. A sice tam, kde se zdála žádoucí. Nekonala se celková výměna elit, ale alespoň
částečná. Bylo schváleno a provedeno přezkoumání veřejných funkcionářů z hlediska případné
spolupráce s bývalou Stasi. Takovéto prověrky přitom nebyly trestněprávními sankcemi, ale
zjišťovaly kvaliﬁkaci k výkonu funkce – šlo o prověrku způsobilosti. Ti, kteří dříve pracovali
se státní policií proti nám, neměli být považování za dostatečně důvěryhodné pro vybrané
činnosti ve veřejných službách. V některých oblastech, například na univerzitách nebo v oblasti
justice, existovaly ještě dodatečné formy přezkoumání. Například byla zkoumána odborná
způsobilost. Moje domácí univerzita v Rostocku měla například rektora, který byl jednoduše
dosazen stranou. Když nastoupil do úřadu, neměl ještě ani docenturu. Něco takového asi znáte
také. A u právníků to bylo beztak nutné. Byli odstraněni donašeči Stasi, ale také ti, kteří vynášeli
rozsudky, jež hrubě porušovaly principy právního státu. Speciální komise soudců a státních
zástupců po změně systému prověřily, kdo smí nadále pracovat v demokratické justici. Pro
oblast soukromého podnikání nebyla možnost plošného prověření dána, ale existovala alespoň
pro vedoucí zaměstnance. Podnikatelská sféra však tohoto práva využila velmi omezeně. Pro
mnohé síly v ekonomice bylo důležité mít lidi s ostrými lokty a schopností prosadit se. Prověrka
pro ně nebyla důležitá, nicméně ta možnost tu byla.
(4) Ukázalo se, že ani s pomocí všech těchto opatření nebylo možné zajistit
dostatečné vypořádání se s minulostí. Proto připomeňme, že jsou další možnosti veřejného
vyrovnávání se s ní, které stát může podpořit nebo jim zamezit. Hovořím o různých formách
veřejných debat a diskurzu. Právní stát je může podpořit rámcovými právními ustanoveními.
Příklady:
(a) V Německu jsou všechny archivy diktatury přístupné; normálně platné uzavření
osobních záznamů po dobu 30 let neplatí pro materiály z doby diktatury. Výzkumu a rešerším
médií jsou tedy zpřístupněny nejen dokumenty Stasi, ale i dokumenty o straně a státu.
(b) Zájmy obětí diktatury musejí být právně posíleny více než zájmy bývalých
pachatelů. Práva na ochranu osobnosti pachatelů mohou být považována za podřazená
zájmům obětí režimu v situaci, kdy je třeba zjistit, kdo je poškodil nebo týral. Rovněž zájem
osvěty veřejnosti lze vyhodnotit jako vyšší než zájem ochrany osobnosti pachatelů a těch,
kteří se zapletli nebo byli zvýhodněni. Museli jsme se naučit a naučili jsme se, že ochrana
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osobních údajů není automaticky ochranou pachatelů. Zdůrazňuji to tak výslovně, protože
v Německu máme srovnání s poválečnou dobou. Po válce stály oběti nacistického režimu jako
žebráci před zavřenými dveřmi archivů. Ukradená důstojnost těchto lidí, práva, která jim byla
vzata, občanská a lidská práva, měly menší hodnotu než ochrana osobnosti pachatelů. Na
základě této historické zkušenosti provedl německý parlament v letech 1990 až 1991 změnu
perspektivy ve prospěch zájmů obětí. Právně je to možné, je to však třeba chtít politicky.
A zažili jsme v celé střední a východní Evropě, zejména pak v Rusku a bývalých sovětských
republikách, že mnozí bývalí velcí učenci, právníci, ale také politici říkali obyvatelstvu: „Ne
ne, teď je demokracie, teď platí ochrana osobních údajů, nemůžeme jen tak otevřít složky. To
nejde. Jsme právní stát.“ Německé zákonodárství ukázalo, že to možné je. Je možné zároveň
podporovat zájmy obětí a dodržovat normy právního státu. Zájmy obětí diktatury musejí
tedy být rozpoznány a silněji podpořeny zákonem.
(5) To, že jsme v Německu měli rychleji hotovou zákonnou úpravu úloh vyrovnávání
se s minulostí, souvisí se zkušeností západních Němců s vyrovnáváním se s diktaturou
nacistickou. Proto jsem tak rád, že jsme zde slyšeli profesora Kißenera. Srovnejte si naši
výchozí pozici v Německu roku 1990 se situací v Polsku: Vysoce vážený první polský premiér
Tadeusz Mazowiecki zformuloval pro svou společnost koncept tlusté čáry za minulostí (gruba
kreska). Asi si dovedete si představit, že pojem „tlustá čára za minulostí“ byl v poučeném
Německu roku 1990 zcela delegitimován. Všichni, kteří chtěli čáru za minulostí, platili za
reakcionáře. Proto jsme v podstatě tento boj už neměli a mezi opozicí a vládní koalicí byla
shoda, že žádná čára za minulostí samozřejmě nemůže být. V Polsku se v posledních 18
letech namáhavě snaží toto zásadní rozhodnutí pro čáru za minulostí zvrátit ve prospěch
obětí komunistického režimu. Proto jsme my mohli začít dříve.
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Už jsme v citátu slyšeli tom, jak se vyrovnávání s minulostí ve své podstatě
postupně mění. Opět se k tomu vracím a chtěl bych konstatovat, že vyrovnávání se
s diktaturami a s vinou je vždycky vícestupňový proces. Většinou začíná popíráním nebo
relativizací faktů, a tedy tendencí k čáře za minulostí. Vlastně tím začíná vždy. Účelem
tohoto popírání nebo překrucování faktů je konstrukce bezbolestné paměti. Známe to
ze soukromého života. Vzpomínáme tak, aby nám to nepůsobilo bolest. To platí také ve
veřejné sféře. Souhrnný termín pro to je „nostalgie“. Pak existuje důvod pro zamlčování,
který je tak trochu ﬁlozoﬁcké povahy. Zastánci ideologie čáry za minulostí často říkají, že
musíme za všech okolností uchovat vnitřní mír společnosti. Vzývají tedy vnitřní mír a míní
tím vyvarování se konﬂiktů. Proto jsou tito zástupci náchylní k prosazování amnézie
nebo amnestie; kvůli vnitřními míru, říkají, nikoliv ze strachu, kvůli vnitřnímu míru. Ve
skutečnosti je to ale velmi křehký vnitřní mír, když spočívá v mlčení, protože mlčení a čára
za minulostí vždy zvýhodňují bývalé elity a vždy staví ty, kdo byli dříve utiskováni, do
horší pozice. To je velký politický a morální nedostatek každé prosazené čáry za minulostí.
Proto potřebujeme znovunalezení faktů a jejich dalekosáhlou komunikaci. To se sice děje,
ale často právě jenom v dílčích oblastech. Profesor Kißener nezmínil bezdůvodně průzkum
veřejného mínění, který byl v Německu roku 1948 proveden ústavem Allensbach-Institut.

Věříte, že byl národní socialismus dobrou věcí, která byla jen špatně provedena? Ano, ano,
říká většina, věříme. My, bývalí lidé z Východu, to velmi dobře známe, ačkoliv většina
z nás tehdy ještě ani nebyla na světě. Ale známe to právě od našich spoluobčanů. Věříte, že
komunismus byl dobrá věc, která byla jen špatně udělána? Ano, ano, říkají. Mimochodem,
ve velmi podobných procentech.
Navštívil jsem několik zemí Jižní Ameriky a navštívil jsem také Španělsko. A zjistil
jsem, že to není jenom evropská úchylka, ale že všude, kde lidé zažili diktaturu, naleznete
tento rozpad vzpomínek. A vždy existuje také pozitivní vzpomínka ze špatných dob. To
může mít také psychologické důvody, ale o tom teď nechci dále mluvit. Stačí konstatovat,
a je tomu tak vlastně v každé transformační společnosti, že se vzpomínky rozpadají. Existují
vzpomínky osvícených a vzpomínky masy, která nemá o fakta takový zájem.
Hannah Arendtová, německá vědkyně židovského původu, která emigrovala, přežila
v USA nacistické barbarství, vrátila se zpět do Německa a napsala – o trochu později, než
Jaspers svou knihu Otázka viny – knihu, která se jmenuje Besuch in Deutschland (Návštěva
v Německu). Tam říká, že lidé, kteří žili delší dobu v diktatuře, utrpí „ztrátu reality“. Neboť
za diktatury není respektování faktů tolik důležité. Důležité je jen znát mínění vládnoucích
o faktech a sdílet je. A když je někdo zvyklý roky a desetiletí se řídit podle toho, co
stojí v Rudém právu, v Neues Deutschland či v Pravdě, když si to znovu a znovu natrénoval
jako opatření na záchranu života a podporu kariéry, pak bude opatrný s fakty – ta přece
nejsou důležitá. Ztráta reality. Musíme si uvědomit, že se to týká všech společností, které
žily mnoho let pod diktátorským režimem. Lze to samozřejmě zlomit, ale chce to čas.
Proto si musejí fakta vydobýt nový prostor nejprve ve vědě a poté v politice. A musí se
to stát nejenom ve vědeckých učebnicích, ale také v masové kultuře. Tím mám na mysli
to, co pan profesor Kißener předtím vyprávěl o účinku televizního seriálu o holokaustu
v západním Německu v sedmdesátých letech. Ne pouze všeobecně, tolik a tolik miliónů
Židů bylo zabito, ale zde je rodina Weißových a tu potká následující osud. Víte, mí
rodiče mi nikdy nic nevyprávěli o době nacismu – údajně všechno zapomněli; když viděli
tento ﬁlm, začali plakat a rozpomněli se s hrůzou na svou vlastní dobu. Napadla je
jména židovských spoluobčanů, o kterých mi dříve nevyprávěli, ačkoliv jsem na ně coby
mladý student útočil, ačkoliv znali články v novinách, tedy znali fakta, ale tento element
vnitřního otřesu, vnitřního pohnutí, tento pláč je nezasáhl. Příběhem ze života, vyprávěným
o generaci později byli přeci nakonec zasaženi. A dochází k rozšířené podobě vyrovnávání
se s minulostí, která zahrnuje nitro, psýché. Proto je opravdu zřetelné, že vyrovnávání se
s ní je procesem – to není nějaká domněnka, to je skutečnost. Tento element pláče, jak
řekl Michael Wolffsohn, můžeme označit jako katarzi. Tohoto katarzního elementu, tedy
vnitřního prolnutí, se ve společnosti vždy dosáhne až relativně pozdě. Je tomu proto, že je
zpočátku těžké akceptovat vinu. Pro Němce v období kolem roku 1968, kdy kritická mládež
pokládala rodičům otázky, bylo například důležité si přečíst knihu, která se jmenuje Die
Unfähigkeit zu trauern (O neschopnosti truchlit) od Mitscherlichových. Ta Němce hodně
dojala. Pochopili, že k úplnému vyrovnání se s minulostí patří lítost, stud a truchlení, ne
jenom znalost faktů.
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Podíváme-li se dnes na postkomunistické společnosti, nalezneme tento prvek samozřejmě
velmi omezeně, ale u některých jej vidíme. Shrneme-li tedy, zjišťujeme, že v transformační
společnosti zpravidla existují, vedle odmítání znalosti faktů, již zasvěcené kruhy vědců nebo
obětí, kteří jsou schopni souběžně s všeobecným zapomínáním vést vlastní diskurz. To znamená,
že ve veřejnosti všech těchto transformačních společností dochází k nerovnoměrnému rozvoji
vědomí. Část se ještě ukolébává v nostalgii, zatímco druzí mají v ruce hojnost faktů a obtěžují
jimi veřejnost. Chce to čas, než učiníme další krok, krok vnitřního zpracování, skutečného
vyrovnání se s vinou. Nevidím žádnou postkomunistickou zemi, která by v této oblasti již
doopravdy dosáhla cíle. Je skutečně třeba říci, že jsme ještě transformační společností. Až
se jednou naplní náš sen o občanské společnosti, pak budou tyto elementy vyrovnávání se
s minulostí také úspěšnější. Z tohoto hlediska jsme my, východní Němci, měli štěstí, že nám
občanská společnost západních Němců vložila do rukou normy a způsoby chování, které nám
umožnily i onu cestu k vnitřnímu odvrácení se do sebe. Přestože tomu tak je, chová se velká
část východoněmeckého obyvatelstva prakticky jako na dálném východě Sovětského svazu.
Zavřít oči, o ničem nevědět a trylkovat si nějaké písničky ze starých časů. Nuže, proto máme
my ostatní ještě mnoho práce. Vy a já a každý na svém místě.
Děkuji vám za trpělivost.
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Pane senátore, dámy a pánové,
byl jsem požádán, abych dnes promluvil o vyrovnávání se s komunismem z pohledu západní
Evropy. Nejprve považuji za důležité říci, že ačkoli moje generace vnímala rozdělení Evropy
na Východ a Západ jako neměnnou skutečnost, na mě osobně toto rozdělení vždy působilo
jako zcela nepřirozené. Vždy jsem věřil, že existuje skutečná evropská jednota, založená
na společné kultuře, dějinách a zkušenostech. Pokud existují nějaké dělící čáry – a já
se domnívám, že tomu tak není – pokud tedy existují nějaké odlišnosti, potom jsou to
jednoduše rozdíly mezi severem a jihem, založené na různém podnebí a do určité míry
na kultuře. Jeden ruský spisovatel – předem se omlouvám, že teď asi nebudu mluvit tak
vážně jako mí dva předřečníci – tedy tento ruský spisovatel popsal, jak se odlišnosti v rámci
Evropy projevují na způsobu pití. Napsal, že nejnudnější Evropané jsou konzumenti piva
ze severní části Evropy, tedy například Angličané a samozřejmě Němci. Zajímavější jsou
Jihoevropané, kteří pijí červené víno; jsou civilizovanější, pijí venku, umí tancovat – a tedy
dokážou konverzovat s osobami opačného pohlaví, což je třeba pro Angličany velmi obtížné.
A samozřejmě nejzajímavější Evropané jsou ti, kdo pijí průzračný tvrdý alkohol – vodku. Ten
spisovatel byl Rus a sám sebe samozřejmě považoval za Evropana.
Domnívám se, že se musíme vyrovnat se zjištěním, že ono rozdělení na Východ
a Západ bylo nepřirozené. Mysleli jsme si, že to tak bude navždy. Nyní se snažíme, jak zde
již bylo brilantně podáno, během jakési přechodné fáze obnovit harmonii, jež existovala
dříve – a já bych řekl nejen před druhou světovou válkou, ale také před první světovou
válkou – a musíme tento proces urychlit. Pokud toho chceme dosáhnout, musíme pochopit
svou minulost a pohlédnout do očí těm nejodpornějším věcem, které se v ní staly.
Chtěl bych zde krátce navázat na dosavadní diskusi o pocitu viny. Pro Angličany je velmi
těžké pociťovat vinu, pravděpodobně proto, že jsme všeobecně známi svým pokrytectvím –
občas se něco nevydaří, ale vždy za to jaksi může někdo jiný. A tak když jsem se v roce 1965
se svými rodiči odstěhoval do Frankfurtu nad Mohanem, byl jsem coby Angličan naprosto
ohromen, když jsem z tisku, z televize a od svých středoškolských kamarádů zjistil, že všichni
stále mluví o Hitlerovi a o třicátých letech a diktatuře. Kdyby Angličané byli ve stejné situaci
jako Němci, určitě by mluvili o počasí nebo o kriketu; temné stránky vlastní minulosti by byly
tím posledním tématem, na něž bychom se chtěli zaměřit. Mě tohle úplně šokovalo. A ještě víc
mě šokovalo, že mí němečtí spolužáci za to osobně obviňovali své vlastní rodiče.
Pokusím se to dokreslit anekdotou. Moje matka měla přítelkyni, jejíž syn byl
poměrně slavný německý karikaturista Kurt Halbritter. Mnohé z jeho kreslených vtipů byly
autobiograﬁcké povahy a byly otištěny bez jakéhokoli vysvětlujícího textu. Na jednom z nich
malý, asi osmiletý německý chlapec stojí před nádražím ve Frankfurtu, drží se maminčiny ruky
a má velkou modřinu kolem oka. Moje matka se mě ptá: O co tady jde, co se tím snaží říct?
V letech 1937–38 museli všichni civilisti ve Frankfurtu salutovat, když procházeli
kolem hlídky SS stojící na rohu ulice. Osmiletý Kurt se evidentně rozhodl, že to dělat
nebude, a tak ho hlídka SS zavlekla za roh a tam dostal pěstí do oka. Udělali jsme si z toho
závěr, že Angličané nikdy nezažili opravdovou diktaturu – tedy od dob Olivera Cromwella,
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což je již více než 350 let. Ale člověk musí být velmi silným jedincem, pokud jeho policii
a jeho vlastní stát řídí zločinci. To, že tento osmiletý chlapec zaujal takový postoj, je myslím
znamením, že na světě existují velmi silní lidé. Ale samozřejmě je jich velmi málo. Napadá
mě Dietrich Bonhoeffer, napadá mě Sophie Schollová a určitě by bylo mnoho dalších. Ale
o tom jsem se chtěl jenom tak krátce zmínit, protože mým hlavním tématem je vyrovnávání
se s komunismem z pohledu Západu.
Tohoto tématu jsme se částečně dotkli včera. Ačkoli, jak jsem řekl, si nemyslím, že by
Evropa byla rozdělená, my sami jsme rozděleni v naší zkušenosti, a to v tom smyslu, že Francie
a Itálie měly po válce extrémně silné komunistické strany. Především ve Francii byli komunisti
bezpečně největší stranou. Existovalo tam jakési dosti neobvyklé vzájemné porozumění
s prezidentem de Gaullem. Jako dítě jsem někdy jezdil na prázdniny k francouzské rodině,
která byla velmi silná, individualistická, v mnoha věcech velmi francouzská. Volili komunisty,
a přitom hlasovali pro prezidenta de Gaulla coby hlavního představitele své země – což mi
připadalo jako paradox. Především Američani – mimoevropský pohled na toto téma myslím
bude obsažen v příštím příspěvku – se velmi obávali možnosti, že by se komunismus rozšířil
do celé západní Evropy, především pak do Itálie, kde v určitém smyslu byly dvěma hlavními
stranami křesťanští demokraté a komunisté.
Nicméně ze západního pohledu je důležité dodat (a v tom se liší náš pohled na
nacismus od našeho pohledu na komunismus), že naše zkušenost s komunismem sahá výrazně
dál do minulosti – o téměř 20 let. Pokud bych se vrátil k tématu viny, potom Angličané jsou
vinni, protože Karel Marx napsal svůj Kapitál v Britské knihovně. Kdybychom bývali o trochu
pozornější, byli bychom jistě kritičtější k tomu, co se vlastně děje. Anglie vždy nabízela útočiště
politickým exulantům. Jeden profesor žijící v londýnském East Endu teď píše o celé řadě
setkání, jichž se v Londýně účastnili původní zakladatelé ruského komunistického hnutí
včetně Lenina a Stalina. Stalin to nikdy nepřipustil, ale já věřím tomuto profesorovi. Takže
z pohledu Angličanů jsme měli od roku 1918 přibližně do roku 1938 dvacetiletou zkušenost
s komunismem. Ta byla zdrojem ohromných obav, ale jelikož nedošlo k žádnému otevřenému
konﬂiktu, náš pohled na komunismus byl jiný než na fašismus. Anglický strach z komunismu
lze ilustrovat ještě další epizodou. Jak mnozí z vás vědí z učebnic dějepisu, poslední ruský
car Mikuláš II. vypadá, jako by z oka vypadl anglickému králi Jiřímu V. Jsou si neuvěřitelně
podobni. A Jiří V. bývá často kritizován za to, že nevyvinul více úsilí o záchranu ruské carské
rodiny před oním děsivým povražděním v Jekatěrinburgu. Jsem přesvědčen, že se král snažil ze
všech sil zachránit svého bratrance Mikuláše. Avšak jeden z důvodů, proč se Britové oﬁciálně
nesnažili zachránit carskou rodinu z Ruska, byl strach z možné revoluce v Británii, především
v Glasgow. To by také mohlo do určité míry vysvětlit shovívavost Británie vůči Hitlerovi
a fašistům, kteří byli vnímáni jako jakási ochranná hradba bránící rozšíření komunismu.
Komunismus ve Francii a v Anglii byl taky určitou intelektuální módou. Umírněnci
a konzervativci byli jaksi nudní a neměli smysl pro dobrodružství. Být příznivcem komunistické
strany bylo naopak znakem určitého společenského postavení a určité úrovně. Takové
hodnocení bylo samozřejmě založeno na naivitě a nevědomosti. Celá řada britských studentů
sympatizovala s komunisty, a samozřejmě nakonec pracovala pro KGB, jako například Burgess

a Maclean. Způsobili tak evropským Spojencům obrovské škody. Napomohli například tomu,
že Británie během války změnila svou politiku vůči Jugoslávii a začala podporovat Tita, zatímco
jugoslávský král Petr byl v londýnském exilu. Zmařili rovněž snahy o změnu komunistického
režimu v Albánii. Pochopitelně existovaly i další známé a vlivné britské osobnosti, které byly
svedeny Sovětským svazem. Asi nejznámějším výrokem je „Viděl jsem utopii a funguje to.“
Ten člověk to řekl po 10 dnech pobíhání po Rusku v doprovodu Stalina a jeho KGB – asi
podobně, jako když carevně Kateřině ministr Potěmkin ukazoval kulisy krásné vesnice, za
nimiž se skrývala bída. V tomto směru panovaly v Británii smíšené pocity. Zpočátku to byl
strach z možného rozšíření revoluce a poté zjištění, že například Polsko úspěšně odrazilo
sovětskou invazi. A tak jsme měli ve vztahu k Sovětskému svazu jakýsi pocit úlevy. Nikdo
nevěděl o paktu Molotov-Ribbentrop mezi Hitlerem a Stalinem. Že se Hitlerovy jednotky
cvičí v Rusku v rozporu se závazky Versailleské smlouvy, se prostě nevědělo. Věděl to jeden
Angličan, sir Winston Churchill, kterého si vzhledem k jeho plachosti či skromnosti nikdo
nevšímal. Churchill dostával přesné informace o probíhající a Stalinem přímo podporované
obnově wermachtu, a především luftwaffe. Ale britský establishment o tom nechtěl vědět.
Důvodem pro to samozřejmě byla strašlivá zkušenost první světové války. V roce 1919 se
věřilo, že tato válka byla poslední ze všech válek. Když potom Hitler stupňoval své požadavky,
počínaje remilitarizací Porýní a Mnichovskou dohodou konče, mnoho lidí v Anglii říkalo, že
ti Francouzi jsou na ty Němce příliš přísní, vždyť Hitlerovi evidentně nejde o nic jiného než
připojit německy mluvící obyvatelstvo k německé vlasti a my nepůjdeme zase do války jenom
kvůli těmto sporům kdesi na kontinentě. Churchill se proti tomuto názoru stavěl a opakovaně
varoval před hrozícím nebezpečím, a byl kvůli tomu velmi nepopulární; premiérem se
pochopitelně stal, až když ostatní pochopili neblahé důsledky politiky appeasementu.
Francie má poněkud jiné zkušenosti. Moje manželka je Francouzka a Francouzi
samozřejmě mají zkušenosti s okupací. Myslím, že asi nejhorší na okupaci je nejen to, že
moje vláda a státní instituce jsou zcela zničeny a že nás přepadla a okupuje jiná mocnost,
ale také to, co se děje s naší vlastní společností. Jinými slovy, ve Francii existoval odboj
proti nacistické okupaci (jehož velikost byla po válce příšerně zveličována), ale byl rozdělen
na ty, kdo byli členy komunistické strany, a ty, kdo nebyli – jak zjistil dědeček mojí ženy
po návratu ze zajateckého tábora. Coby francouzský důstojník se dal k odboji, ale protože
nebyl komunista, neměl důvěru komunistických odbojářů. Přitom do té doby, než Hitlerovy
jednotky napadly Rusko, francouzští komunisti nedělali nic, protože se jednoduše řídili
pokyny přicházejícími různými cestami ze Sovětského svazu. Mýtus odboje pochopitelně
prezentoval komunisty jako hrdiny, kteří dělali pro osvobození země vše, co bylo v jejich
silách. Ve skutečnosti velmi často bojovali proti ostatním, nekomunistickým odbojářům.
K tomu jenom krátká historka od naší francouzské babičky: Odbojáři zaútočili, zabili
německé vojáky, následovala odveta a babička jde na pohřeb jednoho z místních rolníků. Po
cestě z pohřbu skupinu zastaví příslušníci komunistického odboje. Co jste dělali na hřbitově?
Pohřbívali jsme pana Legranga. Komunističtí odbojáři se hned vydají na hřbitov a vystřelí
salvu na počest padlého hrdiny. Později vyšlo najevo, že se právě vraceli z vedlejší vesnice,
kde zavraždili místního starostu, protože nebyl komunista.
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Jinými slovy (a toto je opět něco, s čím Britové nemají mnoho zkušeností), pokud je
moje vlastní společnost takto zcela rozpolcená, zanechává to následky v podobě hlubokého
a dlouhodobého psychologického zklamání ze státních institucí. Což je jedním z důvodů,
proč Francouzi a Němci byli mezi zakládajícími členy Evropské unie. Dospěli totiž ke
správnému závěru, že nacionalismus vede ke konﬂiktu, že deziluze uvnitř vlastní společnosti
je zcela nepřijatelná – a tedy že jedinou skutečnou cestou k obnovení harmonie je spojit
nejen ekonomické, ale i politické síly.
Ještě bych se rád krátce zmínil o osmi členských zemích EU ležících kolem Baltského
moře. Já a někteří další lidé se o tuto oblast zajímáme již mnoho let, protože ji považujeme za
jakýsi mikrokosmos, na němž lze sledovat neblahé důsledky Jaltské konference. Dnes kolem
moře leží devět zemí, z toho osm členských států EU a tou devátou zemí je pochopitelně
Rusko. Po většinu mého života byly Estonsko, Lotyšsko a Litva nedobrovolně součástí
Sovětského svazu. Finsko a Švédsko byly neutrální. Jeden Fin mi jednou vysvětloval různé
typy neutrality. Řekl: „My i Švédsko jsme neutrální země, ale my Finové se snažíme být
se všemi v celém světě zadobře.“ (Teď si uvědomuju, že támhle sedí člen švédské Strany
umírněné koalice, ale teď už z toho asi nemůžu vycouvat.) „Zato Švédi,“ říká ten Fin,
„se naopak můžou přetrhnout ve snaze být na všechny po celém světě co nejprotivnější.“
Omlouvám se – je to ﬁnský vtip… Dánsko je členem EU a NATO, Německo bylo rozděleno
a Polsko bylo pod komunistickou nadvládou. Tedy veškerá harmonie, která kolem Baltského
moře panovala po staletí, byla náhle zcela rozbita. V Evropském parlamentu se zkrátka
snažíme coby určitý katalyzátor podpořit a urychlit obnovení této dřívější harmonie.
Ze všeho nejdřív musíme pochopit minulost. Například historii konﬂiktu mezi
Dánskem a Švédskem, konﬂiktu mezi Švédském a carským Ruskem a pak samozřejmě důsledky
první a druhé světové války. Prvním krokem je pochopení. Druhým krokem je zajistit, aby
se o tom dozvěděla veřejnost, tedy nejen lidé nadchnutí pro historii. Tady mám samozřejmě
na mysli dnešní diskusi o ústavech národní paměti, neboť se domnívám, že je potřeba
v tomto směru učinit celou řadu praktických kroků. Nejprve je tedy potřeba pohlédnout
do očí faktům, do očí své vlastní minulosti; potom budeme moci tyto informace dále šířit;
a nakonec je třeba zdůraznit ty aspekty minulosti, které jsou nám všem společné. Tím se
vracím zpět do této budovy senátu, do Valdštejnského paláce. Ve školách máme tendenci
učit dějiny ze svého vlastního národního pohledu – alespoň tak činí Angličané a Dánové,
ale dokonce i Němci nebo Češi. Dějepis může být i v demokratické společnosti mírnou
formou propagandy, která v podstatě obhajuje status quo, jímž je instituce národního státu.
Třicetiletá válka, jak si matně pamatuju, začala bitvou na Bílé hoře a manželkou Fridricha
Falckého, zvanou zimní královna, nebyl nikdo jiný než Alžběta Stuartovna, sestra britského
krále Karla I. Naše dějiny jsou vzájemně zcela provázané.
Dále chci podotknout, že důležité není pouze vyučovat dějepis, ale také cizí jazyky.
Angličané se dnes nebezpečně blíží stádiu, kdy nebudou mluvit žádnými jinými jazyky než
angličtinou – a ani tu neovládají příliš dobře. Zdá se mi, že pokud chceme rozumět evropské
kultuře, musíme do určité míry ovládat více jazyků. Myslím, že to je část naší společné
identity.

Zkoumáním své minulosti – nikoli pouze oﬁciálních učebnic, jež pochopitelně
odrážejí určité lokální zájmy, ale také minulosti zprostředkované zkušenostmi našich vlastních
rodin – můžeme porozumět principu obnovení demokracie. Churchill řekl: „Vytvořit stát trvá
tisíc let, ale obrátit jej v prach lze za hodinu.“ Stalin se zmocnil střední a východní Evropy
během pouhých čtyř let; nám však bude trvat nejméně 40 let, než obnovíme harmonii, která
především neměla být nikdy zničena.
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Děkuji.
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V y r o v nává n í s e s ko m u n i s me m z c e l o s vě t o vé ho p o h l e d u
Většina světa se dosud bohužel nevyrovnala s komunismem. Abychom pochopili proč,
musíme se vrátit téměř dvě desetiletí zpět do „roku zázraků“ 1989. Sovětský komunismus,
temná tyranie ovládající více než 30 národů a zodpovědná za smrt milionů lidí v průběhu
20. století, se náhle zhroutil bez jediného výstřelu. Během pouhých dvou let – od roku
1989 do roku 1991 – padla Berlínská zeď, rozpadl se Sovětský svaz a marxismus-leninismus
byl bez famfár odhozen na smetiště dějin. V ulicích se tančilo a u Brandenburské brány se
připíjelo šampaňským. A potom většina světa včetně mnoha akademiků žila dál, aniž by se
obtěžovala položit si závažné otázky jako například: Proč se sovětský komunismus zhroutil?
Proč se totalitní systém, který se zdál vojensky a ekonomicky silný, vzdal téměř přes noc?
Jakou roli sehrál v pádu komunismu Západ – nebo to vše byla kombinace různých vlivů?
A nejdůležitější otázka ze všech: Je komunismus opravdu mrtev?
O deset let později jsem měl tu čest redigovat sbírku esejů od prominentních
odborníků, jako jsou Zbigniew Brzezinski, Richard Pipes, Robert Conquest, Martin Malia
a Michael Novak, která se pokoušela na tyto otázky odpovědět. Brzezinski psal o zásadní
roli vůdčích představitelů, jako byli Ronald Reagan, Michail Gorbačov či Jan Pavel II. Pipes
a Malia se zabývali vztahem mezi historií a ideologií, Conquest rozebíral dlouhodobé
následky stalinismu a Novak upozornil na absenci víry v komunismus. Tito odborníci se
shodli, že příčinou zhroucení komunismu ve střední a východní Evropě a v Sovětském svazu
byla celá řada politických, ekonomických, strategických a náboženských faktorů včetně
nezbytné přítomnosti zásadového státníka a statečného disidenta.
Takové diskuse však byly velmi vzácné, a proto plný rozsah komunistických zločinů
proti lidskosti zůstává do značné míry nepochopen. Přesto pravda o komunismu musí
zaznít. Naši židovští bratři a sestry vědí, co je v sázce. Jsou si vědomi toho, že historie nesmí
být zapomenuta, jinak by se mohla opakovat. Stále světu připomínají holokaust a volají:
„Nikdy více!“ Stejně tak si musíme připomínat zločiny a oběti komunismu. Politolog
Joshua Maravchik napsal: „Pokud nejsme schopni jasně rozeznat dobro a zlo v zápase mezi
komunismem a antikomunismem, tímto zřejmě největším morálním zápasem [20.] století,
potom budeme jen stěží někdy schopni inteligentně vyřešit jiné problémy.“ Naše neschopnost
rozeznat dobro a zlo, fakta a smyšlenky, mýty a skutečnosti komunismu částečně vysvětluje,
proč komunismus přetrvává na Kubě, kde režim umlčuje jakoukoli opozici; v Severní
Koreji, kde lidé žijí v totalitní noční můře; v Laosu a Vietnamu, kde jsou lidem odepřena
nejzákladnější lidská práva; a konečně v Číně, zemi tisíce pracovních táborů laogaj, kde jsou
Tibeťané brutálně utlačováni za své náboženské vyznání.
„Pád komunistického impéria je událostí podobně světodějného významu, jako byl
kdysi pád říše římské,“ řekl Václav Havel. Ale co o zhroucení sovětského komunismu říkají
mnozí historici? Že byl nevyhnutelný. Že k němu došlo navzdory, nikoli díky Trumanově
doktríně zadržování komunismu a Reaganově politice míru dosaženého vojenskou sílou.
Historici jako například Leslie Adler a Thomas Patterson píší, že sovětský komunismus
„představoval uspořádání hlásající humanistickou ideologii“, které pouze „nedokázalo
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dostát svým slibům“. Ve skutečnosti však bolševici selhali ve všech oblastech. Slíbili chléb,
ale vytvořili věčný nedostatek potravin a přídělový systém. Slíbili mír, ale obětovali životy
mladých mužů ve válkách daleko od domova. Zaručili ochranu rolníků, ale dovedli je ke
kolektivizaci.
Někteří historici klidně mluví o Leninovi, Stalinovi, Pol Potovi a dalších
komunistických vůdcích jako o politicích, nikoli diktátorech, jimiž ve skutečnosti byli.
Americký slovník Webster’s New College Dictionary označuje Hitlera a Mussoliniho za
„diktátory“, zatímco Lenina a Maa nazývá „vůdci“. Fidel Castro má zvláštní postavení coby
„kubánský revoluční premiér“. Ve světě, kde Castro je „revoluční premiér“, Stalin „vůdce“
a komunismus „společenský systém“, nikoho nepřekvapí, že se jistý oblíbený noční podnik
v New Yorku nazývá KGB Bar. V klubu je údajně většinou plno, především pak v neděli, kdy
marxističtí autoři čtou svá díla pod symbolem klubu, jímž je srp a kladivo. Zajímalo by mě,
jak dlouho by se v New Yorku udržel noční klub nazvaný Gestapo…
Na otázku, jaká je skutečná cena komunismu, oceňovaný americký novinář Eugene
Lyons pohotově odpověděl: „Je to cena placená mincí teroru, násilné kolektivizace, uměle
vyvolaného nedostatku, zotročení v pracovních táborech, krvavých čistek, manipulace
vědomí, brutálního vykořisťování dělníků a rolníků, pronásledování věřících, politického
útlaku, genocidy, masakrů a deportací.“ Ve své klasické práci Workers’ Paradise Lost
(Ztracený ráj dělníků) Lyons uvedl seznam následků komunismu v šesti základních
oblastech: Na prvním místě byla obrovská ztráta lidských životů, podle respektované
Černé knihy komunismu odhadovaná na 85 až 100 milionů mužů, žen a dětí. To je
přibližně desetkrát více než počet lidí, kteří zahynuli při Hitlerově holokaustu. Dále
to byl strach prožívaný těmi, kdo přežili. „Žili jsme ve světě plném neviditelných očí
a uší,“ napsal Viktor Kravčenko po útěku ze Sovětského svazu. Byl to svět, kde bušení
na dveře uprostřed noci neohlašovalo příchod příbuzného či souseda, ale agentů KGB.
Milióny sovětských občanů zažily peklo otrocké práce v celé síti gulagů. Komunismus
dále představoval manipulaci vědomí připomínající nejtemnější pasáže prorocké knihy
George Orwella 1984. Žádná kniha, žádná píseň, žádná hra, žádný rozhlasový či televizní
pořad, žádné noviny, žádná přednáška, žádný vědecký článek či experiment nebyl imunní
vůči ideologickému dohledu a cenzuře. Po návštěvě Stalinova „ráje“ levicový francouzský
spisovatel André Gide napsal: „Pochybuji, že kdykoli v jakékoli zemi na světě – včetně
Hitlerova Německa – byly mysl a duše méně svobodny, více podřízeny, více zastrašeny
a podmaněny než v Sovětském svazu.“
Dále tu byly politické dopady komunismu, tedy popření práva na svobodné volby,
popření politické plurality, svobodného tisku, nezávislého soudnictví a všech dalších institucí
nezbytných v zástupné demokracii. V sovětském komunismu neměl jedinec žádný skutečný
vliv na vládnutí, zákonodárství či rozhodování. Komunistická strana byla vším. Dále tu
byly strašné následky pro celý svět. Teritoriální a ideologické ambice komunistů se projevily
ve všech velkých válečných konﬂiktech za posledních 70 let – od druhé světové války přes
Koreu a Vietnam až po současný konﬂikt na Blízkém východě – a často byly hlavní příčinou
těchto konﬂiktů. A konečně posledním a zřejmě nejzákeřnějším důsledkem komunismu

je terorismus. Politolog J. Michael Waller, který zkoumal souvislosti mezi mezinárodním
terorismem a komunismem, dospěl k závěru, že „SSSR a jeho zástupci vyzbrojovali a budovali
mezinárodní teroristické sítě od šedesátých do osmdesátých let 20. století“. Kdyby teroristé
koordinovaní komunisty bývali byli potlačeni nebo nikdy neexistovali, píše Waller, velmi
pravděpodobně by dnešní svět nebyl sužován terorismem Islámského džihádu, Hizballáhu,
Hamasu, al-Káidy a dalších násilných organizací páchajících masové vraždy „ve jménu
božím“.
Robertu Conquestovi Stalin připomíná Goyův hrůzostrašný obraz Saturna
požírajícího své děti. Ale Stalin byl Saturnem stokrát zvětšeným, neboť tento sovětský
diktátor sežral miliony mužů, žen a dětí, jejichž počet odpovídá populaci celých národů.
Jugoslávský disident Milovan Đilas označil Stalina, jehož poznal osobně, za „nejkrutější
a nejdespotičtější postavu historie“. Přesto Stalinovy zločiny proti lidskosti předčil další
despota, Mao Ce-tung, čínský vůdce přezdívaný Velký kormidelník. Černá kniha komunismu
uvádí odhady, podle nichž od roku 1949, kdy se Komunistická strana Číny chopila moci,
do roku 1978, kdy se vůdcem Číny stal pragmatický komunista Teng Siao-pching, zahynulo
v Číně kolem 65 milionů občanů. Pro čínské komunisty byl nepřítelem velkostatkář, bohatý
rolník, intelektuál – ty všechny bylo potřeba vyhubit nebo „získat na svou stranu“. Mao si
liboval ve své krvelačnosti a jednou se chlubil: „Co dokázal [císař Š‘-chuang-ti z dynastie
Čchin]? Pouze pohřbil zaživa 460 učenců, zatímco my jsme jich pohřbili 4 600.“
Kdekoli se komunisté dostali k moci, zabíjeli: na vražedných polích v Kambodži,
kde zahynula šestina civilního obyvatelstva; v převýchovných táborech ve Vietnamu, kde
bylo internováno půl miliónu až milión lidí z celkové populace 20 miliónů; při tragických
hladomorech, jež decimují obyvatelstvo Severní Koreje již půl století. Oprávněnost svého
jednání nacházeli v Leninovi, uctívaném otci marxismu-leninismu, jenž vytvořil systém
založený na ideologii násilí, jak jej popsal zesnulý ruský historik Alexandr Jakovlev.
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Všechny tyto pravdy o komunismu musí být zaznamenány a předány dále. To je také
posláním americké Nadace pro Památník obětem komunismu: poučit současnou generaci
a generace budoucí o historii, ﬁlozoﬁi a odkazu komunismu.
Prvním krokem v našem osvětovém programu bylo postavení pomníku všem obětem
komunismu, prvního na světě. Stojí ve čtvrti Capitol Hill ve Washingtonu, dva bloky
od hlavního vlakového nádraží a čtyři bloky od budovy amerického Kongresu. Součástí
památníku je třímetrová bronzová replika sochy Bohyně demokracie, kterou čínští studenti
postavili na náměstí Nebeského klidu v Pekingu na jaře 1989 a kterou později zničily čínské
komunistické tanky. Vybrali jsme Bohyni demokracie, inspirovanou americkou sochou
Svobody v newyorském přístavu, neboť nám živě připomíná, jak komunismus utlačuje
každého, kdo zpochybní jeho autoritu, a také protože se tato socha stala celosvětovým
symbolem vrozené lidské touhy po svobodě. Na přední straně podstavce stojí: „Věnováno
více než sto miliónům obětí komunismu a těm, kdo milují svobodu.“ Na zadní straně
podstavce stojí: „Věnováno svobodě a nezávislosti všech zemí a porobených národů.“
Tato slova upomínají návštěvníky, že pětina světové populace stále nedobrovolně žije pod

Svědomí Evropy a komunismus

nadvládou komunismu. S radostí mohu konstatovat, že vedoucí představitelé mnoha zemí
střední a východní Evropy včetně předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka již
památník navštívili a položili věnce na památku těch, kteří zahynuli rukou komunismu.
Druhým krokem našeho osvětového programu je připravované spuštění virtuálního
Světového muzea komunismu (Global Museum on Communism), prvního internetového
muzea, které seznámí návštěvníky s celým příběhem komunismu od Komunistického
manifestu Karla Marxe až po současné události v komunistických zemích, jakými jsou Čína
a Kuba. Světové muzeum komunismu nabídne: 1. poutavé dějiny Ruska, Číny, Vietnamu,
Kuby a dalších 30 zemí, které trpěly pod nadvládou komunismu; 2. multimediální kalendář
komunismu od bolševické revoluce roku 1917 do současnosti; 3. galerii hrdinů zachycující
ty, kdo vedli zápas proti komunismu; 4. síň hanby ukazující represivní nástroje používané
komunisty včetně Berlínské zdi, gulagů, KGB, Stasi a táborů laogaj; 5. výpovědi statečných
lidí, kteří prošli komunismem a přežili jej. Spolupracujeme například s organizacemi
bývalých politických vězňů zde v České republice a plánujeme zveřejnit jejich příběhy
v našem muzeu. Světové muzeum komunismu bude čerpat z moudrosti a vědomostí
odborníků, jakými jsou Richard Pipes a Mark Kramer z Harvardovy univerzity, Robert
Conquest z think thanku Hoover Institution, Paul Hollander z University of Massachusetts
v Amherstu, Armando Valladares z Kuby, Harry Wu z Číny a Jelena Bonnerová z Ruska.
Světové muzeum komunismu se bude snažit pomocí nejmodernější technologie zaujmout
a poučit uživatele internetu, především osoby mladší 30 let. Muzeum bude multimediální
a mnohorozměrné.
Zatímco se bude muzeum vytvářet – což potrvá tři roky – naše nadace naváže
spolupráci s americkými a zahraničními organizacemi, které se systematicky zabývají zločiny
a obětmi komunismu. Do této celosvětové spolupráce se zapojí univerzity, tradiční muzea,
virtuální muzea, thinktanky a občanská sdružení. Světové muzeum komunismu podpoří
svůj osvětový program rozsáhlou informační kampaní. Pomocí pestrého spektra činností
se muzeum pokusí všem návštěvníkům názorně ukázat, proč je důležité studovat historii
a ﬁlozoﬁi komunismu a jeho neblahý vliv v dnešním světě.
Třetím krokem našeho programu bude stavba kamenného muzea a knihovny ve
Washingtonu, podobného velmi úspěšnému Americkému vzpomínkovému muzeu holokaustu
v témž městě.
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a tety a bratrance a sestřenice, kteří přerušili vzájemné kontakty ze strachu, že budou také
posláni do lágru. Tyto oběti volají mnoha různými jazyky: „Pamatujte na nás, pamatujte
na nás!“ My nemůžeme, nesmíme zapomenout a nezapomeneme na ty, kdo zemřeli a stále
umírají pod nadvládou komunismu. Památník obětem komunismu, virtuální Světové
muzeum komunismu a kamenné vzpomínkové muzeum a knihovna komunismu nám
budou společně připomínat, že země a národy nesmí již nikdy více dopustit, aby tato
ďábelská tyranie děsila svět.
Děkuji vám.

Uznávám, že se jedná o velmi ambiciózní program. Lidé se mě někdy ptají: „Proč
se tím zatěžuješ? Komunismus je mrtev.“ Moje odpověď je vždy stejná. Komunismus není
mrtev, nýbrž si žije až příliš spokojeně v Číně, na Kubě, v Severní Koreji, ve Vietnamu
a v Laosu. Jeho zhoubný vliv je dokonce patrný v některých západních zemích.
Ti, kdo využívají komunismus k udržení moci, by chtěli, abychom zapomněli na
minulé i současné zločiny a oběti komunismu. My jim ale nevyhovíme. Nezapomeneme
na ty, kdo byli souzeni a zastřeleni coby „nepřátelé lidu“, ani na jejich manželky, které
byly zavřeny v lágrech coby „rodinní příslušníci nepřátel lidu“, ani na jejich děti, které
vyrostly v sirotčincích a později se přidaly ke zločineckým gangům, ani na jejich strýce
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Aktivní člen hnutí za litevskou nezávislost „Sąjūdis“. Členem státního výboru pro vyjednávání
vztahů Litvy se SSSR (1990–1991), signatář Zákona o nezávislosti. V letech 1992, 1996 a 2004
zvolen do Seimu Litevské republiky. Předseda Mezinárodní komise pro zhodnocení zločinů
nacistického a sovětského okupačního režimu. Předseda Skupiny pro meziparlamentní vztahy
s Izraelem a Skupiny pro meziparlamentní vztahy s USA Parlamentu Litevské republiky.
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Přátelé,
Přátelé, rád vás vidím. Před hodinou v litevském parlamentu začala vzpomínková akce
u příležitosti 20. výročí našeho demokratického hnutí Sąjūdis, jehož „malým cílem“ bylo zničit
onu „malou zemičku“ zvanou Sovětský svaz. Včera se mě Český rozhlas a Česká televize
ptaly na Lecha Wałęsu. Kdosi vydal knihu, v níž tvrdí, že Wałęsa možná měl styky s polskou
pobočkou KGB, a novináři se mě tedy ptali na důvěryhodnost našich hnutí. Mohu vás ujistit,
že naše hnutí byla skutečná demokratická hnutí usilující o znovunastolení svobody. Vidím tady
Tunneho Kelama z Estonska, který byl členem Hnutí za osvobození Estonska, a další bojovníky
za svobodu – všichni skutečně usilovali o znovunastolení svobody. Události let 1988, 89 a 90
byly zcela opravdové a nebyly nijak manipulovány sovětskou KGB; jejich výsledkem bylo
obnovení naší svobodné vůle a naší svobody vyjadřování. Neptáme se, které hnutí nebo která
událost byla důležitější, jestli pád Berlínské zdi, nebo hnutí Solidarita v Polsku, či snad litevské
hnutí Sąjūdis. Stojíme zde před účastníky českého hnutí, které pro nás bylo velmi důležité.
Nejdůležitější otázka, jíž bych se chtěl dnes zabývat, je tato: Stačilo 18 let nezávislosti
středoevropských zemí – zemí, jež jsou nyní členy Evropské unie – na to, abychom mohli
shrnout a popsat předchozích 50 let nesvobody? Anebo na to potřebujeme více času? To je
moje hlavní otázka pro tuto diskusi.
Litevská vláda mě požádala, abych byl předsedou vládní skupiny pro vyjednávání
s Evropskou unií o zahrnutí otázky zločinů spáchaných totalitními režimy do agendy
justičních a vnitřních záležitostí EU. Mohu vám říci, že to byl úžasný a umělecký zážitek,
snažit se prosadit, aby hodnoty nových členských států byly zahrnuty do společných hodnot
Unie, které zatím do značné míry kopírují hodnoty starých členských států. V prvé řadě
bych chtěl poděkovat na německé straně paní Brigittě Zypriesové, která podpořila náš návrh
rozšířit deﬁnici xenofobie, rasismu, nesnášenlivosti a antisemitismu na všechny totalitní
režimy. A tak se také stalo.
V červnu 2008 se Rada EU zabývala závěry prvního evropského veřejného slyšení
o zločinech spáchaných totalitními režimy a konstatovala, že je třeba v procesu pokračovat.
Slyšení se konalo 8. dubna 2008 po roce diskusí o tom, jak by se mělo postupovat. Naše
strana bojovala za to, aby do programu byly zahrnuty zprávy z jednotlivých zemí. Tyto
zprávy však byly zamítnuty. Unie přišla s nápadem, že slyšení by mělo být pouze prvním
hodnocením. A tak bylo slyšení 8. dubna poněkud rozporuplné. Předsednictví slyšení pod
Frankem Frattinim nebylo přítomno a vedení Evropské komise se postavilo proti přání
90 procent všech přítomných – jichž bylo asi sto – zahrnout do programu pět bodů. Nyní
tedy spoléháme na to, že české předsednictví zahrne do agendy EU tyto body, podepsané
nejvýznačnějšími evropskými mysliteli, které Evropská komise pozvala do Bruselu 8. dubna.
Nyní mám první příležitost těchto pět bodů přečíst.
První evropské veřejné slyšení o zločinech spáchaných totalitními režimy dospělo
k závěru, že země střední a východní Evropy ve 20. století zažily dva významné totalitní režimy,
nacistický a sovětský, které s sebou přinesly porušování lidských práv a svobod, genocidu,
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válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Slyšení dospělo k závěru, že je potřeba zvýšit povědomí
o komunismu, této druhé a často zapomínané části moderních evropských dějin, a zajistit
jeho hodnocení a zkoumání na stejné úrovni, jaké se těší dějiny západní Evropy; a že je dále
potřeba vytvořit společný přístup ke zločinům spáchaným totalitními režimy – a tedy učinit
protitotalitní postoj součástí společné evropské identity a společné soustavy hodnot. První
evropské slyšení proto doporučilo členským státům a zainteresovaným institucím EU:
•
Zajistit kontinuitu procesu hodnocení zločinů totalitních režimů, a tím dosáhnout
hlubšího pochopení významu, rozsahu a dopadů zločinů spáchaných totalitními
režimy, jakožto i zabránit tomu, aby totalitní režimy byly zapomenuty.
•
Založit zvláštní mezinárodní komisi pro vyšetřování a hodnocení zločinů spáchaných
komunisty a dalšími totalitními režimy v Evropě.
•
Založit evropskou nadaci pro zvyšování veřejného povědomí na úrovni celé EU.
•
Vyhlásit 23. srpen, den podepsání paktu Molotov-Ribbentrop, evropským dnem obětí
stalinismu a nacismu.
•
Zvážit možnost založení evropského muzea totalitních režimů.
•
Zajistit rovný přístup k obětem všech totalitních režimů bez diskriminace té či oné
skupiny. Domnívám se, že tento bod je velmi důležitý.
Těchto pár bodů cituji z dokumentu iniciovaného všemi účastníky prvního evropského
slyšení. Doufáme, že druhé evropské slyšení se bude konat během českého předsednictví.
A jak si toto další slyšení představujeme? Já osobně doufám, že součástí příštího slyšení
budou zprávy z jednotlivých zemí.
A nyní bych chtěl položit následující otázku pro naši další diskusi: Stačilo nám 18 let
k tomu, abychom ohodnotili totalitní režimy, nebo potřebujeme více času? Bruselští byrokrati
nás přesvědčují, že na to ještě nebylo dost času. Německo potřebovalo 20 let na to, aby dospělo
k opravdovému odsouzení osvětimských zločinů v rámci frankfurtských procesů. Pan Gauck si to
pamatuje lépe. Tyto skutečné procesy v Německu proběhly až v letech 1964–65 a pouze v roce 1968
začalo Německo opravdu hodnotit zločiny nacismu. Evropská komise proto nyní argumentuje, že
na posouzení zločinů komunismu možná ještě nebylo dost času. Ale my se domníváme, že z naší
strany již více času není třeba. Instituce například v Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Polsku a dalších
dotčených zemích splnily své úkoly a provedly posouzení komunistických zločinů. V rámci tohoto
hodnocení jsme v Litvě sestavili místní zprávu o zločinech sovětského režimu. Tento režim v Litvě
nepovažujeme za komunistický, ale za okupační režim. Tento režim nebyl původním litevským
produktem, ale invazí ze strany Sovětského svazu. Naše zpráva je hotova. Rád bych proto požádal
další země, především nové členské státy EU, aby dokončily své zprávy a případně je ratiﬁkovaly
v parlamentech nebo vládách. Domníváme se, že je velmi důležité shrnout poznání získané za
posledních 18 let do jednoho desetistránkového nebo dvacetistránkového textu a poté tyto zprávy
předložit Radě pro spravedlnost a vnitřní záležitosti EU, a získat tak rovněž hodnocení z pohledu
justičního. Domnívám se, že čas protikomunistických konferencí se již chýlí ke konci. Nyní
nastal čas provést konečné hodnocení komunistických režimů ve střední Evropě a podrobit toto
hodnocení zkoušce evropské solidarity.
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A co sousedské vztahy mezi Ruskem a EU? Snažili jsme se na první evropské slyšení
pozvat Ukrajince, ale Evropská komise s tím nesouhlasila a místo toho pozvala své ruské
přátele, aby mluvili o své historii. Rusové velmi konstruktivně popsali zvěrstva páchaná
Josefem Stalinem, ale Ukrajina tam zastoupena nebyla. Je naším úkolem nejprve vyřešit
otázky totalitních režimů v rámci EU. Druhým krokem potom budou vztahy s našimi
sousedy, se sousedy EU. Jsem velmi rád, že Litva prosadila čtyři body do smlouvy mezi EU
a Ruskem, neboť tyto body se vztahují k minulosti a k totalitním režimům a k deportacím
Litevců – a my jsme velmi rádi, že nás země EU konečně podpořily a pomohly nám prosadit
tento oﬁciální závazek pro budoucí jednání mezi EU a Ruskem.
Rád bych se trochu vrátil ke svým vlastním zkušenostem. Pamatuji si, co pro mě
totalitní režimy znamenaly. V roce 1964 skončil „sametový“ Chruščov a po něm začala éra
Brežněvova. Pamatuji si, že jsem v té době ve škole navštěvoval tzv. hodiny ateismu a se mnou
má spolužačka Kristina Zurkeviciuteová. Jednalo se o takové cvičení v odmítání náboženství.
Kristina byla moje sousedka a bylo jí 10 let. Najednou se postavila a řekla: „Já chodím s babičkou
v neděli do kostela.“ Jako by vybuchla bomba. Bylo to v roce 1964 v litevském Kaunasu. Učitel
ateismu na sobě měl sportovní úbor z NDR a zvolal: „Kristino, sedni si prosím, nikdo se tě na
nic neptal.“ Ve skutečnosti všechny děti chodily tajně do kostela a Kristina měla jenom mlčet
a lhát stejně jako ostatní, jak je to ostatně učili ve škole. Místo toho ale Kristina zůstala stát
a požádala, aby učitel do velké červené knihy zaznamenal, že od té doby, co byli její rodiče
posláni do vyhnanství na Sibiř, chodí v neděli s babičkou do kostela. Já jsem na tom byl lépe –
jsem žid, a tak se mě nikdo neptal na synagogu. Kristina tam stála sama a naléhala: „Prosím
napište do té knihy, že chodím do kostela.“ Učitel se otočil k žákům, z nichž většina byly děti
z věřících rodin, a řekl: „Tak, děti, rozhodnutí je na vás, protože teď před sebou vidíte příčinu
svých budoucích problémů.“ V očích tohoto komunisty tou příčinou byla Kristina. A tak děti,
které samy rovněž chodily do kostela, během příští přestávky zbily Kristinu za to, že vybočila
z řady a nedokázala se podřídit základnímu pravidlu sovětského systému, jímž byla přetvářka
a lež. Dva týdny poté byla Kristina přeložena do jiné školy, aby nemohla inﬁkovat klima naší
třídy. O 40 let později jsem napsal svůj první článek „Kristino, kde jsi?“. Snažil jsem se zjistit,
kde je mojí bývalé spolužačce konec – ale nenašel jsem ji.
Taková byla pro mě, žida, jehož celou rodinu z matčiny strany zabili nacisti, zkušenost
se sovětskou komunistickou nadvládou, která se snažila potlačit veškerou naši skutečnost
a ukrást nám naši mentalitu. Jsem velmi dobře obeznámen s diplomatickými zdroji amerických
a britských tajných služeb z let 1944–45, které posílaly z Bulharska a Československa zprávy
o tom, že Sověti plánují v těchto zemích nastolit dlouhodobou komunistickou nadvládu.
Domnívám se, že je na čase, aby západní část evropského klubu pochopila, proč se dnes my,
občané postkomunistických zemí, cítíme být druhořadými občany EU a proč se někteří naši
spoluobčané živí umýváním oken v Londýně. Pocit skutečného porozumění mezi novými
a starými členy klubu by měl přijít spolu s hodnocením naší minulosti.
Děkuji.
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Vážený pane senátore Mejstříku, vážené dámy a pánové,
velmi mne těší, že k vám dnes mohu promluvit a podat vám stručný hlubší náhled na situaci
v Německu. Velmi dobře přitom mohu navázat na oba kolegy z Německa, kteří již hovořili
dnes dopoledne, což mi umožňuje vynechat některé poznámky, které jsem si připravil.
Tato konference má na pořadu témata svědomí Evropy, paměť a vyrovnávání se
s napáchaným bezprávím. Děkuji pořadatelům mnohokrát za laskavé pozvání a zejména
za to, že nám nabízejí mezinárodní fórum pro cílené zaměření na evropské rozměry těchto
debat, které se jinak konají také na národních úrovních.
Vědecká a historicko-politická diskuse o desetiletích komunistických diktatur
a o nakládání s jejich dědictvím se nejpozději s rozšířením Evropské unie stala celoevropským
tématem. Až do té doby bylo Německo se svou minulostí NDR často v EU izolovaným
faktorem. I v Německu samotném hrozilo a občas ještě hrozí nebezpečí redukování dějin
NDR takříkajíc na východoněmecké regionální dějiny s tím, že rozměry v tomto tématu
obsažené pak nemohou být v podstatě správně osvětleny.
Byl jsem pozván, abych podal zprávu o práci úřadu, který byl založen již v roce 1990
jako svého času jediný svého druhu, o práci Úřadu spolkové zmocněnkyně pro archivy státní
bezpečnostní služby bývalé NDR. Spolkovou zmocněnkyní je od roku 2000 paní Marianne
Birthlerová. Deset předcházejících let byl v čele úřadu pan Joachim Gauck, kterého jste zde
dnes již slyšeli.
Dovolte mi, abych nejprve nadnesl několik otázek, které by měly být důležité pro
každou zemi, jež se rozhodla pro otevřené zacházení s dějinami. Tyto otázky už také byly
předmětem naší diskuse dnes dopoledne: Jak zachází společnost s oběťmi politické zvůle?
Budou rehabilitovány? Obdrží odškodnění? Bude jim a jejich osudům věnována pozornost
veřejnosti? Budou zodpovědné osoby nuceny skládat účty? Budou pachatelé postaveni
před soud? Budou jejich jména zveřejněna? Uskuteční se prověrky s cílem identiﬁkovat
bývalé profesní i neoﬁciální spolupracovníky tajných služeb a nevpustit je do státních
a společensky důležitých funkcí? Budou otevřeny archivy? Zpřístupní se veřejnosti vědomosti
bývalé vládnoucí vrstvy? Existují snahy o prozkoumání struktur moci na základě, který je
transparentní pro všechny zúčastněné a nikoliv pouze funkční ve smyslu určité dějinné
politiky? Jak budou tyto vědomosti zveřejněny? Jaké existují formy veřejného vyrovnávání
se s minulostí? Je oceňován odboj proti diktatuře? Jsou oběti připomínány veřejně? Budou
příběhy obětí a odboje sbírány a uchovávány pro příští generace?

Studoval právo, pedagogiku, politologii a germanistiku. V letech 1980–2001 vykonával vyšší
věřejně-správní funkce Svobodného a hansovního města Hamburku. Ředitelem senátu při
Úřadu pro školy, mládež a odborné vzdělávání (od roku 1993). Od září roku 2001 je ředitelem
a zástupcem spolkové zmocněnkyně pro archivy státní bezpečnosti bývalé NDR (BStU).

Tyto a podobné otázky nás zaměstnávají již od přelomu let 1989 a 1990. Ne všechny
státy s diktátorskou minulostí na ně nalezly stejné odpovědi. Z hlediska obsahu a časového
průběhu existují rozdíly, ale také mnoho společného. Zkušenosti jednotlivých zemí je
třeba brát vážně, neexistuje jednotný model. Vyplatí se však vzájemně brát na vědomí praxi
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z jednotlivých zemí, zejména v Evropě, která se sbližuje. V Německu jsme stáli a stojíme
před úlohou vyrovnat se se dvěma velmi odlišnými totalitními režimy. Z toho občas vznikají
napětí, o kterých se zde nemusím znovu zmiňovat. Jsem však přesvědčen o tom, že náš
pokus vyrovnat se s komunistickou nadvládou bezprostředně po jejím konci má co dělat
s nedostatky ve vyrovnávání se s národním socialismem v Německu po roce 1945, které už
dnes ráno popsal pan profesor Kißener. Tentokrát už neměly oběti čekat dlouho na své
zadostiučinění, tentokrát už neměly bývalé elity smět bez překážek pokračovat ve svých
kariérách.
Překročilo by rámec tohoto příspěvku, kdybych měl vyprávět historii všech institucí
v Německu, které se v širokém záběru témat věnují vyrovnávání se s komunistickou diktaturou
v bývalé NDR. Úřad pro archivy Stasi, ze kterého přicházím, je největší z těchto institucí.
Disponuje přibližně 158 kilometry svazků tajné policie a cca 15 500 pytli s dokumenty, které
Stasi určila ke zničení a roztrhala. K tomu je třeba připočíst 1,4 milionů takzvaných speciálních
nosičů informací – to jsou fotograﬁe, ﬁlmy, videa, zvukové nahrávky a nosiče dat. Ze všech
těchto materiálů lze vytvořit poměrně ucelený obraz. A úřad, který stále ještě zaměstnává na
2 000 spolupracovníků a spolupracovnic, přispívá k personálním a společenských procesům
vyrovnávání se minulostí podstatnou měrou. Sám je však pouze součástí sítě složené
z centrálních a regionálních, státních a soukromých institucí. Jako příklad jmenujme Nadaci
pro vyrovnání se s diktaturou SED (východoněmecké komunistické strany), četné soukromé
archivy a iniciativy pro vyrovnání se s minulostí, jakož i svazy obětí a poradenská centra.
Činnost těchto institucí doplňují zákony o nápravě křivd, tedy zákony upravující především
rehabilitaci a odškodnění těch, kteří byli politicky pronásledováni.
Nejdůležitější instituce vděčí za svou existenci politickým rozhodnutím parlamentu,
kterým předcházelo občanské angažmá. To platí i pro Úřad pro archivy Stasi. Zabezpečení
svazků a jejich neprodlené zpřístupnění bylo zahájeno v době nenásilné revoluce a obsazení
služeben Stasi v četných městech NDR na přelomu let 1989 a 1990. Až teprve velký veřejný
nátlak přiměl vlády NDR a SRN, aby do sjednocovací smlouvy zahrnuly ustanovení, podle
kterého zůstanou svazky i ve sjednoceném Německu přístupné veřejnosti.
Zákon o archivech Stasi, na jehož základě náš úřad pracuje, vychází ze dvou
stěžejních principů: práva jednotlivého občana a veřejnosti na přístup ke svazkům na straně
jedné a ochrany práv osobnosti na straně druhé. Podstatným obsahem zákona a naší praxe,
která na něm staví, je tyto právní hodnoty pečlivě zvažovat. Zákon máme již více než
16 let. Prošel několika novelizacemi, ve svém jádru byl však opakovaně potvrzen velkou
parlamentní většinou. Zvláštní důraz klade na právo všech osob nahlédnout do dokumentů
Stasi vedených o nich samých. Tohoto práva mezitím využilo více než 1,6 miliónů lidí tím,
že podali odpovídající žádost a poté od nás obdrželi vyrozumění.
Poptávka po těchto svazcích dodnes nebyla přerušena, a dokonce stoupá. Jen v roce
2007 jsme v oblasti nahlížení do svazků obdrželi více než 100 000 žádostí od občanů. Podklady
bývalého ministerstva pro státní bezpečnost kromě toho ve velkém rozsahu využívají vědci
122

Ústav svědomí Evropy – Hans Altendorf

a publicisté zkoumající mocenské struktury NDR. Pro zpřístupňování podkladů za těmito
účely platí zákonné úpravy, které pro každý jednotlivý případ předepisují posouzení veřejného
zájmu a ochrany práv osobnosti. Vědci z našeho úřadu se soustřeďují na výzkum struktur,
způsobů činnosti a metod ministerstva pro státní bezpečnost. Vznikla řada publikací, které se
staly standardními díly historiograﬁe NDR. V Německu stále existuje propast mezi stávajícím
věděním o vládnoucím systému NDR, jedné z nejlépe prozkoumaných oblastí soudobých
dějin, a veřejně šířenými znalostmi o něm. Z tohoto důvodu spočívá jedno z těžišť naší práce
ve výuce veřejnosti, a zejména mladé generace o tomto systému, převážně prostřednictvím
výstav, akcí a vzdělávacích materiálů pro školy.
Závažné postavení v naší práci po 15 let zaujímaly lustrace státních zaměstnanců.
Dnes jsou lustrace možné jen u vrcholných představitelů v určitých oblastech. Přesto se díky
rešerším vědců a médií nadále vynořují jednotlivé případy zápletek se státní bezpečností
a ukazuje se, že velká část veřejnosti je stále proti tomu, aby bývalí spolupracovníci Stasi
zaujímali významné pozice v politice, ve státní správě, sportu nebo médiích.
Než začnu hovořit o tom, čeho jsme dosáhli, nerad bych zamlčel některé nedostatky
a nevyřešené problémy, které jsou spojeny s přechodem od diktatury k demokracii. Zčásti
zazněla tato témata také dnes ráno. Zatímco se mnohé oběti komunistického režimu nacházejí
v tíživé ekonomické situaci (přestože byly odškodněny za věznění a dostaly zvláštní důchod),
pobírají dřívější státní funkcionáři a důstojníci Stasi úctyhodné důchody. Odhlédneme-li
od střelby u zdi, neproběhlo téměř žádné trestněprávní stíhání komunistických zločinů.
Nadále trvá politováníhodný nedostatek veřejného povědomí o diktatuře NDR. Pouhý
zlomek učitelů na školách se skutečně zajímá o tato témata. A politováníhodná je také určitá
tendence ke zlehčování, k již popsané nostalgii.
Přesto z mého hlediska převažuje v průběžné bilanci práce úřadů a iniciativ zabývajících
se vyrovnáváním se s minulostí to pozitivní. Mnohého bylo dosaženo. Minulost NDR není
zamlčována. Je veřejným tématem. Nezřídka se o ni vášnivě hádáme. Tato součást našich
dějin nachází stále výraznější uplatnění v umění a kultuře. Oběti byly schopny s pomocí
svazků Stasi objasnit své osudy. Byly rehabilitovány a obdržely odškodnění. V politice a státní
správě se uskutečnila dalekosáhlá personální obnova. Rozsáhlý výzkum nám umožňuje
vhledy do mechanismů diktatury. To nám může pomoci lépe si vážit svobody a demokracie.
Za pomoci shromážděného vědění jsme schopni proti legendám a historickým lžím postavit
fakta. A v neposlední řadě byly příběhy odvahy a odboje i příběhy obětí zachráněny před
zapomenutím.
S těmito pozitivními výsledky naší práce bych rád spojil, že už mnoho let pěstujeme
dobré kontakty s partnerskými ústavy právě také v České republice a v Polsku. Při příležitosti
návštěvy vašeho ministra vnitra Ivana Langera loni v létě jsme byli informováni o novém
Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Už na jaře jsme měli tu čest u nás v Berlíně
pozdravit nového ředitele vašeho ústavu, pana Pavla Žáčka, a jeho zástupce, pana Lehkého,
123

Svědomí Evropy a komunismus

který nám byl znám už z dřívější spolupráce. Jsou tomu právě dva týdny, co jsme u nás měli
na dvoudenní pracovní návštěvě jako hosty větší delegaci ředitelů a spolupracovníků ÚSTR.
Je to potěšitelný stav, který by se měl nadále volně rozvíjet v rámci bilaterální a multilaterální
spolupráce mezi ústavy bývalých zemí východního bloku.
Do této spolupráce bychom chtěli vnést profesionalitu prostřednictvím jejího
upevnění na trvalé bázi. Proto jsme se rozhodli ve 20. roce po pádu železné opony přivést
ke společnému stolu všechny instituce, které se ve svých zemích zabývají archivy bývalých
tajných služeb. Spolupráce by měla být trvale rozvíjena v rámci stabilní sítě. Různorodé vztahy
těchto institucí, vytvořené např. prostřednictvím vědeckých setkání, konferencí a pracovních
návštěv, by tak mohly být povzneseny na novou úroveň. Střední a východní Evropa by
měla kromě toho do budoucna v otázce vyrovnávání se s nedávnou minulostí v nové EU
vystupovat společně. To by zlepšilo šance, že budou zkušenosti našich zemí s komunistickou
nadvládou vnímány a brány vážně také na Západě, a tím v celé EU. Evropská paměť musí
zahrnout vzpomínání na komunistické diktatury v Evropě. To je důležitý předpoklad pro
vytvoření evropské identity. K tomu mohou významnou měrou přispět instituce, které jsou
výslovně pověřeny zpřístupňováním svazků a vyrovnáváním se s diktaturami. Čeká nás ještě
hodně práce.
Děkuji mnohokrát za pozornost.
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Ústav svědomí Evropy – Łukasz Kamiński

O d b o r p r o ve ř e j no u o s vě t u
Ústav paměti národa – Komise pro stíhání zločinů proti polskému národu
Přestože po pádu komunismu v Polsku byla otázka zodpovědnosti za minulost předmětem
rozsáhlých diskusí, stát neudělal téměř nic pro to, aby se tyto myšlenky uvedly do praxe.
Teprve v prosinci 1998 dolní komora polského parlamentu (Sejm Polské republiky) schválila
založení Ústavu paměti národa – Komise pro stíhání zločinů proti polskému národu (a to
přes výhrady postkomunistické strany a jejích spojenců). Zákon vstoupil v platnost v roce
1999, poté co Sejm přehlasoval veto prezidenta Aleksandera Kwaśniewského. Ústav však
začal fungovat až ve druhé polovině roku 2000. V preambuli tohoto nařízení se píše, že
založením ústavu si Sejm klade za cíl udržovat v paměti nesmírné množství obětí a obrovské
ztráty a škody způsobené polskému národu během druhé světové války a po jejím skončení;
tradici vlasteneckého boje polského národa proti okupantům, nacismu a komunismu; činy
Poláků vykonané v zájmu obnovení nezávislého Polska a zajištění svobody a důstojnosti;
povinnost stíhat zločiny proti míru a lidskosti jakožto i válečné zločiny; povinnost vyjádřit
vděčnost a nabídnout vyrovnání s cílem odčinit veškeré bezpráví spáchané státem v důsledku
porušování lidských práv, neboť se domníváme, že nezákonné jednání úřadů proti vlastnímu
národu by nemělo zůstat utajeno a nemělo by být zapomenuto.
Hlavním cílem existence ústavu je zkoumání represivního systému od roku 1939 do roku
1989 a různých druhů odporu proti totalitě, jakožto i zpřístupnění archivních záznamů
obětem nespravedlnosti a stíhání nacistických a komunistických zločinců.

Historik, přednáší na Wroclavské universitě. Zabývá se především protikomunistickým
odbojem v poválečném Polsku, historií komunistického bezpečnostního aparátu a krizí
komunistického systému.

V čele Ústavu paměti národa stojí jedenáctičlenná rada se sedmiletým funkčním
obdobím. Sedm členů jmenuje absolutní většinou hlasů Sejm, dva členy jmenuje absolutní
většinou Senát a dva členy jmenuje prezident. Rada ústavu rozhoduje o směřování činnosti,
schvaluje stanovy, pravidla a předpisy a vyjadřuje se k probíhající činnosti. Nejdůležitějším
úkolem rady je však výběr kandidáta na pozici předsedy ústavu. Radou navržený kandidát na
předsedu ústavu musí obdržet ústavní většinu (tedy dvě třetiny) hlasů v Sejmu a také souhlas
Senátu. Předseda Ústavu národní paměti má rozsáhlou imunitu, v jejímž rámci nemůže být
zatčen ani vzat do vazby bez souhlasu Sejmu. Předseda řídí každodenní činnost ústavu, najímá
jeho zaměstnance a jednou za rok je povinen podat Sejmu zprávu o činnosti ústavu. Zpočátku
bylo velmi obtížné získat pro kandidáty dvě třetiny hlasů, a tak výběr prvního předsedy trval
více než rok. Nakonec byl zvolen a jmenován profesor práva Leon Kieres. Nyní pozici zastává
profesor historie Janusz Kurtyka, který před tím řídil pobočku ústavu v Krakově.
Prvních několik let své existence ústav strávil vytvářením struktury a organizace
své činnosti. Bylo třeba vymalovat kanceláře, najmout zaměstnance a především bylo
třeba získat archivní materiály, které do té doby spravovaly tajné služby, policie, soudy
a státní zastupitelství. Ústav dosud získal více než 85 kilometrů svazků. Jejich shromáždění
představovalo jednu z nejrozsáhlejších operací svého druhu v dosavadní polské historii.
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V současné době se proces vytváření struktury Ústavu paměti národa nachází v závěrečném
stádiu. Vedle varšavské centrály má ústav také 11 krajských poboček a sedm zastupitelství
a dohromady zaměstnává přibližně 1 900 lidí. Centrála i jednotlivé pobočky byly původně
rozděleny do tří základních oddělení: Hlavní komise pro stíhání zločinů proti polskému
národu, Odbor pro zachování a šíření archivních záznamů a Odbor pro veřejnou osvětu.
První oddělení navázalo na činnost Hlavní komise pro stíhání nacistických
zločinů v Polsku, která existovala již před rokem 1989. V oddělení pracuje 111 státních
zástupců jmenovaných ministrem spravedlnosti, kteří řídí vyšetřování v oblasti nacistických,
komunistických a válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. V roce 2007 státní zástupci
Ústavu paměti národa uzavřeli 1 291 případů, z nichž 350 se týkalo nacistických zločinů,
871 komunistických zločinů a 50 válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Bohužel počet
obvinění předaných soudu není až tak impozantní: od začátku činnosti ústavu padlo pouze
190 obvinění proti 261 lidem a 80 lidí bylo odsouzeno, přičemž nejtěžším trestem bylo
odnětí svobody na sedm let. Tento značný rozdíl mezi počtem vyšetřených případů a počtem
obviněných a odsouzených je důsledkem několika faktorů. V prvé řadě je obrovská část
zkoumaných případů historické povahy, což znamená, že se pokračuje ve vyšetřování, přestože
viníci již nejsou naživu. Proč se tedy tato vyšetřování provádějí? Protože naším cílem je ve
jménu zákona pojmenovat pachatele, jejich zločiny a oběti. Vzhledem k velkému časovému
odstupu je sběr důkazů a svědeckých výpovědí značně komplikovaný. Zadruhé, soudy se
zdráhají odsoudit osoby vinné ze zločinů komunismu, a to především právníky – bývalé
soudce, žalobce a státní zástupce. V současné době jsou tyto osoby obviněny z tzv. justičních
zločinů, při nichž se podílely na odsouzení nevinného k trestu smrti. Posledním faktorem je
zákon o amnestii z roku 1989. Záměrem autorů tohoto předpisu bylo chránit představitele
protikomunistických opozičních hnutí před pronásledováním, avšak v současnosti tato
amnestie často chrání samotné komunistické zločince. Zločiny komunismu s výjimkou
zločinů spojených s vraždami, budou promlčeny v roce 2020 a zločiny spojené s vraždami
budou promlčeny v roce 2030.
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Odbor pro veřejnou osvětu, který je třetím oddělením ústavu, provádí výzkum
v oblasti polských dějin v letech 1939 až 1990 a vykonává osvětovou činnost. V současné
době probíhá 12 celostátních badatelských projektů a celá řada místních projektů.
Výzkum se zaměřuje jak na události druhé světové války, tak na období komunistické
diktatury v Polsku. Ústav paměti národa vydal od roku 2000 více než 300 knih, a to buď
nezávisle nebo jako spoluvydavatel. Knihy jsou vydávány v několika edicích, jako jsou
monograﬁe, dokumenty, výpovědi a vzpomínky, alba, slovníky, příspěvky z konferencí
atd. Dále ústav vydal následující publikace: 87 vydání ústavního bulletinu (Biuletyn IPN),
12 vydání půlročníku Pamięć i Sprawedliwość (Paměť a spravedlnost) a pět vydání časopisu
Aparat represji w Polsce Ludowej (Represivní aparát v Polské lidové republice). Výsledky
výzkumu jsou rovněž zveřejňovány v dalších publikacích. Zaměstnanci Odboru pro
veřejnou osvětu vydali do konce roku 2007 celkem 2 000 akademických článků. Tato
čísla nepřímo poukazují na to, že došlo ke značnému průlomu ve zkoumání polských
dějin let 1939 až 1989.
Ústav paměti národa rovněž sehrává klíčovou úlohu v osvětových aktivitách
vztahujících se k nejnovějším dějinám Polska. Velmi významné jsou výstavy pořádané
Odborem pro veřejnou osvětu. Odbor dosud zorganizoval 160 výstav, které seznámily
společnost s problémy spojenými s druhou světovou válkou a s dosud neznámými aspekty
komunistické diktatury. Některé výstavy jsou věnovány vztahům mezi Poláky a jinými
národy ve 20. století a existují v různých jazykových mutacích. Například výstava pořádaná
u příležitosti 35. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa se věnovala
vztahům mezi Poláky, Čechy a Slováky v roce 1968. Výstava byla v průběhu více než jednoho
roku k vidění v mnoha českých městech. Nyní připravujeme novou výstavu na toto téma. Náš
odbor dále provádí osvětu prostřednictvím odborných a populárně-vědeckých konferencí.
Doposud jsme zorganizovali 210 konferencí včetně několika mezinárodních.

Odbor pro zachování a šíření archivních záznamů shromažďuje a zpřístupňuje
záznamy nacistických a komunistických bezpečnostních aparátů a dalších represivních
orgánů (například soudů) z let 1939 až 1990. Přístup k dokumentům mají oběti a poškozené
či pronásledované osoby a také badatelé (historici, politologové atd.) a novináři. Záznamy
vybraných skupin veřejných činitelů jsou přístupny všem občanům. Veřejně přístupná je nyní
velká většina dokumentů. Několik set metrů svazků je však z důvodů národní bezpečnosti
uloženo ve zvláštním fondu s omezeným přístupem. Tento fond obsahuje především
dokumenty o činnosti zahraniční rozvědky komunistického bezpečnostního aparátu. Fond je
systematicky zkoumán ve snaze zpřístupnit další svazky. Oběti dostávají fotokopie dokumentů
se začerněnými osobními údaji, mohou však požádat o to, aby jim takto začerněná jména
byla sdělena, stejně jako jména tajných spolupracovníků bezpečnostního aparátu, kteří na ně
donášeli. Historici a badatelé mají přístup k původním dokumentům.

Část činnosti Odboru pro veřejnou osvětu je zaměřena na školy. V jejím rámci dosud
vyšlo 15 vzdělávacích publikací obsahujících kopie dokumentů, fotograﬁe, mapy a další
materiály, které mají učitelům dějepisu usnadnit přípravy na výuku. Odbor uspořádal 60
celostátních a místních dějepisných soutěží pro učitele a studenty středních a vysokých škol
a nespočet školení pro učitele, veřejných přednášek, kurzů, školních workshopů atd.
Zaměstnanci Odboru pro veřejnou osvětu jsou spoluautory desítek dokumentárních
ﬁlmů a stovek televizních pořadů věnovaných moderním polským dějinám a na celé řadě
dalších projektů tohoto druhu se podíleli coby odborní poradci. Divadlo Polské televize
nedávno zinscenovalo představení založená na faktech sestavených historiky z Ústavu
paměti národa, což se ukázalo být velmi účinnou metodou popularizace vědomostí pro
širokou veřejnost. Rovněž je potřeba zmínit rozsáhlou spolupráci s tiskem, především deníky
a měsíčníky, v jejímž rámci dosud zaměstnanci Odboru pro veřejnou osvětu publikovali přes
2 000 populárně naučných článků. Některá periodika vydávají zvláštní historické přílohy
připravené ve spolupráci s Ústavem paměti národa.
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Od roku 2007 ve značné míře využíváme také internet. Některé projekty mají svou
vlastní webovou stránku, například níže popsaná stránka Po stopách zločinu. Dále byly
spuštěny dva populárně naučné portály zabývající se stanným právem (www.13grudnia81.pl)
a březnem 1968 (www.marzec68.pl). Jejich součástí jsou historické studie, svědecké výpovědi,
dokumenty a multimediální materiály (výstřižky z tisku, fotograﬁe, nahrávky). Dále je zde
možno stáhnout si odborné publikace Ústavu paměti národa. Oba portály si již získaly
značnou oblibu mezi návštěvníky.
Odbor pro veřejnou osvětu se rovněž podílí na řadě dokumentačních činností včetně
dvou celostátních projektů. První z nich, nazvaný Zápisky, zpracovává hodiny digitálních
videozáznamů výpovědí očitých svědků a obětí totalitního systému. Takto vznikající ﬁlmová
knihovna bude v budoucnu sloužit vzdělávacím a odborným účelům. Druhý projekt, Po
stopách zločinu, usiluje o zmapování a zdokumentování (pomocí fotograﬁí či videozáznamů)
míst spojených s komunistickým terorem, jako jsou vězení, lágry, popraviště či hroby obětí.
Některá z těchto míst dodnes nesou stopy spáchaných zločinů (nápisy vězňů na stěnách,
stopy po kulkách atd.). Bohužel stále více takových míst postupně chátrá a připomínky
represe jsou pustošeny.

•

V roce 2007 bylo v souladu s novelizací zákona zřízeno čtvrté oddělení Ústavu
paměti národa. Lustrační odbor ověřuje lustrační osvědčení povinně předkládaná nejvyššími
státními činiteli a zveřejňuje na internetu seznamy agentů komunistických tajných služeb,
čelných představitelů komunistické strany a obětí státní represe.
Vedle celostátních aktivit bychom neměli zapomenout na rovněž velmi důležitou
mezinárodní spolupráci. Ústav paměti národa ve spolupráci se zahraničními partnery
uspořádal mnoho mezinárodních odborných konferencí.

Značná část dnešního lidstva se v minulosti musela vyrovnávat se zkušeností
života v komunistických režimech. Na jedné straně to byla zkušenost spojená s terorem,
pronásledováním a nebývalým úsilím o změnu společenských vztahů a lidského vědění
a vědomí. Na straně druhé to však byla zkušenost spojená s hrdinským bojem za základní
lidské hodnoty. Každý národ postižený komunismem má právo podívat se do očí své vlastní
minulosti. Toto právo by nemělo být zpochybňováno, jak to někdy činí ti, kdo měli v
té době štěstí a mohli žít v míru a svobodě. Je možné, že se národy, které před rokem
1989 žily nezávisle ve svobodné části světa, jednoho dne rozhodnou rovněž podívat do
očí své vlastní minulosti. Možná si potom položí otázku, zda během oněch desetiletí, kdy
komunisté ovládali téměř polovinu světa, udělaly dost pro to, aby podpořily boj ostatních
za svobodu a demokracii.

Přesto všechny tyto činnosti nemohou být považovány za dostatečné. Odborná
úroveň výzkumu činnosti bezpečnostních aparátů jednotlivých zemí je značně nevyrovnaná,
což omezuje možnosti srovnávacích studií a pokusů o vytvoření syntetizujícího obrazu
poválečných dějin této části Evropy. Osvětové činnosti stále probíhají pouze v rámci jedné
země nebo přinejlepším v rámci bilaterálních vztahů, a proto je obtížné zahájit projekty,
které by ovlivnily povědomí celé evropské společnosti, především společnosti v západní
Evropě. Pokud Evropa nepřijme komunistickou totalitu jako dlouhodobý prvek své identity,
skutečná integrace kontinentu nebude úspěšná.

•

•
•
•

Provádět rozsáhlý vědecký výzkum zločinů spáchaných totalitními režimy a hnutí
odporu proti těmto režimům.
Zahájit a uvést do praxe řadu osvětových činností založených na výsledcích odborného
zkoumání. To znamená mimo jiné řádně zapojit téma zločinu do školních osnov,
poskytnout studentům a učitelům odpovídající učební materiály, pořádat soutěže
podněcující zájem o dějiny mezi mládeží a popularizovat dané téma prostřednictvím
publikací, výstav, dokumentárních ﬁlmů a webových stránek.
Připomínat zločiny a oběti komunismu na veřejnosti prostřednictvím památníků, muzeí
a ochranou míst spojených se zločiny před chátráním a pustošením.
Odstranit z veřejných prostranství symboly spojené s totalitními režimy (názvy ulic,
památníky atd.).
Odpovídajícím způsobem uctít oběti totalitních režimů, a to jak na symbolické rovině
(zrušení nezákonných rozhodnutí totalitních režimů včetně rozsudků, udělených cen
a vyznamenání), tak v oblasti hmotné (kompenzace, zajištění odpovídající životní úrovně,
sociální dávky, zdravotní péče). Současně je třeba zaznamenat důkazy a výpovědi obětí
totalitních režimů pro budoucí generace.

Polské zkušenosti ukazují, že pro úplné přiznání a potrestání zločinů spáchaných
totalitními režimy je potřeba přijmout následující opatření:
•
Pokusit se vypátrat a stíhat pachatele na základě pravidla o nepromlčitelnosti genocidy,
válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a prodloužit promlčecí lhůty u dalších zločinů.
•
Umožnit obětem a badatelům volný přístup k záznamům vytvořeným totalitními
režimy, především nacistickou a komunistickou stranou a jejich bezpečnostními
aparáty, soudy atd.
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Historik a novinář. Absolvent Fakulty žurnalistiky University Karlovy a Filosoﬁcké fakulty
UK (historie, politologie). V 90. letech pracoval na Úřadu dokumentace a vyšetřování činnosti
Státní bezpečnosti (pozdější Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu
(ÚDV). V letech 1995 až 1996 stipendistou Fulbrightovy nadace (Stanford University, USA).
Po vzniku slovenského Ústavu pamäti národa odchází do Bratislavy (SR). V prosinci 2007 se
stal prvním ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů (ČR), který se věnuje zkoumání
éry totalitních režimů v Československu – komunismu a nacismu.

Ústav svědomí Evropy – Pavel Žáček

Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážené dámy, vážení pánové,
mám tu čest, že zde na půdě Senátu Parlamentu ČR, iniciátora vzniku našeho Ústavu pro
studium totalitních režimů, mohu reprezentovat nejmladší instituci z postkomunistického
světa, jejíž ambicí je velmi rychle se dostat na úroveň našich starších partnerských institucí.
Jejich dva reprezentanti byli mými předřečníky. Právě proto, že jsme začali teprve 1. února
letošního roku, není zatím co hodnotit. Dovolil bych si spíše vyzvednout některé body
nesmírně dlouhého procesu, který vedl, po vzoru našich kolegů z postkomunistických zemí
od Spolkové republiky Německo až po Rumunsko, ke vzniku naší instituce.
Domnívám se, že speciﬁcký politický vývoj v ČSFR a posléze v České republice,
kdy naši političtí představitelé hledali vlastní cestu k překonávání minulosti, umožnil vznik
řady zákonů a legislativních úprav, z nichž za jeden z nejdůležitějších v oblasti vyrovnání se
s minulostí je označován tzv. lustrační zákon z října 1991. Tento zákon byl ryze speciﬁckým
českým příspěvkem do tohoto složitého procesu. Byl bohužel přijat bez ohledu na legislativní
proces v SRN, kde tehdy Bundestag diskutoval o vytvoření Úřadu spolkového zmocněnce
pro podklady Stasi v bývalé NDR a přijal tuto zákonnou úpravu jenom o jeden a půl měsíce
později, ovšem v soﬁstikovanější podobě. V tehdejším Československu jsme jako maximum
možného v rámci politického vývoje měli zákon, který sice některým představitelům
minulého režimu zabraňoval ve vstupu do vrcholných funkcí, ale zdaleka neřešil veškeré
problémy – třeba otevření archivů, těch třináctých komnat. Navíc jsme nevycházeli ze stejné
pozice jako SRN, kde proces začal před sjednocením Německa. V České republice jsme
zachovali kontinuitu s komunistickou dobou jak v právní oblasti, tak v personální oblasti
bezpečnostních složek, jež některé dokumenty používaly i po likvidaci komunistické Státní
bezpečnosti. Proces to byl krkolomný, lemovaný souboji o archiválie, o jejich interpretaci,
o přístup k nim a hledáním toho, jak se k nim postavit, jakým způsobem je exekutivní moci
vyjmout z její pravomoci.
Dalšími našimi mezníky byly zákon o protiprávnosti komunistického režimu
a o odporu proti němu č. 198 z roku 1993, který měl dopad na podobu a na vytvoření Úřadu
pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, a dále zákon o přístupu k dokumentům
vzniklým činností Státní bezpečnosti (č. 140/1996 Sb.). To byl první, nedokonalý zákon,
spíše zakrývající některé množiny operativní agendy Státní bezpečnosti. Není divu, že v roce
1999 zejména v Senátu vznikly iniciativy, které měly napravit nedostatky v legislativní oblasti,
což se u některých podařilo, u některých však ne.
Památník doby nesvobody, což byl teoreticky ideový předchůdce naší instituce,
ještě nevznikl. Úspěšnější byla poměrně široká novela původního zákona o zpřístupňování
dokumentů vzniklých činností Státní bezpečnosti, známý zákon č. 107 z roku 2002. Senát
si byl vědom toho, že v dané společenské a politické situaci musí postupovat metodou
„přískoků“, že není možné postavit konečný cíl – vybudování instituce – hned na začátku.
Když se prokázalo, že státní úřady nejsou schopny naplňovat ani novelu z roku 2002, přišli
senátoři s iniciativou vytvořit ústav paměti národa. Původní návrh vycházel z konceptu
slovenského, kde je nutno připomenout osobnost Jána Langoše, zakladatele slovenského
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Ústavu pamäti národa, a pak zčásti i konceptu polského. Autoři myšlenky si však byli
vědomi, že není možné jít polskou cestou ve smyslu vytvoření velké instituce, která by měla
ve své gesci i trestněprávní činnost, to znamená postih komunistických zločinů. V první
fázi se nepomýšlelo ani na to, že by ústav měl na starosti bádání, osvětu či další činnost
ve vztahu k období let 1938–45. Zde se vycházelo ze stávající legislativy, na jejímž základě
již existoval Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV), který byl z části
civilní a z části policejní – zhruba 50 ku 50 procentům zaměstnanců. Jeho hlavním úkolem
bylo trestněprávní zpracování politicky motivovaných zločinům z let 1948–1989. V poslední
fázi jeho působení se jako jednoznačný systémový nedostatek projevoval fakt (a zazněla v té
souvislosti oprávněná kritika), že historické bádaní realizuje policejní úřad. Byl zde ještě
jeden velmi důležitý důvod, který měl i svůj politický rozměr: o činnosti ÚDV už nebylo
téměř vůbec slyšet. Připomenu, že se u nás i dnes v médiích zmiňuje jediná kauza, a to spíše
z toho důvodu, že na její uzavření reagoval ministr spravedlnosti, respektive nejvyšší státní
zástupkyně. V současné době, po vzniku našeho ústavu a po změnách, které byly připraveny
v rámci ministerstva vnitra, zůstává ÚDV součástí policie a má se nadále snažit vyšetřovat
tuto důležitou agendu.
Již samotný návrh zákona o našem ústavu vyvolal v jednotlivých výborech poměrně
rozsáhlou diskusi. Dovolil bych si dokonce říci, že i kdyby výsledkem nakonec byla jen ta
doprovodná diskuse, bylo by to dobře. Diskuse, stejně jako kdykoliv předtím u našich přátel
v postkomunistických státech, měla mnoho dimenzí, řadu rovin – politickou, právní, morální,
věcnou, odbornou. Nebylo možné jednu oddělit od druhé a nebylo možné se jedné nebo
druhé vyhnout. Jak je široká škála přístupů k naší minulosti, tak byla široká diskuse. Jinou
věcí je, že se někdy objevily nefér informace, někdy i přenos informací ze zahraničí nebyl
úplně přesný, pravdivý. Přesto hloubka diskuse měla svůj účel a důvod. Martin Mejstřík zde
již zmínil dimenzi, která přetrvala i po vzniku ústavu, a to v archivních kruzích. Myslím si, že
nakonec konsenzuální změna v Poslanecké sněmovně – stejně jako praktická činnost archivu
bezpečnostních složek ministerstva vnitra – ujistila některé kritiky, že není čeho se obávat a že
zde nejsou sledovány žádné jiné důvody než zkvalitnění přístupu odborné i laické veřejnosti
k materii, která byla skryta ve třináctých komnatách našich bezpečnostních složek.
Ukázala se také jedna důležitá věc: že je naše minulost živá a že hlasy z různých
stran, které tvrdily, že už to nikoho nezajímá, byly nepravdivými. Ukázalo se, jak rozsáhlý
je zájem o kvaliﬁkované zjišťování, jak jsme žili pod totalitními režimy, kdo nás ovlivňoval,
jaké byly konkrétní vztahy apod. Projevuje se zájem o archiválie z bezpečnostních složek –
archiváři na ministerstvu vnitra vypočítali, že jde ve srovnání s několika posledními lety
o nárůst až o 500 procent. Je to obrovské exaktní číslo, které můžeme postavit proti
verbálním, ničím nepotvrzeným tvrzením, že zájem veřejnosti klesá. Má to pochopitelně
i svou rovinu, kterou můžeme přirovnat k tomu, co bylo v Německu po druhé světové
válce. Po snaze jedné generace spíše zapomenout nastoupila generace mladá, která je
vedena hladem po informacích. Je to i odrazem určitého tlaku na naše badatele ze strany
škol, že se i témata z naší nedávné, nepříliš hezké minulosti konečně vážně dostala na
přetřes i na vysokých školách.

Dovolím si zde reagovat i na některá tvrzení, která se používala v průběhu procesu
prosazování zákona – že vznikne politická instituce fungující na politickou zakázku apod.
Rozhodně nezpochybňuji politickou rovinu diskuse, bez které by to projít nemohlo; aby
měl ústav postavení srovnatelné s partnerskými institucemi v zahraničí, musel vzniknout
na základě zákona, tedy zákona vzniklého z konsenzu demokratických sil v parlamentu.
Je to věc, která pochopitelně platí u všech našich partnerských institucí. Stejně jako
všechny ostatní zákony i tato legislativní úprava musela projít politickým soubojem,
politickým kolečkem a při této příležitosti se ozývaly i politické argumenty, které někdy
měly k věcným poměrně daleko. Touto diskusí jsme prošli v loňském roce na jaře a je
nutné konstatovat, že některé argumenty, přestože byly vyvráceny praxí našich kolegů
v zahraničí, se opakovaly. Opakovaly se některé formulace obav z diskusí, které proběhly
na začátku 90. let minulého století v Německu, posléze v Polsku, na Slovensku apod.
Opakoval se i další doprovodný jev – pravolevá polarizace při řešení institucionálního
přístupu k minulosti.
V průběhu hledání konsenzuální podoby zákona a konsenzuální podoby instituce
tak, aby zákon prošel zejména Poslaneckou sněmovnou – Senát v tom byl jednotný – se
plánovaný Ústav paměti národa jako veřejná instituce změnil v Ústav pro studium totalitních
režimů, nezávislou státní organizaci, do jejíž činnosti je možné zasáhnout pouze zákonem.
Toto není jediná pojistka proti možnému politickému vlivu; je tam i pojistka v samotném
zadání a také např. v ustavování rady ústavu, která je konstruována tak, že podle návrhu
prezidenta a Poslanecké sněmovny Senát určuje sedmičlennou radu, která nemůže být složena
z bývalých členů KSČ ani ze současných členů politických stran nebo hnutí. Toto řešení
mělo negovat určitou obavu, že by mohlo dojít k prosazování aktuálního zájmu určitého
politického subjektu přímo na vedení ústavu. V rámci pozměňovacích návrhů v poslanecké
sněmovně vznikla jedna kapitola státního rozpočtu, ale dvě organizační složky státu – Ústav
pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek. Pravomoc ústavu se rozšířila
i na zkoumání doby nesvobody, čili období okupace let 1938–1945, a jako instituce přímo
podřízená vznikl samostatný Archiv bezpečnostních složek s velmi silným postavením
a pravomocemi ze zákona. To byl konsenzus, kterého bylo dosaženo i v odborné oblasti:
archivářská obec byla uklidněna, že nejde o nějakou instituci, která by měla jít nad rámec
našeho archivního systému. Dá se tedy říci, že jsou náš ústav i archiv určitým hybridem –
modelem polsko-německým, bez trestněprávního aparátu.
Ve vztahu k druhé světové válce můžeme navázat na činnost Komise pro stíhání
nacistických válečných zločinců, jejíž činnost byla zmražena na jaře 1990 a dokumentace
uložena do Státního ústředního (dnes Národního) archivu. Dá se říci, že institucí, která
bude navazovat na badatelskou – poznávací a dokumentační – část činnosti je právě náš
ústav. Naše média jsou někdy kritiky postupu některých německých institucí postihujících
nacistické válečné zločince. Na druhou stranu je nutné říci, že nikomu např. nevadilo, že
obdobný orgán u nás neexistuje. Byl to mimochodem poslanec sociální demokracie, který
toto rozšíření prosazoval a prosadil. Je zde tedy určitá kontinuita, která navazuje na něco, co
zaniklo v rámci transformačního procesu v roce 1990.
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Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů vstoupil v platnost 1. srpna 2007.
Pak nastalo šestiměsíční přípravné období. Určité nejasnosti vláda vyřešila vytvořením
institutu zmocněnce, který dostal do vínku také průběh delimitačního procesu, jímž
byly získány ﬁnanční prostředky. To byla věc, kterou rozhodlo ministerstvo ﬁnancí – že
jde sice o zřízení dvou nových složek státu, ale rozpočet bude sestaven v první řadě na
základě delimitovaných ﬁnančních prostředků, movitého i nemovitého majetku a nakonec
i personálu. To byl ústřední argument proti kritikům, kteří říkali, že se budou odčerpávat
ﬁnance z různých zdrojů, např. z akademických institucí apod. Ústav a archiv dohromady
získaly 273 pracovních míst. Zdá se to hodně, ale na druhou stranu je třeba říci, že je
to včetně ochranky a dvojitého servisu, protože jak ústav, tak archiv mají svůj vlastní
ekonomický a provozní personál. Nová kapitola získala od jednotlivých ministerstev
a zpravodajských služeb, což je nutné podtrhnout, 162 milionů Kč; navýšení na nově
vzniklé činnosti, které potvrdilo ministerstvo ﬁnancí asi před 10 dny, znamená dalších
19 milionů Kč na činnost – konference, výstavy, publikace apod. Opakuji: Nic nebylo
odčerpáno z akademických ﬁnančních zdrojů; naopak ﬁnalizací tohoto projektu jsme
získali peníze jak pro badatelskou činnost, tak i pro odbornou činnost v archivu. Ještě
existují jednotlivé problémy, které je nutné doladit, ale v zásadě částka je již plná. Jde
i o posilu badatelské činnosti o nově zřízená pracovní místa, přetavená z původních
pracovních míst po určité analýze toho, co ústav a archiv potřebují.
Počátkem prosince 2007 bylo zvoleno šest ze sedmi členů rady, která se hned pustila
do práce. Podpořila aktivity zmocněnce vlády a jmenovala ho ředitelem. Nastartovala
konkrétní budování obou institucí. Bohužel nás velmi brzy opustil jeden z důležitých
členů rady, místopředseda Ivan Dejmal, a v tomto měsíci bude senát hledat jeho náhradu.
K 1. únoru 2008, jako vyvrcholení faktického delimitačního procesu v souladu se zákonem,
vznikl jak ústav, tak archiv a nastala standardně obtížná mravenčí práce – budování obou
institucí při vědomí toho, že my na rozdíl od jiných institucí nemáme 100 dní hájení.
Výsledky se od nás čekají ihned. To vše v době, kdy řešíme delimitaci majetku, jeho
fyzickou kontrolu a přebírání, doplňování rozpočtu, hledáme odborný personál, vytváříme
nová pracoviště a zároveň z ﬁnančních důvodů rušíme pracoviště archivu v Pardubicích,
přesouváme delimitované zaměstnance v rámci nové organizační struktury a s některými
z nich se bohužel i rozcházíme.
Archiv bezpečnostních složek v únoru tohoto roku – a to je podstatná věc a jeden
z leitmotivů, který se dlouhá léta objevoval v odborné nebo politické diskusi – převzal
zodpovědnost za správu veškerých archiválií a dokumentů bezpečnostních složek
komunistického režimu, a to nejen Sboru národní bezpečnosti, ale zejména Státní
bezpečnosti jako politické policie včetně tajnosnubné I. správy (rozvědky) a III. správy
(vojenské kontrarozvědky) a také Veřejné bezpečnosti, vojsk ministerstva vnitra, pohraniční
stráže, agendu vnitřní ochrany a zpravodajskou správu generálního štábu (vojenskou
rozvědku). Poprvé od roku 1990 se tyto materiály dostaly do jednotného archivního
režimu pod jednoho správce. Je to obrovské vítězství této ideje a zároveň obrovská
zodpovědnost.

Zbývá určitá malá množina utajovaných materiálů, které zůstávají ve správě
zpravodajské komunity. Ty se budou v maximálně pětiletých cyklech posuzovat, odtajňovat
a předávat bezprostředně Archivu bezpečnostních složek. V tomto smyslu máme výsadní
postavení vůči našim přátelům třeba v polském ústavu, kde režim deklasiﬁkace materiálů
ještě nebyl ukončen a je o něj sváděna diskuse.
Zároveň s personálním vývojem a obměnou odborných pracovníků převzal archiv –
zejména od ministerstva vnitra, ministerstva obrany a od dalších subjektů – asi 20 km
archiválií. Pokud bychom započítali i mikroﬁše, půjde o mnohem větší číslo. Tyto materiály
jsme museli odkontrolovat a zároveň dokončovat procesy uzavírání dohod s partnery,
včetně Vojenského zpravodajství a Úřadu pro zahraniční styky a informace, aby mohl být
podepsán souhrnný delimitační protokol. Posledním procesem, který velmi výrazně ovlivnil
situaci, bylo odtajňování těchto dokumentů k 1. lednu 2008. Nyní je veškerá převzatá agenda
komunistických bezpečnostních složek odtajněna.
Jediným velkým úkolem, který ústavu zbývá splnit, je vytvoření oddělení bádání
o době nesvobody. To je věc, o které jednáme s ministerstvem ﬁnancí a která bude
muset projít vládou, protože je to nově vzniklá činnost, kterou by bylo obtížné vytvořit
z pracovních míst, které jsme převzali. Archiv bezpečnostních složek vytvořil tři badatelny
včetně té centrální v Havelkově (dnes Siwiecově) ulici. Zde je nutné zmínit zásadní
podporu ministra vnitra Ivana Langera, který dal do vínku našemu ústavu budovu bývalého
ministerstva informatiky, a zároveň velmi výraznou pomoc jeho náměstka Zdeňka Zajíčka,
který pomohl velmi výrazně v transformaci odboru archivu bezpečnostních složek na Archiv
bezpečnostních složek jako takový.
Tady bych se vrátil k některým kritikům (i z odborných kruhů), kteří tvrdili, že není
možné tyto archiválie převzít, zpracovat a zároveň zpřístupňovat; že to bude trvat rok, a že
tedy rok budou tyto archiválie nepřístupné, že nebudou moci být dokonce využívány ani
pro naplňování tzv. lustračních zákonů, případně pro prověrky Národního bezpečnostního
úřadu atd. Jsem velmi hrdý na archiváře, že se tento krizový scénář nenaplnil a že se jim
podařilo v průběhu normální řádné činnosti kontinuálně veškeré hlavní problémy překonat.
Dnešní stav je ve srovnání s výchozí situací zásadně odlišný. Myslím si, že jsme všechny mile
překvapili.
Zároveň v době, kdy vznikal ústav a byl dokončován delimitační proces, se otevřelo
nové kolo diskuse, a to na podnět některých poslanců ČSSD a KSČM k Ústavnímu
soudu. Jsem pochopitelně spokojen s jeho nálezem, ale stejně vážně s kolegy přistupujeme
k výhradám, které menšina ústavních soudců vyjádřila ve svých individuálních prohlášeních.
Tedy otázku, zda je fér umožnit bývalým členům KSČ a KSS být v radě nebo ve vedení
ústavu, či nikoliv. V médiích jsem reagoval, že se mi zdá logické, že tam nemohou být.
Velmi si vážím osudů zmíněných disidentů, které jsou citovány v reakci jedné z ústavních
soudkyň, a to Jána Mlynárika a Petra Pitharta – tím spíše, že Petr Pithart veřejně vyjádřil
podporu mé osobě v jedné televizní diskusi s tím, že má důvěru v naši instituci a v to, že
nebude k minulosti přistupovat předpojatě a že bude nestranná, jak předpokládá zákon.
Stejně tak si vážím Viléma Prečana, který podpořil v rozhodující chvíli ideu naší instituce.
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Myslím, že to jsou osobnosti, které jsou schopny se nad toto z určitého úhlu pohledu
logické opatření povýšit. Mohu uvést svou osobní zkušenost z akademické půdy, kde jsem
se setkal s nevybíravými názory bývalých členů komunistické strany, a to i těch před rokem
1968, kteří nebyli schopni unést jiný pohled na minulost ze strany nás, zástupců mladší
generace, což se odráželo na určité cenzuře či autocenzuře při výběru témat, podpoře těchto
témat a bádání na nich a na grantové politice. Mohu vzpomenout na průběh jedné atestace,
která spíše než atestaci připomínala prověrkovou komisi – jako by se jeden z členů vrátil
několik desítek let zpátky. Umožnit tedy členům politických stran a hnutí být v radě či ve
vedení ústavu, nebo ne? Domnívám se, že autoři zákona viděli jedinou cestu, jak odvrátit
bez výjimek podezření z přímého politického působení prostřednictvím členů jednotlivých
stran, a to jejich vyloučením.
Velmi podstatná věc, která mě trápí nejvíce, je námitka, že dochází k porušení
svobody vědeckého bádání. K tomu je nutné připomenout, jaký byl stav před vznikem
ústavu a archivu: nepřístupné fondy, spisová agenda v držení zpravodajských služeb mimo
režim archivního zákona, neexistence podpory ze strany vedení příslušných institucí.
Teprve až v rámci velmi podrobné a rozsáhlé diskuse se objevoval zájem ze strany institucí
a jednotlivých badatelských skupin včetně studentů. Připomenu nemožnost získat grant na
některé výzkumné projekty, třeba bádání o Státní bezpečnosti. Naopak když sledujeme, kdo
obdržel granty na zkoumání komunistické strany, zjistíme, že tento proces diskvaliﬁkoval
mladší členy vědecké obce. Srovnejme z té doby vědeckou produkci našich partnerských
institucí v Německu nebo v Polsku. Je nutné říci, že toto téma se do akademické obce
dostávalo spíše zadními vrátky, taktéž na některé vysoké školy. Proto chápu jako logickou
i reakci státu, že chtěl toto legitimní téma otevřít a vytvořit instituci, která by měla povinnost
se hlavně o témata z doby totalitních režimů zajímat profesionálně a nestranně. Myslím, že
plurality v přístupu k minulosti a bádání bylo dosaženo právě proto, že předtím tato instituce
neexistovala a že se tato témata řešila až v souvislosti se zřizováním ústavu a archivu. Archiv je
přístupný jak zaměstnancům ústavu, tak jakýmkoli jiným badatelům. Nikdo nikomu v ničem
nebrání. Jsme si vědomi, že nemůžeme obsáhnout v poměrně malém personálním obsazení
šířku a hloubku badatelských témat, a budeme se snažit nastavit takový systém, abychom
přilákali externí spolupracovníky z vysokých škol, kolegy z partnerských institucí apod. Na
webové stránce lze také zhodnotit náš plán činnosti, zvolené metody práce a případně i naši
nestrannost.

Ústav svědomí Evropy – Pavel Žáček

Druhým momentem je muzeum totalitních režimů. Navazuji na slyšení Evropské
komise, které se konalo 8. dubna tohoto roku. Protože to jsou vzdálené cíle, vznikla idea
vytvoření informační kanceláře, která by koordinovala některé činnosti předáváním informací
mezi institucemi a našla partnery v západní Evropě. Myslím si, že to je jedna z věcí, které
se dají při vhodném souběhu během šesti měsíců našeho předsednictví zvládnout, případně
v ní budou pokračovat kolegové ze Švédska a pak kolegové z Polska. Myslím si, že dva a půl
roku je na vybudování této instituce vhodná doba. Dalším bodem by měla být jednotná
grantová politika vůči zkoumání totalitních režimů.
Poslední připomínka je k tomu, co se zde objevilo včera – jeden z argumentů, že je
pozdě, že jsme 20 let vzdáleni od pádu totalitního režimu. Myslím si, že tyto argumenty
jsou liché. Naším cílem je předávat zkušenost všemi relevantními způsoby dalším generacím.
Nevíme, co budoucnost přinese, nevíme to speciálně v našem evropském prostředí, kde se
v minulosti totalitní režimy zrodily. Máme za povinnost nezapomínat, naopak minulost –
i když nevábnou – připomínat. Nevíme, jak naši nástupci budou moci tuto naši zkušenost
využít třeba proti totalitním hnutím budoucna, které budou využívat některých starých
osvědčených metod kontroly společnosti a státu. Je to dlouhodobý úkol. Střednědobým
úkolem nás všech – zejména České republiky, kde existuje pohrobek komunistické strany – je
působit všemi dostupnými demokratickými prostředky, aby se komunistická strana stala
sektou na okraji politického spektra, aby ztratila nejen svou masovou členskou základnu, ale
i poměrně rozsáhlou podporu vyjádřenou hlasy ve volbách.
Děkuji za pozornost.

Končit budu tím, o čem tady byla řeč již včera a co by mělo být také vyústěním této
konference: že náš ústav se zapojí do některých aktivit v souvislosti s předsednictvím České
republiky v EU. Podporujeme ideu nadnárodní evropské instituce, která by reﬂektovala
zkušenost z totalitních režimů, a to nikoli pouze z naší společné komunistické minulosti.
Potřebuje to celá Evropa. Proto by to měla být instituce, která by měla pokrývat celý kontinent
od Portugalska až po Řecko a Pobaltí. Naším úkolem je v západní Evropě prosadit tuto ideu
jako legitimní součást evropské paměti, aby to nebylo jen o nacismu, ale o zkušenostech
všech ostatních států, které prožily v určité své etapě totalitní režim.
138

139

Blok IV

INICIATIVY V RÁMCI EVROPY
– ÚSTAV SVĚDOMÍ EVROPY
moderoval Martin Mejstřík, senátor

Přednášející:

Göran Lindblad
Poslanec švédského parlamentu
a vicepresident Parlamentního
shromáždění Rady Evropy, Švédsko

Tunne Kelam
Bývalý disident, poslanec Evropského
parlamentu, Estonsko

Jana Hybášková
Poslankyně Evropského parlamentu,
Česká republika

Svědomí Evropy a komunismus

GÖRAN LINDBLAD
Po s l a n e c š vé d s ké h o p a r l a m e n t u a v i c e p r e s i d e n t Pa r l a m e n t n í h o
s h r o m á ž d ě n í R a d y E v r o p y, Š vé d s ko

Ústav svědomí Evropy – Göran Lindblad

Jsem velice rád, že se mohu účastnit této velmi důležité konference. Jak již bylo řečeno,
jsem bývalým zpravodajem Parlamentního shromáždění Rady Evropy pro zprávu nazvanou
„Potřeba odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů“. Přidání slova „totalitních“
bylo kompromisem. Já jsem se ale nikdy v životě nesetkal s žádným komunistickým režimem,
který by nebyl totalitní, takže to byl docela přijatelný kompromis.
Proč se vlastně Švéd tak moc zajímá o zločiny komunismu? My Švédové jsme
totiž žili velmi blízko železné opony – našimi nejbližšími sousedy byly baltské státy, které
okupoval Sovětský svaz. Já osobně jsem během nepokojů, jež se konaly v roce 1968 po
celé Evropě, měl jiný názor než bouřící se studenti, kteří se snažili změnit svět. Všechny
ty demonstrace proti válce ve Vietnamu a všechny ty další události mě přiměly se opravdu
zamyslet – a tehdy jsem si uvědomil, že chci sjednocenou Evropu. A tak jsem se přidal
ke švédskému hnutí mladých konzervativců a od té doby jsem členem švédské Strany
umírněné koalice a Evropské lidové strany. Taky mám zvláštní vztah k estonské vlajce.
Nevím, jestli tady Tunne o tom ví, ale když jsem studoval zubařinu v Göteborgu, měl
jsem spolužáka, jehož rodiče utekli z Estonska. Jednou na konci podzimu jsme si vyjeli
na jachtě. Plavili jsme se ve velké bouři z Göteborgu do Dánska a vyvěsili jsme estonskou
vlajku, protože můj kamarád byl estonského původu. A náhle se objevil sovětský tanker –
bylo to v roce 1975 – a snažil se nás přejet. Nemám žádné pochybnosti o tom, že se nás
snažili zabít. Takže kvůli estonské vlajce jsem málem přišel o život, což samozřejmě jen
utvrdilo mé přesvědčení, že musím vždy bojovat proti komunismu. Díky dobrému větru
se nám podařilo uniknout.
No, potom tady máme ty symboly. Tuto konferenci dnes zakončíme přijetím
společného dokumentu, jakési deklarace o tom, že jsme diskutovali o symbolech komunismu
a že to je velmi důležité a že si uvědomujeme potřebu pokračovat v této diskusi o symbolech.
Ve Švédsku, Norsku a Dánsku působí řetězec s oblečením Dressman Carlings, který prodává
různé obleky a trička a mimo jiné prodává trička se sovětským znakem. Pořádali jsme
demonstraci před naší pobočkou obchodu a já jsem kontaktoval ústřední ředitelství v Norsku
a vyměnil jsem si s nimi několik emailů a řekl jsem jim, že je to skandál, takhle podporovat
diktaturu a tyhle symboly, které symbolizují smrt mnoha lidí. Odepsali mi, že se jedná pouze
o nostalgii po ruských věcech. Tak jsem jim napsal, že pokud podporují ruskou nostalgii, tak
že já bych si rád objednal trochu norské nostalgie. Prosil bych 10 triček s norským fašistou
Vidkunem Quislingem. To je smích přešel. Takže bychom měli v této diskusi pokračovat.
Před pár týdny jsem letěl s Aeroﬂotem a oni pořád používají znak se srpem
a kladivem – byl na ubrousku, který jsem dostal s večeří. Je to opravdu zvláštní, protože teď
je to myslím soukromá společnost.

Aktivní v komunální politice (1991–1997). Od roku 1997 poslancem švédského parlamentu.
Od roku 2004 členem švédské parlamentní delegace při Parlamentním shromáždění
Rady Evropy (PSRE). Od roku 2007 vedoucím švédské delegace a vicepresidentem PSRE.
Zpravodaj PSRE na téma zločiny totalitních komunistických režimů (2006). V lednu 2008
zvolen předsedou výboru pro politické záležitosti PSRE.

Taky někdy slýcháme argument, že „naši komunisti byli hodní“. To je případ především
Řecka. Když jsem pracoval na oné zprávě pro Radu Evropy, hodně jsme diskutovali s řeckou
delegací a ta nám říkala: „Ale naši komunisti bojovali za Řecko a proti juntě a my jsme s nimi
úspěšně spolupracovali.“ Avšak jediný důvod, proč komunisti v Řecku a v Itálii a ve Francii byli
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hodní, byl ten, že nikdy nebyli u moci. Někdy dokonce měli jedno nebo dvě křesla ve vládě,
ale nikdy nebyli sami u moci. Jakmile se komunisti dostanou k moci, začínají zvěrstva. Takže
si musíme pamatovat, že když někdo přijde s argumentem, že „naši komunisti jsou hodní“, tak
že ve skutečnosti žádní hodní komunisti neexistují – nikde. Proto bych v této deklaraci velmi
rád viděl prohlášení, že problémem komunismu je jeho samotná ideologie, neboť se jedná
o ideologii používající teror jako prostředek zachování diktatury lidu či proletariátu. Teror
jako prostředek k zachování diktatury – jenom se do toho zaposlouchejte a vychutnejte si to
a budete vědět, že tato celá ideologie je od začátku prohnilá. Komunismus nebyl něčím, co se
jenom tak náhodou stalo tu a tam, kde se komunismus jaksi nevydařil. Nikoli, komunismus se
vydařil a to je ten problém – jeho ideologie je tím skutečným problémem.
Musíme být velmi důslední a nazývat komunismus komunismem, kdykoli se nám
k tomu naskytne příležitost. A měli bychom poučit mladší generaci. Před téměř dvěma lety
se ve Švédsku změnila vláda. My máme ve Švédsku jedno takové fórum pro živou historii.
To fórum do té doby zkoumalo zvěrstva spáchaná nacistickými režimy, ale teď dostalo nové
pokyny, podle nichž se má rovněž zabývat komunistickými režimy. Výsledkem jsou dvě
publikace – jsou ve švédštině, ale mohly by se samozřejmě přeložit. Zabývají se sovětským
komunismem, Čínou a Kambodžou, protože se nemohly věnovat všemu zároveň. Ale teď se
ten projekt rozšířil mezi švédské studenty; existuje pro ně zvláštní webová stránka věnovaná
symbolům na tričkách a taškách atd. To fórum nabízí detailní matriály; dělají to historici,
ne politici. Domnívám se, že bychom měli v úplně každé zemi podporovat vznik takových
materiálů pro mladé lidi – je to velmi důležité.
Dalším problémem je to, že komunismus zdaleka nebyl zlikvidován. Čína a Vietnam
jsou příklady nejhorších komunistických režimů. Před asi rokem a půl, v březnu, jsem byl ve
Vietnamu. Jeli jsme tam jako skupina švédských poslanců a já jsem ve snaze udělat si lepší
obrázek zařídil setkání s některými disidenty. Den před plánovaným setkáním byli zatčeni.
Přitom jsme byli velmi opatrní, skoro jako v nějaké bondovce: měli jsme tajná hesla a zvláštní
webovou stránku a na tu jsme se přihlašovali vždy pod jiným jménem. Přesto se jim nějak
podařilo disidenty vypátrat a dva z nich byli zatčeni. Potkali jsme se tedy alespoň s manželkou
jednoho z nich a s matkou toho druhého a s pár dalšími disidenty. Když jsme potom přijeli
domů, sepsali jsme deklaraci, v níž jsme odmítli politický systém ve Vietnamu. Deklaraci
sepsalo všech šest účastníků parlamentní delegace, pouze Komunistická strana Švédska nás
nepodpořila – nevím proč. Ale my ostatní jsme sepsali tuto deklaraci. A poté mi někdo volá
na mobil z Hanoje. Volající mi hloupě volal z viditelného hanojského čísla, takže jsem si je
mohl uložit jako „Viet communist“, a teď vím, kdykoli mi ten člověk volá. Řekl, že za to, co
jsem udělal, bych ve Vietnamu dostal aspoň tři roky vězení. Jako poslanec mám samozřejmě
imunitu. Ale tenhle chlápek nebo chlápci – nevím, možná to bylo víc lidí, protože jsem to číslo
sice viděl, ale nemohl jsem najít, komu patří – mi obvykle volají ve tři nebo čtyři ráno. Pouze
dvě zazvonění, abych se probudil, a pak to položí. Potom se dlouho neozvali a potom znovu
před dvěma týdny, pravděpodobně protože se dozvěděli o této konferenci. Před tím byl několik
měsíců klid. Ale tohle oni prostě dělají – snaží se mě zastrašit, stejně jako všechny komunistické
režimy používají zastrašování. Mnozí z vás to samozřejmě znají mnohem lépe než já.

Číňané dělají totéž. Minulé jaro byla v Bruselu konference o demokracii v Číně. Před
ní mi volali z čínské ambasády ve Stockholmu, konkrétně švédsky mluvící první tajemník.
Povídá: „Chci se s vámi setkat.“ A já na to: „Nemám čas, jedu do Göteborgu.“ „Tak zítra.“
„Ne, zítra jedu na…“ – a v ten moment jsem už věděl, odkud vítr vane – „… na konferenci
o demokracii v Číně.“ A on říká: „Radím vám, abyste tam nejezdil.“ V ten moment jsem
před sebou viděl hotovou tiskovou zprávu. Chopila se toho všechna média a druhý den ráno
měla čínská ambasáda celostátní ostudu a na konferenci do Bruselu se mnou jela švédská
veřejnoprávní televize. Ale zkoušejí to pořád. V té době jsem dostával hodně anonymních
telefonátů uprostřed noci z neznámého čísla. Každou noc kolem dvou nebo tří ráno po
dobu asi dvou měsíců. Tohle je jejich styl. Jeden novinář se mě zeptal, proč si nezměníš
telefonní číslo. A já na to: „Ne, to by bylo jejich vítězství; číslo si nezměním.“ Nesmíme je
nechat vyhrát, musíme stále bojovat.
Před několika týdny moje komise v Radě Evropy – je to komise pro politické
záležitosti – jednala o Číně. Začali jsme o svobodě vyjadřování, ale nakonec se z toho stala
veřejná debata. Komunistická strana Číny se odmítla účastnit, protože jsme pozvali někoho
z Tibetu. Přesto jeden čínský tajemník seděl v obecenstvu – snažil jsem se ho vyprovokovat
k tomu, aby se zapojil do debaty, ale on nechtěl. Potom jsme se rozhodli, že uspořádáme
velkou všeobecnou rozpravu o Číně v parlamentním shromáždění během červnové schůze.
Snažili jsme se pozvat čínské komunisty, tak uvidíme, jestli přijedou. Zatím jsme nedostali
žádnou jasnější odpověď. Ale já tipuju, že nepřijedou – možná budou sedět na galerii
a poslouchat diskusi. Pro mě je ale zvláštní, že se někdo ani nepokusí obhajovat svou
záležitost, i když ví, že jeho záležitost je prohnilá. Ale ani prostě nechtějí.
Takže Číňané nepoužívají pouze nátlak, ale taky tzv. měkkou sílu (soft power). Nyní
například otvírají Konfuciovy instituty. Slyšel někdo z vás o Kofuciových institutech, které
teď Čína zřizuje tu a tam po celém světě? Pouze ve Spojených státech jich chtějí založit 40.
My máme jeden Konfuciův institut na univerzitě ve Stockholmu. Oni chtějí být součástí
univerzity a chtějí od ní získávat část ﬁnancí, zatímco zbytek peněz má poskytnout Čína.
Tyhle instituty jsou podobné italským jazykovým institutům za Mussoliniho: Hlavním cílem
těchto středisek je špionáž a propaganda. Snaží se vloudit do univerzitního světa předstírajíce
nezávislost, ale ve skutečnosti jsou tyto instituty řízeny z Pekingu tajnou policií čínské
komunistické strany. Na tohle byste si měli dávat pozor. Takhle Čína uplatňuje svou měkkou
sílu – existuje o tom několik studií na toto téma jak ve Švédsku, tak v USA. A přitom
Čína je klíčem k míru a rozvoji jak v Asii, tak v poslední době i v Africe, protože Číňané
se stali novou velmocí, jež v těchto zemích přebírá vliv, který kdysi měli Britové. Stávají
se koloniální velmocí nového, trochu odlišného typu. A jejich spojenci jsou země jako
Irán nebo Zimbabwe. Proto by samozřejmě případná demokratizace Číny byla klíčová pro
demokratizaci Asie a k demokratizaci Afriky.
Taky bychom měli říct několik slov o pekingské olympiádě. Diskutuje se o tom, jestli
olympiádu bojkotovat, nebo nebojkotovat. Já na bojkot nevěřím. Myslím, že rozhodnutí
svěřit pořádání olympiády Číně bylo možná chybné, ale když už se tak stalo, měli bychom
tam jet v co nejhojnějším počtu. A lidi by měli být otevření – každý, kdo jede do některé
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z těchto diktatur, by měl slušně říct každému veřejnému činiteli a každému Číňanovi
či Vietnamci, kterého potká, že se mu nelíbí, co se tady v té vaší zemi děje. My k vám
jezdíme, obchodujeme s vámi, chceme udržovat kontakty, ale nelíbí se nám, že odsuzujete
tolik lidí k trestu smrti. Nelíbí se nám, že lidi s odlišným přesvědčením dáváte do vězení.
V komunistické zemi se nepovoluje náboženské vyznání a všichni to samozřejmě víte a víte,
že jediným náboženstvím je strana. A tak navrhuju, aby všichni, kdo pojedou na olympiádu,
měli na sobě placku s nápisem třeba „demokracie a lidská práva“ v čínštině a angličtině.
Červená a žlutá jsou v Číně oblíbenými barvami propagandy, tak proč by nemohl každý
divák mít placku? Co můžou čínští celníci udělat, když každý divák a každý sportovec bude
mít na sobě placku propagující demokracii a lidská práva? Myslím, že bychom se měli snažit
tuto iniciativu podpořit.
Potřebujeme otevřenost, nikoli naivitu. Minulý rok jsem napsal článek do místních
novin v mém rodném Göteborgu u příležitosti plavby švédské plachetnice Götheborg. Jedná
se o repliku lodi z 18. století, která tenkrát vozila čaj z Číny do Švédska. Replika se nyní
plavila do Šanghaje a cesty se účastnili všichni významní místní göteborští politici. A já jsem
ve svém článku napsal: „Otevřenost a obchodní vztahy jsou dobrá věc, ale nebuďte naivní.“
Druhý den na titulní stránce novin vidím fotku starosty Göteborgu, jak stojí na palubě lodi
a v ruce takhle drží komunistickou vlaku. Neměli byste být naivní a takhle stupidní.
Abych uzavřel téma olympiády a Číny: Čínský disident Jang Čchun-lin právě teď
pochoduje z Bostonu do Washingtonu, kam snad šťastně dorazí zítra a kde se zúčastní
slavnostní akce blízko Kapitolu a vlastně i blízko památníku. Jde pěšky z Bostonu celou
cestu až do Washingtonu na protest proti čínskému komunistickému režimu. Jang Čchun-lin
uprchl z Číny po masakru na náměstí Nebeského klidu, vystudoval dvě významné americké
univerzity a poté odjel zpátky protestovat do Číny, kde ho zavřeli do vězení na tři nebo čtyři
roky, a teď už je zase zpátky v USA. Je to obr a my bychom měli podporovat takové obry,
kteří si troufnou protestovat.
Nyní tedy doufám, že dnes přijmeme tuto společnou zprávu
budoucna. V tomto dokumentu požadujeme skutečnou celoevropskou
v rámci Evropské unie, ale opravdu celé Evropy – v budoucím boji
při zkoumání dějin a páchaných zvěrstev a při odškodnění všech těch,
komunismu.
To je ode mě vše a nyní může následovat diskuse. Děkuji vám.

146

či doporučení do
spolupráci – nejen
proti komunismu,
kteří trpěli v době

Svědomí Evropy a komunismus

TUNNE KELAM
B ý va l ý d i s i d e n t , p o s l a n e c E v r o p s ké h o p a r l a m e n t u , E s t o n s ko

Působil jako archivář, získal věhlas jako řečník a politický komentátor. Jeden ze zakladatelů
Strany Estonské národní nezávislosti – první registrované nekomunistické politické strany
v SSSR (1988). Roku 1992 zvolen předsedou Estonského Kongresu – alternativního parlamentu,
který konfrontoval tehdejší loutkový nejvyšší sovět. Členem nezávislého estonského parlamentu
od jeho založení.

Ústav svědomí Evropy – Tunne Kelam

Velmi zajímavou shodou okolností se zde za tímto stolem sešli tři lidé, a sice Martin
Mejstřík, Göran Lindblad a já, kteří jsme se společně účastnili loňského odhalení Památníku
obětem komunismu ve Washingtonu. Proto je mi potěšením ještě jednou pochválit Lee
Edwardse za tento jeho hrdinský počin. Dosáhnout tohoto úspěchu bylo velmi obtížné, ale
nyní památník oslaví své první výročí. Takže možné to je…
Rád bych zde citoval část dopisu napsaného před 60 lety. Prezident Truman v březnu
1948 napsal svojí dceři: „Nyní stojíme před úplně stejnou situací, jakou Británie a Francie
musely řešit ve vztahu k Hitlerovi v letech 1938–1939. Mezi totalitními státy nejsou rozdíly,
ať jde o nacismus, fašismus, komunismus nebo Francovo Španělsko. Oligarchie v Rusku je
děsivou diktaturou, horší než jakákoli jiná, a to včetně té Hitlerovy. Když jsem odjížděl do
Postupimi, cítil jsem vůči Rusku velkou náklonnost. Za rok a půl mě z ní vyléčili.“
Moje otázka je následující: Před 60 lety Truman dospěl k tomuto velmi jasnému
poznání. Co se stalo od té doby? Proč stále pokračují morální nejasnosti a pochybnosti?
Myslím, že musíme také analyzovat otázku času. Mezi nacismem a komunismem existuje
zásadní rozdíl v tom, že komunismus měl dostatek času k provedení svého destruktivního
programu, k vymytí mozků a k otrávení lidských duší. Německo zažilo 12 let diktatury
ukončené radikální očistou od nacistické ideologie. Rusko zažilo 73 let komunistické diktatury,
po níž nenásledovala žádná očista ani hodnocení. Česká republika a Polsko zažily šest let
nacistické nadvlády a 45 let – pokud se nepletu – komunistické diktatury. Tři baltské státy
zažily tři roky nacistické diktatury, po nichž následoval rok extrémní komunistické diktatury
a potom dalších 47 let té stejné komunistické diktatury. Státy východní a severovýchodní
Evropy jsou tedy v jistém smyslu výjimečné tím, že se můžeme podělit o zkušenosti
s oběma diktaturami – a to je velmi důležité. Rozdíl byl rovněž v očekáváních. Lidé žijící
pod nadvládou nacistů věděli, že válka pokračuje. Měli určitou naději. Velké mocnosti jako
Spojené státy nebo Velká Británie vedly proti Hitlerovi válku. Lidé žijící pod komunistickou
nadvládou neměli naději žádnou, neboť byli téměř zcela ponecháni svému osudu. A tím se
vracíme k tématu evropské zodpovědnosti za komunistické zločiny, která je součástí návrhu
naší deklarace.
Můžeme zde mluvit o stockholmském syndromu. Ten se projevuje u rukojmích,
kteří jsou drženi tak dlouho, že se již začínají identiﬁkovat s teroristy, kteří je zajali. To
nemůžeme přehlížet. Co jsme tedy udělali my a celá řada našich kolegů v Evropském
parlamentu? Jsem velmi rád, že Christopher Beazley se v posledních dvou letech aktivně
zapojil do naší činnosti. Myslím, že jsme dospěli ke stejnému závěru jako pracovní skupina
Evropské lidové strany pro otázky identity a hodnot, totiž že naše přetrvávající neschopnost
odsoudit komunistické zločiny v rámci mezinárodně uznávané instituce povede v praxi
k zachování propsati mezi Západem a mezi miliony obětí komunistického totalitarismu. Ve
skutečnosti totiž musíme mluvit o dvou typech obětí – o obětech první a druhé třídy. Oběti
komunismu patří do oné druhé třídy, neboť komismus jsme sice odsoudili, ale nevyvodili
jsme žádné závěry a nedali skutečný průchod spravedlnosti. Národy, které trpěly pod
nadvládou komunistických režimů, nezískaly tu stejnou záruku, že jejich utrpení se nebude
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nikdy opakovat, jakou oprávněně získaly oběti holokaustu. Zklamání z toho, že nedošlo
k očekávanému vyhlášení a nastolení spravedlnosti, proto samo od sebe nezmizí. Spíše
budou lidé tento pocit marnosti ventilovat často iracionálními politickými cestami, jakými
jsou např. neokomunistická, radikálně populistická hnutí. To všechno přestavuje výraznou
překážku ve snaze vybudovat v postkomunistických zemích stabilní občanské společnosti.
Odtud také pramení všudypřítomný cynismus, morální letargie a korupce.
Proto se domnívám, že v Evropě musíme vedle politické, ekonomické a sociální
integrace podporovat také „měkkou“ integraci, spočívající v budování vzájemné důvěry, ve
sdílení různých zkušeností, předsudků, obav a odlišných přístupů k dějinám – to vše ve snaze
dosáhnout vyváženého přístupu jak pro východní, tak pro západní Evropu. To bylo také
tématem jednoho z našich seminářů, jehož jsem se účastnil společně s Janou Hybáškovou
a Christopherem Beazleym a který se nazýval Sjednocená Evropa – sjednocené dějiny.
Co je tedy potřeba udělat? Myslím, že naše deklarace obsahuje velmi důležité body
a že se jedná o jednu z nejsmysluplnějších a nejkonkrétnějších deklarací, jaké jsme dosud
viděli – to jest za předpokladu, že dnes deklaraci přijmeme a schválíme. Evropská lidová strana
již před čtyřmi lety schválila velmi jasné usnesení o totalitním komunismu, které poskytovalo
mandát k přijetí podobného usnesení v rámci Evropského parlamentu. Tento krok však stále
čeká na uskutečnění. Nejdůležitější je nyní získat dostatek politické vůle k tomu, abychom
řešili problémy jako je totalitní komunismus na stejně komplexní úrovni jako nacistické
zločiny. Hlavní a nejkonkrétnější myšlenkou návrhu je vytvoření Ústavu evropského svědomí.
Projekt potřebuje peníze a potřebuje velmi širokou podporu a pochopení – přesto si myslím,
že je nezbytné tento návrh uvést do života.
Z iniciativ v rámci Evropského parlamentu mohu zmínit svůj vlastní návrh na vydání
knihy, na níž by se podílelo 10 států, které trpěly pod komunistickou nadvládou a které
jsou nyní členy Evropské unie. Tato kniha je nyní ve stádiu redigování a snad vyjde do
konce tohoto roku. Dále se domnívám, že je velmi důležité, aby všechny parlamenty – nejen
v postkomunistických zemích, ale také na Západě – přijaly deklarace či usnesení o zločinech
komunismu. Většina východoevropských parlamentů již myslím taková usnesení přijala, ale
naším úkolem je zajistit, aby stejné iniciativy proběhly u našich západoevropských kolegů.
Dalším velmi praktickým návrhem Pražské deklarace – jedná se o myšlenku, kterou již dříve
představily různé strany a mluvilo se o ní během nedávného veřejného slyšení v rámci
Evropské komise – je ustanovit evropský Den paměti, který by na celoevropské úrovní
připomínal současně oběti nacistických i komunistických režimů. Dle tohoto návrhu by
tímto dnem měl být 23. srpen, tedy den, kdy se dva největší zločinci minulého století, Stalin
a Hitler, spřátelili a začali druhou světovou válku.
A potom také potřebujeme společné evropské učebnice dějepisu. Bývalý komisař
Franco Frattini, který měl na starosti právní a justiční záležitosti, řekl v jednom ze
svých projevů: „Vaše dějiny jsou našimi dějinami.“ Tuto myšlenku je potřeba vštípit do
myslí a činů hlavních představitelů EU. A dalším velmi důležitým kanálem pro změnu
myšlení širší veřejnosti, a to především na západě Evropy, je ﬁlm. Nyní se točí nová vlna
takových ﬁlmů a já velmi oceňuji nedávný lotyšský ﬁlm The Soviet Story, který se promítal

v Evropském parlamentu a nyní běží v Lotyšsku a kvůli němuž demonstranti před lotyšskou
ambasádou v Moskvě před dvěma týdny upálili podobiznu režiséra. Což ukazuje, že ﬁlm
má velmi působivé poselství. Rovněž byl natočen ﬁlm o Zpívající revoluci v Estonsku, který
byl posledního půl roku velmi úspěšný v amerických kinech. Potom tu máme německý ﬁlm
Životy těch druhých a rovněž velmi dobrý ﬁlm East and West, který jsem viděl před šesti nebo
sedmi lety, a mnoho dalších. Právě ﬁlmy a televizní seriály jsou nejúčinnějším způsobem, jak
oslovit naše občany.
Konečně se domnívám, že je důležité to, o čem tady již včera mluvil pan velvyslanec Luik,
a sice že toto všechno by měly dělat vlády postkomunistických zemí, a nikoli pouze nevládní
organizace. Nestačí pouze konference, jako je tady ta naše; vlády v postkomunistických zemích
by si měly dát za úkol se těmito problémy vážně zabývat. Kdyby všech 10 postkomunistických
členů EU společně řeklo v Bruselu Evropské komisi nebo Radě EU, že hodnocení
komunistických zločinů je důležité – a to nejen kvůli minulosti, ale také kvůli budoucnosti
Evropy – a že nezbytnou součástí integrace je nastolení spravedlnosti a pravdy, potom teprve
bychom mohli mluvit o usmíření. Kdyby tak vlády učinily, naši kolegové ze západní Evropy
by si pravděpodobně uvědomili závažnost tohoto problému a museli by nějak reagovat. Proto
bych českému předsednictví silně doporučoval, aby se neomezovalo pouze na pořádání slyšení
v Evropském parlamentu, neboť to nestačí – potřebujeme velmi konkrétní činy. A jak již dnes
poznamenal Lee Edwards, nastal čas na oﬁciální kroky – nikoli pouze iniciativy jednotlivých
občanů či zákonodárců, ale oﬁciální kroky na vládní úrovni. To bude hlavním závěrem naší
konference – musíme nyní toto poselství předat vládám, které mají exekutivní moc a mohou
zajistit změnu. My, miliony obětí komunismu z východní Evropy a celého světa, rovněž
potřebujeme záruku, že se komunismus nebude nikdy opakovat.
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Mezinárodně uznávaná odbornice na problematiku terorismu, evropské bezpečnosti, Blízkého
východu a demokratisace, od roku 2006 členka řídícího výboru Světového hnutí za demokracii.
V roce 2003 byla vyznamenána Křížem ministra obrany ČR II. stupně. Velvyslankyně ČR
ve Slovinsku (1997–2001) a v Kuvajtu a Kataru (2002–04).

Ústav svědomí Evropy – Jana Hybášková

Dámy a pánové,
na úvod bych chtěla říci jednu větu, která se objevuje v dílech jedné české sochařky a malířky
a která původně pochází z Eliota. Je to soubor čtyř básní zvaný Kvartety. Třetí Eliotův
kvartet začíná (řeknu to anglicky, protože v angličtině mi to zní lépe než v češtině): „The
past is present in the future.“ „Uplynulá doba je přítomna v budoucnosti.“ Pro mne je
ona dvojakost slova „present“ – přítomen/v přítomnosti – pěkným obrazem zde probíhající
debaty, zda se jedná o evropskou paměť, nebo svědomí.
K tomuto tématu jsem se dostala jinou cestou než můj bývalý spolustudent Martin
Mejstřík. Myslím, že to byl současný ředitel německého ústavu, který jasně poznamenal, že
nový impuls v této věci přineslo až rozšíření Evropské unie v roce 2004, kdy skutečně padla
železná opona v Evropě. Já se k tomuto tématu dostala poprvé na jaře roku 2005, když jsme
v Evropském parlamentu sjednávali usnesení k 60. výročí skončení druhé světové války. My,
kteří pocházíme z našeho dílu světa, jsme velmi chtěli, aby tam byly dva odstavce týkající
se komunismu jako součásti, důsledku, společného efektu i doprovázejících efektů nacismu,
fašismu a druhé světové války. Tyto odstavce se nám nepodařilo prosadit.
To byl moment, kdy jsem si uvědomila, že i rok po rozšíření Evropa zůstává stále
rozdělena. Jsem ráda, že tady máme Christophera, který je z druhé strany. To byl moment,
kdy jsme se sešli dohromady a začali vymýšlet, působit a činit. Je dobře, že jsou zde přítomni
zástupci nejen Evropského parlamentu, ale i Rady Evropy, že jsme tady my, Evropané, kteří
chceme to, co je motem této konference – máte je napsáno na první stránce programu:
„Komunismus je společným dědictvím Evropy stejně jako fašismus a nacismus. Dokud
Evropa nepřijme tento fakt společné minulosti a nevyvodí z ní společnou odpovědnost,
nebude jednotná.“ A to je důležité.
Na začátku jsem hovořila o tom, proč Praha. Právě proto, že je jedním z měst,
které přežily obě totality. Myslím si, že z mnoha příspěvků a z vynikajícího příspěvku pana
Gaucka vyplývá, že je potřeba celý problém rozdělit minimálně do tří oblastí: problém
minulosti, problém budoucnosti a problém stále živého komunismu v naší přítomnosti ve
státech, o kterých tady bylo mnoho řečeno.
K minulosti je podstatné říci následující: Jednali jsme tady o tom, že komunismus
naplňuje podstatu zločinů proti lidskosti. Jsou to případy deportací, zlé vůle, ničení civilního
obyvatelstva v zázemí, otázka totálních válek z důvodů náboženských a politických. V tomto
ohledu je komunismus srovnatelný s nacismem. Slovo srovnatelný znamená, že může být
srovnáván. Neříkáme, že je stejný nebo totožný, ale je srovnatelný. A právě proto si oběti
a přeživší zaslouží naši odpovědnost, spravedlnost, zaznamenání jejich individuálních
příběhů. Neboť pakliže si vy, kteří jste toto vše prožili, odnesete své příběhy s sebou na
onen svět, zůstanou tyto příběhy pouhým utrpením a nestanou se ani pamětí, ani svědomím
nás všech. Proto je potřeba je zaznamenat; proto je dobré debatovat o tribunálu, o kterém
mluvili Bělorusové a pan Luik. Protože to je to místo, kde lze věci zaznamenat, kde je lze
svým způsobem zobjektivizovat jako společné, objektivní dědictví, nejen jako subjektivní
utrpení. Jak z individuálního utrpení učinit společnou odpovědnost, to je důležité téma,
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tím je potřeba se zabývat. Je zde samozřejmě také otázka odškodnění, ale i ocenění. Tady se
můžeme bavit o všech tématech – polští letci, čeští letci, vy všichni, kdo jste přežili tábory
a internace.
Co se týká přítomnosti: Mnoho z vás se tady ptalo po evropských hodnotách. Dovolte
mi uvést jednu knihu, kterou seženete třeba zde v Jungmannově ulici v Praze a na kterou jsem
stále velmi pyšná. Jmenuje se Lisabonská smlouva, konsolidovaný text. V hlavě I toho, o čem se
bavíme jako o evropské ústavě, je článek 2, který říká: „Unie je založena na hodnotách úcty
k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských
práv včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve
společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností,
solidaritou a rovností žen a mužů.“ To jsou společné evropské hodnoty. Hovořím o tom
schválně na půdě českého Senátu, protože i já patřím k těm, kteří pevně věří, že naše země
nebude tou zemí, která tyto společné hodnoty zablokuje, ale naopak bude zemí, která
tyto společné hodnoty podpoří rychlou ratiﬁkací. Pak budeme mít tyto společné hodnoty
opravdu jako společné.
Co se týká budoucnosti: Myslím si, že otázka učebnic, virtuálního muzea, otázka
ﬁlmů, otázka televizní roviny – to vše bylo zmíněno, není třeba o tom hovořit dál. Já se ve
své práci otázkou učebnic velmi zabývám. Mrzelo mě proto, když jsem v jedné z televizních
debat byla nařčena z nedemokratičnosti, protože chci kontrolovat učebnice. Víme dobře,
že v devadesátých letech proběhl screening evropských učebnic na téma holokaust, šoa,
a byl velmi úspěšný. Sama se snažím prosadit screening učebnic íránských, palestinských,
egyptských, syrských. V Evropském parlamentu pořádáme semináře a nedovolíme, aby
byly z evropských prostředků ﬁnancovány jakékoli učebnice, které zasévají marginalizaci,
diskriminaci a nenávist. Prosím tedy o to, aby to, co je možné ve vztahu k Blízkému
východu, bylo také možné s evropskými učebnicemi. Nejde o svobodu slova, jde o společnou
odpovědnost.
Čtvrtou rovinou, o které jsme zde hovořili, je rovina komunistického expanzionismu,
výstavby impérií, otázka Číny, otázka jiných oblastí. Chtěla bych poděkovat těm, kteří stále
tento kříž nesou a kteří zde seděli s námi – Oxaně Čelyševě, Radwanu Ziadehovi a tibetskému
představiteli – protože to jsou lidé, pro které to, co tady říkáme, je hudbou budoucnosti. Chci
jim vyjádřit podporu a solidaritu za to, že stále bojují naše boje. Protože to jsou naše boje.
Mou osobní poznámkou v této souvislosti je skutečnost, že v určité klasiﬁkaci
mezinárodní situace se hovoří o několika státech – Číně, Severní Koreji, Laosu, Kubě
a Vietnamu – jako o stále komunistických státech. Mám s tím trochu problém, protože jen
my, kteří jsme žili v komunistických diktaturách, víme, že existují ještě další státy – mohu
je nazvat skrytým komunismem. Pro mne exemplárním příkladem takového státu, který je
postaven na komunistické postsovětské ideologii, je třeba Sýrie. Nevím, proč bychom syrské
opozici, syrským disidentům a situaci v Sýrii měli věnovat menší pozornost jen proto, že
nám nespadá do škatulky komunistických států. Zemí, v nichž vládne systém, který není jen
autoritářským režimem, ale opravdovou totalitou, je víc než těch pět jmenovaných. S tím
jsem si ze své zahraničně politické praxe jistá.

Co se týká českého předsednictví, jsem vděčna této konferenci za to, že mi umožnila
včera skoro hodinový rozhovor s Alexandrem Vondrou, z něhož vyplynulo následující:
Komunikační téma „20 let po pádu železné opony“ bude tématem, ke kterému se připravuje
rozsáhlá a zřejmě dost nákladná výstava, která bude v budově Rady EU. Je to místo, kam
většina z demokratických Evropanů nepřichází; je to místo, kde jednají evropští ministři
zahraničních věcí, rybolovu nebo zemědělství – každý den je tam 27 ministrů plus všechny
jejich štáby, velvyslanci apod. Uprostřed této budovy je veliký čtverhranný sál, kde po celé
české předsednictví bude výstava 20 let po pádu železné opony.
Po otevření výstavy doufáme, že si předáme od pana Zingerise všechny dokumenty týkající
se onoho slyšení. Nejde jen o slyšení Evropského parlamentu – ten pořádá hodně slyšení. Důležité
je, že je to slyšení Evropské komise. Jinými slovy, stává se to formální institucionalizovanou
záležitostí. To je zde potřeba zmínit; není to jen výkřik do tmy. V momentu, kdy se jedná o slyšení
Komise, má to evropskou institucionální podobu a úroveň.
Třetí záležitost: Na jaře zřejmě v Praze proběhne jeden zahraničněpolitický summit,
jehož součástí bude oslava transatlantických vztahů, oslava demokracie a oslava svobody.
Bude se to také vázat k tomuto tématu.
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Předřečníci a mí drazí spolupracovníci hovořili o Pražské deklaraci. Prosím, abyste
mě pozorně vnímali. Je to text, který dávali dohromady jednotliví lidé – není to text přijatý
ani Evropským parlamentem, ani Radou Evropy. Za podklad naší deklarace posloužilo
množství rozličných tiskovin, dokumentů, rezolucí, usnesení Rady Evropy, Evropské lidové
strany i Evropského parlamentu, slyšení Evropského parlamentu a také slyšení v Evropské
komisi. Zabudovali jsme tam také to, o čem tady dnes hovořil pan Zingeris. Proto je text
poměrně dlouhý: má v tento okamžik šest listů. Ale nic v něm nechybí – aspoň z toho, co
jsme si mezi sebou dokázali říci.
Zopakuji hlavní body: Za prvé – deklarujeme, že nacismus je srovnatelný s komunismem.
Druhý důležitý bod říká, že komunismus je zločinem proti lidskosti. Za důležitý považujeme
požadavek založení evropské instituce, která bude jak institucí výzkumu, tak institucí působící
do řad Evropanů. Bude mít za úkol osvětu do budoucnosti. Žádáme také přístup k archivům.
Žádáme o slyšení Evropské komise, aby nebyly dále zneužívány symboly komunismu. Žádáme
odpovědný přístup národních parlamentů. Žádáme všechny Evropany, aby nás podpořili.
Deklarace má 19 bodů. Není to závazné usnesení, nebudeme zde hlasovat. Text je
výsledkem dvoudenní debaty této konference, je součástí politického apelu. Našim úsilím
bude rozšíření Pražské deklarace jako myšlenkového východiska pro všechny Evropany, kteří
se touto otázkou chtějí zabývat.
Děkuji za pozornost.
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S va t ý Vá c l ave
(Středověký chorál)

1.
Svatý Václave, vévodo české země /
kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! /
Kriste, eleison.
2.
Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě /
nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! /
Kriste, eleison.
3.
Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi /
utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! /
Kriste, eleison.
4.
Nebeské jest dvorstvo krásné /
blaze tomu kdo tam dojde /
v život věčný, oheň jasný, svatého Ducha! /
Kriste, eleison.

Kořeny Svatováclavského chorálu sahají patrně až do 12. století. Původně měl tři pětiřádkové
sloky ukončených refrénem „Kyrie eleison“. Obsahem jde o prostou modlitbu ke sv. Václavu,
vévodovi a patronovi české země, aby se přimluvil za svůj národ u Boha a zajistil mu spasení.
Chorál přečkal staletí. Konec komunistické diktatury započal v České republice na Národní
třídě a (Svato-) Václavském náměstí v Praze. Chorál Svatý Václave se zpívá při významných
událostech dosud.
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Pražská deklarace

Majíce na mysli důstojnou a demokratickou budoucnost našeho evropského domova,
vycházejíce z toho, že
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• v různých částech světa přežívá jen několik totalitních komunistických režimů, které
však ovládají zhruba jednu pětinu světové populace, a které se svým lpěním na moci
dopouštějí zločinů a výrazně ztěžují životní podmínky svých obyvatel,
• se v mnoha zemích komunistické strany, i když nejsou u moci, veřejně
nedistancovaly od zločinů komunistických režimů a ani je neodsoudily,
• že Praha je jedním z míst, která zažila nadvládu nacismu i komunismu,

• společnosti, které zanedbávají minulost, nemají budoucnost,
• Evropa nebude jednotná, dokud nebude schopna sjednotit svůj pohled na historii,
uznat komunismus a nacismus za své společné dědictví a podstoupit poctivou
a důkladnou debatu o všech totalitních zločinech minulého století,
• komunistická ideologie je přímo zodpovědná za zločiny proti lidskosti,
• špatné svědomí vycházející z komunistické minulosti je těžkým břemenem pro
budoucnost Evropy a pro naše děti,
• rozdílné hodnocení komunistické minulosti může stále rozdělovat Evropu na
„východ“ a „západ“,
• sjednocení Evropy bylo přímou odezvou na války a násilí vyprovokované totalitními
systémy na tomto kontinentu,
• povědomí o zločinech proti lidskosti spáchaných komunistickými režimy na celém
kontinentu musí proniknout do myslí všech Evropanů ve stejném rozsahu, jako se
tomu stalo u režimů nacistických,
• existuje výrazná podobnost mezi nacismem a komunismem z hlediska jejich
hrůzného a děsivého charakteru a jejich zločinů proti lidskosti,
• zločiny komunismu stále čekají na zhodnocení a posouzení z právního, morálního,
politického i historického hlediska,
• tyto zločiny byly ospravedlňovány ve jménu teorie třídního boje a principu
diktatury „proletariátu“ za použití teroru jako metody udržení diktatury,
• komunistická ideologie byla a je používána jako nástroj v rukách budovatelů říší
v Evropě a v Asii za účelem dosažení jejich expansionistických cílů,
• mnozí pachatelé, kteří se dopustili zločinů ve jménu komunismu, dosud nebyli
postaveni před soud a jejich oběti dosud nebyly odškodněny,
• poskytnutí objektivních a vyčerpávajících informací o komunistické totalitní
minulosti, které povedou k hlubšímu porozumění a diskusi, je nezbytnou
podmínkou pro zdravou budoucí integraci všech evropských národů,
• konečné usmíření všech evropských národů není možné bez soustředěné
a hloubkové snahy nalézt pravdu a obnovit paměť,
• komunistickou minulostí Evropy je třeba se důkladně zabývat jak na úrovni
akademické tak na úrovni široké veřejnosti, a že by budoucí generace měly mít
snadný přístup k informacím o komunismu,

a ve víře, že milióny obětí komunismu a jejich rodiny mají právo na to, aby požívaly
spravedlnosti, účasti, pochopení a uznání za svá utrpení stejným způsobem, jakým byly
morálně a politicky uznány oběti nacismu,
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my, účastníci pražské konference „Svědomí Evropy a komunismus“,
s ohledem na
• usnesení Evropského parlamentu k šedesátému výročí konce druhé světové války
v Evropě dne 8. května 1945 ze dne 12. května 2005,
• usnesení Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1481 ze dne 26. ledna 2006,
• usnesení ke zločinům komunismu přijatá řadou národních parlamentů,
• zkušenosti jihoafrické Komise pravdy a usmíření,
• zkušenosti ústavů paměti a památníků v Polsku, Německu, na Slovensku, v České
republice a ve Spojených státech amerických a museí okupace v Litvě, Lotyšsku
a Estonsku a Domu teroru v Maďarsku,
• současná a budoucí předsednictví Evropské unie a Rady Evropy,
• na skutečnost, že rok 2009 bude dvacátým výročím pádu komunismu ve východní
a střední Evropě, masového zabíjení v Rumunsku a masakru na náměstí Tiananmen
v Pekingu,
vyzýváme
1. k dosažení celoevropské shody, že jak nacistické tak komunistické totalitní režimy
mají být hodnoceny, každý podle svých strašlivých zásluh, jako destruktivní ve své
politice systematického uplatňování extrémních forem teroru, potlačování veškerých
občanských a lidských svobod, zahajování útočných válek a, coby neodmyslitelné
součásti svých ideologií, vyhlazování a deportací celých národů a skupin obyvatel; a že
jako takové by měly být považovány za hlavní katastrofy, které postihly 20. století,
2. k uznání, že mnoho zločinů spáchaných ve jménu komunismu by mělo
být hodnoceno jako zločiny proti lidskosti a sloužit tak jako varování pro
budoucí generace stejným způsobem, jakým byly nacistické zločiny hodnoceny
Norimberským tribunálem,
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3. k zformulování společného přístupu ve věci zločinů totalitních režimů, inter
alia komunistických režimů, a k vytvoření širokého celoevropského povědomí
o komunistických zločinech s cílem jasně deﬁnovat společný postoj ke zločinům
komunistických režimů,
4. k zavedení legislativy, která by umožnila soudům soudit a odsuzovat pachatele
komunistických zločinů a odškodňovat oběti komunismu,
5. zajištění principu rovného zacházení a nediskriminace pro oběti všech totalitních
režimů,
6. k evropskému a mezinárodnímu úsilí za účinné odsouzení minulých
komunistických zločinů a za účinný boj proti pokračujícím komunistickým
zločinům,
7. k uznání komunismu jako nedělitelné a hrůzné součásti společné evropské
historie,
8. k přijetí celoevropské odpovědnosti za zločiny spáchané komunismem,
9. k ustavení 23. srpna, dne podepsání paktu mezi Hitlerem a Stalinem známého
jako Molotovův-Ribbentropův pakt, jako dne připomenutí obětí nacistických
a komunistických totalitních režimů, stejným způsobem, jakým si Evropa
připomíná oběti holokaustu dne 27. ledna,
10. k zodpovědným postojům národních parlamentů ve vztahu k uznání
komunistických zločinů za zločiny proti lidskosti, vedoucím k odpovídající
legislativě a k parlamentnímu monitorování takovéto legislativy,
11. k účinné veřejné debatě o komerčním a politickém zneužití komunistických
symbolů,
12. k pokračování slyšení Evropské komise týkajících se obětí totalitních režimů,
s cílem sestavení Sdělení Komise,
13. k ustanovení výborů složených z nezávislých odborníků ve státech, které se
nacházely pod nadvládou totalitních komunistických režimů, jejichž úkolem
bude sbírat a hodnotit informace o porušování lidských práv za totalitního
komunistického režimu na národní úrovni, s cílem úzké spolupráce z expertním
výborem Rady Evropy,
14. k zajištění jasného mezinárodního právního rámce s ohledem na svobodný
a neomezený přístupu k archivům obsahujícím informace o zločinech
komunismu,
15. k založení Ústavu Evropské paměti a svědomí, který by byl - A) evropským
výzkumným ústavem pro studium totality, vývoj vědeckých a výchovných
projektů a poskytování podpory pro propojení národních výzkumných ústavů
specialisovaných na téma totalitní zkušenost, - B) a panevropským museem /
památníkem obětí všech totalitních režimů, s cílem trvalé připomínky obětí
těchto režimů a zvyšování povědomí o zločinech těmito režimy spáchaných,
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16. k uspořádání mezinárodní konference o zločinech spáchaných totalitními
komunistickými režimy, za účasti zástupců vlád, parlamentářů, příslušníků
akademické obce, odborníků a nevládních organisací, jejíž výsledky budou z velké
části zveřejněny celosvětově,
17. k úpravám a přepracováním evropských učebnic dějepisu tak, aby se děti mohly
učit o komunismu a jeho zločinech a byly před ním varovány stejným způsobem,
jakým se naučily hodnotit zločiny nacismu,
18. k celoevropské rozsáhlé a důkladné debatě o komunistické historii
a komunistickém dědictví,
19. k společnému připomenutí dvacátého výročí pádu Berlínské zdi, masového
zabíjení v Rumunsku a masakru na Tiananmenském náměstí příští rok.
My, účastníci pražské konference „Svědomí Evropy a komunismus“, oslovujeme
všechny národy Evropy, všechny evropské politické instituce včetně národních
vlád, parlamentů, Evropského parlamentu, Evropské komise, Rady Evropy
a dalších relevantních mezinárodních orgánů a vyzýváme je, aby vzaly myšlenky
a výzvy vyjádřené touto Pražskou deklarací za své, a aby je realisovaly v praktických
krocích a politikách.

Zakládající signatáři:
Václav Havel, bývalý disident a president Československé / České republiky,
Česká republika
Joachim Gauck, bývalý vládní zmocněnec pro dokumenty státní bezpečnosti NDR,
Německo
Göran Lindblad, vicepresident Parlamentního shromáždění Rady Evropy, poslanec
parlamentu Švédska, Švédsko
Vytautas Landsbergis, poslanec Evropského parlamentu, bývalý disident a president
Litevské republiky, Litva
Jana Hybášková, poslankyně Evropského parlamentu, Česká republika
Christopher Beazley, poslanec Evropského parlamentu, Spojené království
Tunne Kelam, poslanec Evropského parlamentu, bývalý disident, Estonsko
Jiří Liška, senátor, místopředseda Senátu, Parlament České republiky, Česká republika
Martin Mejstřík, senátor, Parlament České republiky, Česká republika
Jaromír Štětina, senátor, Parlament České republiky, Česká republika
Emanuelis Zingeris, poslanec parlamentu Litevské republiky,
předseda Mezinárodní komise pro zhodnocení zločinů nacistického a sovětského
okupačního režimu v Litvě, Litva
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Fo t o g a l e r i e
Tseten Samdup Chhoekyapa, zástupce Jeho Svatosti dalajlamy,
Ženeva, Tibet, Švýcarsko
Ivonka Survilla, exilová presidentka Běloruska, Kanada
Zjanon Pazňak, předseda lidové národní fronty Běloruska, předseda běloruské
konservativní křesťanské strany, Spojené státy americké
Růžena Krásná, bývalá politická vězeňkyně, politička, Česká republika
Jiří Stránský, bývalý politický vězeň, spisovatel, bývalý předseda PEN klubu,
Česká republika
Václav Vaško, bývalý politický vězeň, diplomat, katolický aktivista, Česká republika
Alexandr Podrabinek, bývalý disident a politický vězeň, novinář, Rusko
Pavel Žáček, ředitel, Ústav pro studium totalitních režimů, Česká republika
Miroslav Lehký, zástupce ředitele, Ústav pro studium totalitních režimů,
Česká republika
Łukasz Kamiński, zástupce ředitele, Instytut Pamięci Narodowej, Polsko
Michael Kißener, historik, Universita Johanna Gutenberga, Mainz, Německo
Eduard Stehlík, historik, zástupce ředitele, Vojenský historický ústav, Česká republika
Karel Straka, historik, Vojenský historický ústav, Česká republika
Jan Urban, novinář, Česká republika
Jaroslav Hutka, bývalý disident, písničkář, Česká republika
Lukáš Pachta, politolog, publicista, Česká republika

Navštivte webové stránky Pražské deklarace www.prazskadeklarace.eu
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28.5.2008

A Message to the International Conference: European Conscience and Communism
I applaud the organizers of this initiative for holding a conference which deals with
historically important and morally sensitive subjects. The world cannot forget the crimes
committed by the communist regimes, nor can the world forget those who, against all odds,
struggled against totalitarianism, both of the left and the right varieties. The conference in
Prague will therefore be an act of important historical and political education.
Democracies without historical memories can be more susceptible to demagogy and selfdeception. Historical memories are not a call for vengeance but are a reminder that in
politics one often has to make transcendental moral and political choices.
I wish the participants in this conference a truly lively, creative, and uncompromising
discussion.
Zbigniew Brzezinski
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O ko n fe r e nc i
Mezinárodní konferenci Svědomí Evropy a komunismus uspořádal ve dnech 2.–3. června
2008 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.
Záštitu převzal místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra.
Projekt podpořili místopředseda Senátu Jiří Liška a 1. místopředseda Senátu Petr Pithart.

Svědomí Evropy a komunismus

Vyhlašovatelem soutěže „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“ bylo Ministerstvo obrany
ČR (spolupráce s Českou televizí a rozhlasem a s řadou veteránských nevládních organisací).
FAMU (Filmová a televizní fakulta AMU) uspořádala projekci dokumentárních i hraných
ﬁlmů s tématikou komunismu. AMU – Akademie múzických umění byla nejradikálnější
vysokou školou v Praze a iniciátorkou studentské okupační stávky v listopadu 1989.

Na konferenci se dále spolupodíleli: Úřad vlády České republiky, Nadace Roberta Schumana
pro spolupráci křesťanských demokratů v Evropě, Ústav pro studium totalitních režimů,
Ministerstvo obrany ČR, občanské sdružení Post Bellum, Člověk v tísni, o.p.s., Filmová
fakulta Akademie múzických umění v Praze a Mezinárodní hudební festival Pražské jaro.
Mediálním partnerem konference byl Český rozhlas.

Doprovodné akce
HUDBA
Středověký chorál Svatý Václave ukončil oﬁciální část konference. Přednesl ho sbor Gymnázia
Christiana Dopplera, Praha, řídil Karel Loula.
Na závěr druhého dne konference zazněl koncert Pražského jara věnovaný obětem nacismu
a komunismu (Otakar Jeremiáš, Antonín Dvořák, Sergej Prokofjev, zpěv Ivan Kusnjer).
Symfonický orchestr Českého rozhlasu dirigoval Vladimír Válek.
Pražské jaro je prestižní mezinárodní hudební festival založený r. 1946.
VÝSTAVY
V Koženém salonku Valdštejnského paláce byly vystaveny panely s autentickými výpověďmi
českých/československých válečných veteránů II. (zahraničního) odboje. Většina z těchto
hrdinů se stala obětí komunistického teroru v 50. letech. Autoři: Post Bellum, o.s., Ústav pro
studium totalitních režimů, část projektu „Jedni z nás…“.
INSTALACE
Při vstupu na konferenci, na II. nádvoří Senátu, byly instalovány stylizované ﬁguríny
obětí komunismu, zlomek většího celku. Autor: Člověk v tísni, o.p.s., projekt „Příběhy
bezpráví“.
PROJEKCE
V Zaháňském salonku Valdštejnského paláce byly promítány oceněné práce žáků ZŠ. Jejich
úkolem bylo připravit dokumentární rozhlasovou reportáž nebo ﬁlmový pořad o osudech
válečných veteránů, politických vězňů a příslušníků komunistických pracovních táborů.
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Konferenci organizačně zajišťovali:
Martin Mejstřík, senátor PČR
Jana Hybášková, poslankyně EP
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