TOMÁŠ PE CINA

Ústav pro studium totalitních režimů
Siwiecova 2428/2
130 00 Praha 3
V Praze dne 4. 7. 2012

Re: Dotaz – žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,
s potěšením jsem se dozvěděl, že Ústav zpracoval pro potřeby Policie České republiky
odborné vyjádření ze dne 20. 2. 2012, v němž je posuzována věcná správnost mého publicistic
kého textu nazvaného Heydrich.
Po více než dvacet let jsem žil v gnostické nejistotě, maje za to, že historiografie je ze
samotné podstaty lidského poznání neschopna dobrat se přesné a nezpochybnitelné, objek
tivní historické pravdy, a je odkázána toliko na kritické studium pramenů a jejich obezřetnou
interpretaci.
Jsem šťasten, že tomu tak není, a tak jako před r. 1989 je zde znovu Ústav, který nejenže
zná objektivní historickou pravdu, ale je schopen – v rozsahu své působnosti – autoritativně
stanovit i její jedině přípustný výklad. Jakožto český občan tedy mohu, tak jako v době svého
časného mládí za tzv. husákovské normalisace, opět okusit ovoce ze stromu skutečného a
pravého Vědění, a to bez obav z toho, že se při své vlastní publicistické činnosti zmýlím nebo
utonu v pochybnostech.
Protože mám v úmyslu zveřejnit o období Protektorátu další článek, prosím Vás o odpověď
na následující dvě otázky; jak jistě chápete, za daných okolností, tedy u vědomí risika trest
ního stíhání za případné zpochybňování nacistického genocidia, si bez znalosti správné a
úředně aprobované odpovědi na ně nemohu dovolit svůj text publikovat:
1. Počítají se mezi oběti nacistického režimu osoby, které přišly o život v důsledku
toho, že vědomě porušily předpisy týkající se válečného hospodářství, např. tím, že
bez příslušného povolení převážely nebo přechovávaly zemědělské produkty, potra
viny nebo jiné zboží, jehož oběh byl kontrolován? Velmi si vážím statečných lidí,
které nacistický režim zavraždil pro jejich odbojovou činnost, jako byli Josef Mašín,
Václav Morávek, Josef Balabán, Alois Eliáš nebo parašutisté ze skupiny Anthropoid,
avšak nevím, zda musím za oběť nacismu pokládat i ty, kteří byli potrestáni za
jednání, jež by patrně bylo protiprávní a mohlo by být v době války trestáno smrtí i
v případě, že by německé okupace nebylo.
2. Co bylo příčinou smrti zastupujícího říšského protektora SS-Obergruppenführera
Reinharda Heydricha? Tj. byl atentát úspěšný, anebo Heydrich zemřel v důsledku
aktivity jiné osoby, která zasáhla do jeho léčby?
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Prosím, zašlete mi odpověď buď e-mailem, anebo do mé datové schránky. Protože oba
dotazy se vztahují k Vaší působnosti, toto podání laskavě pokládejte za žádost o informace ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Děkuji,
v plné úctě k Vaší úřední neomylnosti,
Váš
Tomáš Pecina
Elektronicky

