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Zdenka, nar .2’0.5.1907, velezrada, zemřela
na rakovinu střev 12.6.1956 v Praze-Ruzyni
H a v r 1 i k Váealav, nar.24.10.1899, sabotáž, zemřel dne
14.6.1956 v Praze - Ruzyni.
Galvánková Stefanie, nar.2V.9.1919, velezrada, zem
řela na zán/t pébřišniee,18.7.56,Ruzyň.
Novák Josef, nar.7.7.1901, sabotáž, zemřel na hnisavý
zánět plie 5.10.1956 v Praze - Ruzyni.
Světlík Bohumil, naj*. 11.5.1902 , sabotáž, zemřel na
bronehopneumonii 11.11.1956 v Praze -Ruzyni.
Geigerová Frýda, nar.6.3.1900, velezrada, zemřela
na oedem plie 7.12.1956 v Praze - Ruzyni.
Truhlář Váelav, nar.20.1.1915, velezrada, zemřel násl.
praeovníh© úrazu 3.7.1956 v Příbrami^'val <
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odbor finanční

V Šumperku, dne 23« května 1986

11. ledna zatklo gempo ieat terezínských
ěetnikú, kteří při kontrole zavazadel došlého
transportu vykrádali věci, které nebyly kontrabandem.
13. ledna si zapsala Eva Roubííková: Z Nimecka přišla spousta Udí, kteří byU dotud uznáváni jako drijci, kteří SU ve smíšených manteltních. miU drijski did a podle zákona se
najednou stali Židy.
18. ledna uveřejnil britský list Evening,
Standard zprávu, že Němci zamýšlejí rozpustit
terezínský koncentrační tábor, kde je vězněno
8-10.000 Židů, a deportovat je do Polska. Ti
tulek článku byl: Dalších 10.000Židů zemře.

Ve Vašem dopise ze dne 15.5.1986 mi odpovídáte, že jste
šetřením zjistili, že jako syn majitelky nemám žádný ’’právní
vztah” k uvedené věci a že tedy nebude v dané záležitosti žád

né další majetkové šetření.

K tomu podotýkám pouze toto. Ani ve snu mě nenapadlo,
že by odbor finanční ONV v Šumoerku měl jakýkoliv zájem na
obnovení tohoto šetření af už přímo s majitelkou Či s kýmkoliv

jiným jak dosvědčuje OSOBNÍ

dvaceti

pěti

leté bez

výsledné odvolávání dotyčné majitelky u Vaší vrchnosti.
Znovu opakuji jak jsem předeslal ve svém dopise ze dne

1.1.1986, že vyčkám výsledků voleb v kdvětnu 1986 a obrátím se

s touto stížností na nově zvolené poslance našich zákonodárných

a výkonných sborů. PÖuze nechápu zcela přesně "právní vztah",
ve kterém za slušně řečeno chybné rozhodnutí Vladimíra M i ch e1. a 'přebírá štafetu Ing. Luděk Hatoň, pověřený vedením finanč
ního odboru ONV.
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S veškerou úctou mi dovolte ocitovat verše Roberta B u r n/1759 - 1796/ z básně "List Davidovi, příteli básníkovi",

jak je ostatně mým běžným zvykem při těchto příležitostech:
LÍSTEK
Věř, takový jak já Či ty,
kdo nevychází z lopoty,
"Věstník" č.1/56
a£ hezky je či prší,
což ten je méně blažený
než hňup, jenž si nás necení
a ani nevšimne si?

26. ledna H. Himmler ve svém poznaňském
projevu ke 260 generálům, admirálům a dal
ším vysokým důstojníkům wehrmachtu infor
moval o tom, že podle Hitlerova rozkazu je
vyhlazováním židovských mužů, žen a dčtí
"řešena" židovská otázka. S výjimkou pěli
všichni generálové a admirálové aplaudovali,
spočítal přítomný Kunral von Hammerslein.
31. ledna podepsali němečtí generálové ve
aklepení obchodního domu ve Stalingradu
kapitulaci. Toho dne dal Himmler příkaz za
stavit propagandu o osídlování východu.
Připravil M.K.

24. ledna vyhlásili F.D.Roosevelt a W.
Churchill na konferenci v Casablance zásadu
bezpodmínečné kapitulace jako podmínku pro
ukončení války s Německem.

23. ledna si iestnáctiletý Ota Wolf, který se
od léta 1942 se svými rodiči a sestrou ukrýval
na Olomoucku před deportací, zapsal do dení
ku : Situace se zdá podle novin být dobrá, jen
aby ul udělali tu invazi.

22. ledna podepsal americký prezident dek
ret o zřízení War Refugee Board, jehož členy
byli ministři zahraničí, financí a války a jehož
posláním bylo podporovat akce na pomoc vy
hlazovaným Židům a jiným pronásledovaným
menšinám. Rozhodnutí bylo oceněno spolu s
kritikou, že přichází poněkud opožděně.

20. ledna: Egon Redlich: Dali příkaz
vyklidit Hamburská kasárna, ve kterých je
3.300 len, během čtyř dnů... Vyčistili kasárna
a nyní lam přijedou noví transporty z Holand
ska. Nafilmovali jejich příchod. Transportem
přijelo do Terezins 870 holandských Židů.

Dne 1. ledna 1944 bylo v terezínském,
"Židovském sídlifai’ vězné no 34.655 osob.
Započal rok, v jehož průběhu bylo do Tere
zína deportováno 7.449 vězňů, zemřelo tam
4.503 vězňů, na východ bylo odtud deporto
váno 26.033 vězňů, takže na jeho konci slav
vězňů ghetta činil 11.568 osob.

bu německých propagandistů "chybný" vývoj
německé propagandy, která prodělala tento
vývoj: Zvítězili jsme - ZvííZzřn*. - Musíme
zyíMzit. - Jsme neporazitelní.
10. I***1'»« čs.ministerstvo zahraničí v Lon
dýně sdělilo, že konzul Čejka zařídil pravidel
né zasílání balíčků z Lisabonu do Birkenau na
jména osob, o nichž bylo zjiŽtěno, že tam byly
deportovány.

SPRAVEDLIVÍ MEZI NÁM!
Spisovatel František Langer by je byl nazval
"andělé mezi námi*. Zaplať Bůh, že i takoví
lidé mezi námi žijí a žili. K mé velké lítosti
jedna z nich zemřela 9.11.1993 - paní Růžena
Pižlová.
Bez jakýchkoli zištných důvodů obětavě
chránila za okupace tři židovské rodiny. Byly
to rodiny Borgesových, Polákových a Weiazových. Paní Růžena Pižlová je statečně ukrý
vala v domě na Vinohradech v Šafaříkově uli
ci. Nejenže schovávala celou rodinu profesora
Favla Weiaze, jeho manželku a dvě jejich děti
Evu a Petra, ale tajně jim obstarávala nákupy,
posílala za ně pošlu, pečovala o ně, ač nebyla
jejich příbuzná. Nečekala ani vděk, ani odmě
nu. Její sedmiletá dcerka Marie si s dětmi Weiszovými hrála, pomáhala matce s nákupy i s
jinými pracemi. Přitom toto dítě uchovávalo
vše v tajnosti a nikomu nic neprozradilo. Dí
váme se na obě a hlubokou vděčností.
Z rodin, které tyto ženy chránily, se vrátili
jen Weiszovi, a i ti jen o vlas unikli smrti.
Růžena Pižlová a její dcerka Marie byly jedny
z těch, kdo jim pomohli přežít. Díky ’Spra
vedlivým", leten riskovali své životy, aby po
mohli Židům. Kéž by lakových bylo v těch
dobách více.
pk

PRED PADESATI LEI Y

Vladimír Hajný
Uvedený v dopise
Cs.armády č. 34
Ing.Luděk Haton,
Šumperk
který se tehdy ta
kte arogsntně vy
jadřoval k majet
kový« dotazů« ny
ní zase ovládá jakeuii keneelář na
Okresní« úřad^ v Šunperku. Je to opravdu podle toh©
atp.rého českého přísloví! Kdo umí, ten umí, tonu čest
V.H.

25.10.1994 byla v muzeu III odboje slavnostně otevřena
vý stava ŽENY VE TŘETÍM ODBOJI A ZA MŘÍŽEMI VĚZNIC
1948 - 1968. Bratr František Zahrádka přivítal hlavně sestry členky KPV - které zaplnily prostory muzea. Vždyť na počest
jejich statečného odporu proti uchvatitelům moci z února 1948,
jejich vůle nepodléhnout nejbrutálnějším metodám, které měly
zlomit jejich ducha a zbavit je životů, nepodlehnout ponižování
a snaze zbavit je lidské důstojnosti, byla tato výstava uskutečněna.

tábory, jsme si možná až teď uvědomili, o co horši to muselo být
pro ženy. Vždyť surovost komunistických bachařů, cynismus a
brutal ita vyšetřovatelů, podlézavost prokurátorů a soudců nebyla
o nic menši než v případě nás mužů.
Hlavni projev měl spoluzakladatel a ředitel muzea dr. Jiří Majer
z něhož vyjímáme.
". .. .Nová výstava je věnována výhradně ženám, neboť tisíce
jich se statečně zúčastnily boje za obnovu demokracie, práva a

n

p r o s in c i -

85

le t!

G ra tu lu je m e in ro z e * ý «

v

fcá

p

lis to p a d u

tehdejší situací v táboře česko
světové války má, při použití nově
slovenském - znamenají důklad
objevených pramenů a státních
dokumentů, mimořádný význam
nou, úplnou a konečnou rehabili
pro novodobé čsl. dějiny. Jak zná
taci dvou vynikajících synů čes
mo z dob první republiky, několik
kého národa: Karla Kramáře a
postátněných historiků vyrobilo Václava Vondráka.
Kramář i Vondrák znali a mi
za miliony Kčs z tajných fondů lovali Rusko stejně jako Čechy.
osvobozeneckou legendu tak "ši
kovně", že ji bylo obtížno vyvraOba se pokoušeli zachrániti pro
český a slovenský lid veliké ná
ceti právě pro nedostatek průkaz
rodní a demokratické Rusko, ve
ného materiálu ze zahraničních
státních archivů, s nimiž by ovšem
které pevně věřili jako v trvalou
legendistické výrobky nesnesly
záštitu malého národa českého a
slovenského a mladého českoslo
konfrontaci. Nynější vědecké ob
venského státu. Jak toužebně bylo
jevy vyvracejí tuto legendu. Uvá
díme zde pouze ty autory světové
to silné národní Rusko postrádáno
historiografie, které naši pozo
za "Mnichova" v září roku 1938.!
rovatelé považují za důležité pro
Dr. Kramář, jako první minis
terský předseda nové ČSR a dele
čsl. historické bádání. Za jménem
gát Československa na mírové
atora je vyznačen rok vydání prá
ce: T. A. Bailey, 1950, W. A.
konferenci v Paříži, se od počátku
r. 1919 zasazoval o to, aby čs. ar
Williams, 1952; G. F. Kennan,
1956; O. H. Radkey, 1950, E. H.
máda, soustředěná tehdy na Sibiři
Cař, 1950-53; R. P. Pipes, 1954;
v počtu 90.000 mužů, zahájila na
J. A. Whi-te, 1950; R. D. Warth,
jaře r. 1919, spolu s ruskými voj
1954; B. M. Unterberger, 1956,
sky proslulého admirála Kolčaka,
J. Degas, Oxford, 1951; D.
ofensivu proti bolševikům, svrhla
Footman, Ox-ford, 1953-55; Ch.
jejich vládu v Moskvě a probojo
Hosoyo, To-kio, 1955 a další.
vala si cestu do vlasti přes Rusko.
Události na východě v letech
Plán ten vřele v Paříži podporoval
1914 až 1920, líčené na základě
Winston Churchill. Avšak zbolšenezvratných historických faktů,
vizovaná pražská ulic« a tichý
podložené úředními dokumenty z
souhlas lehkověrných a malodušdříve nepřístupných tajných ar
ných "pravičáků, inspirovaných z
chivů státních kabinetů a gene
nejvyších míst", připravili v Praze
palácovou revoluci. Jednoho dne
rálních štábů, výpovědi očitých
svědků, ihned po událostech za
se v Paříži Dr. Kramář dočetl z
znamenané a jejich porovnání s
novin, že jeho "resignace" jako
17
I my. kteří jsme prošli komunistickými věznicemi a koncentračními
Nová exposice v muzeu III. odboje

Poznámka redakce: Shrnujeme
zde informace, které jsme obdrželi
od studentů z Ameriky, Anglie a
Francie. Shodujeme se s nimi v
názoru, že bude nutno v exilu zre
vidovat čsl. dějiny od roku 1914 a
neponechávat volné pole "histori
kům'' z dnešní ČR.
Ve světové historické literatuře,
vydané za posledních sedm let, se
badatelé zabývají důkladnou revisí
historiografie styků západního svě
ta se Sověty od r. 1917. Výzkumy
ty byly usnadněny otevřením dříve
důvěrných státních archivů. Zve
řejněna je též část tajných státních
listin německých a japonských,
ukořistěných za El. světové války.
Zdá se, jako by teprve převrat v
Praze v únoru 1948 a útočná vál
ka v Koreji v letech 1950-55 pů
sobily podstatně na změnu názorů
liberálních historiků na Západě,
nadšených Sověty průběhem II.
světové války. Také socialističtí
dějepisci nyní více věří tomu, co
předseda ruské vlády Kerensky
prodělal již r. 1917, že totiž spo
lupráce znamená pro každou poli
tickou stranu konečné pohlcení
komunisty. Víra v možnost míro
vého soužití západního světa s ko
munismem je povážlivě oslabena
i u největších optimistů. Většina
historiků neváhá bolševiky ostře
kritisovati, což je novum při po
rovnání s dřívějškem.
Líčení událostí v Rusku za I.

t

J. S. Volyňský

Juřica František - Petřvald, Juřiček Bedřich - Praha, Justová
Kateřina - Praha, Kitzberger Josef- Domažlice, Kokešová Božena
- Karlovy Vary, Koupil Václav - Praha, Kouřil Jan - Uničov,
Krejčiřiková Jindřiška - Uh. Brod, Kruml Jaroslav - Klatovy,
Krotil Inocenc Ing. - Zlín, Limanovský František - Rousinov,

Histone je neuplatni I

Lorencová Marie - Miroslav, Luksa Karel - Kralupy n/Vlt.,
Mallová Blanka - Praha, Matušková Pavla - Praha, Mojžíš Václav
-Zbiroh, Nový František-Praha, Pavlovský František JUDr. Praha, Peroutka Bohuslav-Turnov, Picek Josef- Skuteč. Píchá
František - Praha, Pičman Dobroslav - Praha, Pinč Jan Ing. Praha, Plichta František - Ivančice, Poláček Václav - Broumov,
Porkertová Eva - Solnice, Prášek Bohumil - Tábor, Procházková
Marta - Brno, Pulkrábková Lydia - Liberec, Schlattauerová
Anežka - Praha, Sejkora Jan - Tanvald, Sojka Oldřich - Plzeň,

’’SvěioBÍ”

ministerského předsedy "byla při
jata". Vyhozen jako nepotřebná
služka, byl Dr. Kramář po celý
zbytek svého života pranýřován,
tupen a vysmíván za ten svůj "blá
hový" či dokonce "šílený plán" po
chodu sibiřských legií domů přes
Rusko, za svoji "snivou visi" svr
hnutí bolševiků v Moskvě na jaře
r. 1919.
Teprve nyní dostává Dr. Kra
mář, třebas posmrtnou, přece jen
plnou satisfakd, a to nejen od
světových historických badatelů
Západu, nýbrž dokonce mu dávají
dodatečně zadostiučinění také
úřední sovětské dokumenty veřej
ně publikované. Z tohoto rozsáh
lého materiálu jak nám byl před
ložen, zjišťujeme naprosto bez
pečně, že "Rudá armáda" prodělá
vala na jaře r. 1919 těžkou vnitřní
krisi, nacházela se v tak vážném
stavu rozkladu, že silnější nápor
disciplinovaných čs. vojsk by jí byl
zcela zničil.
Statisícový výčet vojsk "Rudé
armády", jak udáván tehdy na pa
píře , zamlčoval, že tři čtvrtiny jich
desertovalo již v dubnu 1919 a ti,
co zbývali, praví to žoldnéři bez
domovů, měli tak nízkou vojen
skou morálku, že by se byli roz
prchli stejně kvapně, jako před
prvým úderem pouhých pěti tisíc
čs. vojáků "Čeljabinské revolty" v květnu a červnu r. 1918.
Tenkrát stála na Východě pou
ze jedna, bolševiky obávaná síla:
československá armáda. Bolševici
se jí báli jako čert kříže. Naši hoši
to byli, kteří bolševiky vypudili ze
Sibiře a východního Ruska a Dál
ného Východu v době mezi květ
nem a srpnem 1918. Byli a zůstali
jediným vojskem schopným poraziti ruské bolševiky. Po říjnovém
převratu (1918) v Praze a usta
vení ČSR lgionáři naši ztratili zá
jem na dalším boji a byli v

listopadu 1918 staženi z fronty a
pověřeni střežením sibiřských
drah. Legionáři od listopadu 1918
přihlíželi nečinně boji KolČakových vojsk s bolševiky. Samo
zřejmým a jediným vroucím přá
ním všech čs. vojáků bylo navrátiti se pokud možno co nejdříve
domů do jimi osvobozeného Čes
koslovenska. Oni to byli, kteří
vybojovali uznání českého a slo
venského národa Spojenci a Ame
rikou v létě a na podzim r. 1918.
Pro přesnější informaci uvádíme
data o tehdejším stavu čs. armády
na Sibiři. Pocházejí z úředních zá
znamů čs. armádní správy z po
čátku r. 1919:
Již koncem r. 1918 nově orga
nizovaná čs. armáda na Sibiři mě
la ve zbrani 49.337 mužů a
11.833 důstojníků a poddůstojníků,
rozdělených takto: 10 pluků pěcho
ty, 2 pluky jízdy, 2 dělostřelecké
brigády a 1 záložní pluk, kromě
dalších menších jednotek a tech
nického sboru. Náborem na Sibiři
rozšířena armáda o 29.831 mužů,

z nichž více než polovina byli přís
lušníci jiných národností, organisovaní v jednotky polské, rumun
ské, jihoslovanské aid. v rámci čs.
armády. V dubnu 1919, kdy krise
bolševických hord dostoupila vr
cholu a kdy rozhodný úder by je
byl úplně zničil, měla čs. armáda
přes 90.000 mužů, z nichž alespoň
50.000 stačilo k rozhodné ofensivě
a vítězství nad bolševiky. Takový je
názor badatelů a pozorovatelů.
Naše armáda měla mužstvo
bezvadně vycvičené, dobře vy
zbrojené, zkušené veterány bojů,
z nichž někteří sloužili ve válce již
pěl let, odloučeni od domovů.
Chtěli domů co nejdříve a tako
vou příležitost jim dával plán Dra.
Kramáře. Plán přijat nebyl a naši
vojáci pak čekali na Sibiři a na
Dálném Východě na repatriaci
další rok, někteří i dvě léta.
Proč nebyl Kramářův plán v
Praze přijat? Proč tenkrát česká
vojska nepotřela bolševismus v
zárodku? Kdo - ačkoliv zde síla
byla, čs. armáda - byl odpověden
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spravedlnosti v naší zemi. Tisíce jich bylo odsouzeno k
dlouholetým trestům vc věznicích a v táborech nucených prací.
Mnohé z nich byly ubity během výslechů nebo zemřely na
následky nelidského trýznění. Rada z nich vězněni nepřežila,
další umíraly nedlouho po propuštění či dodnes trpí na následky
pobytu za mřížemi či ostnatými dráty. Nelze zapomenout jména
dr. Milady Horákové, jejího odsouzení k smrti a oběšeni v červnu
1950.
Záměrem této výstavy je proto ve velkém množství
průkazných dokumentů znovu připomenout dusivou atmosféru

prvních 20 let násilí po února 1948, kterou by mnozí rádi zamlčeli
či dokonce svědectví o ní umlčeli. Nelze však za těmito léty učinit
tlustou čára, jak by si přáli někteří naši politici, dokud nebude
účet za zlé činy, spáchané v době komunistické diktatury, po
právu spravedlivě vyrovnán. Bohužel .dosud nebyla naplněna
slova Václava Havla, pronesená 25. února 1990, když prohlásil:
Nesmíme zapomenout na nikoho z těch, kdo byli utýráni.
umučeni, popraveni. A nesmíme zapomenout ani na nikoho z
těch, kdo právě jmenované týrali a zabíjeli". Tento prezidentův
slib dodnes nebyl splněn přesto, že již po staletí platí na celém

Po dalších projevech byla prohlídka nově instalované

Ignácz Trebitsch Lincoln, naro
zený 4. dubna 1879 v maďarské
Paks, zemřel v Šanghaji, 6. října
1943.

však již strávil ve vídeňském vě 
zení 4 měsíce, byl Třebíč koncem
června 1921, po krátké tiskové
konferenci, prostě deportován.
"Mé poslání", řekl Třebíč, "zů
stává vysoce tajné. Zmizím, jakoby
se pode mnou zem propadla, ale
objevím se opět, ve zcela neče
kaném místě, v rozmezí osmi let.
Mezitím dokončím své poslání."

D ekoačeaí

mementem, že nevyrovnané dluhy minulosti mívají většinou
tragické důsledky v následných dobách.
Zároveň bych rád upřímně poděkoval všem, kdo pomohli
tuto skromnou, ale obsahem snad nikoliv nevýznamnou výstavku
připravit. Především srdečně děkuji řadě bývalých politických
vězeňkyň, zejména sestrám Dagmar Skálové, Dagmar Simůnkové,
Albíné Wiesenbergerové-Palkoskové a Miroslavě Čermákové, ž
ústřední dokumentační komise dr. Zoře Dvořákové a dr Káji
Hubingerové, ze SÚA v Praze dr. Aleně Šimákové, z Úřadu
vyšetřováni a dokumentace zločinů StB dr. Jiřímu Málkovi a
mnolia sestrám z řady poboček KPV za pomoc při shromažďování
dokumentárního materiálu.

Ještě jednou vás všechny vítám a zvu vás na prohlídku této
nové výstavy našeho mukiovského muzea".

světě zásada "Nullum crimen sine poena",tedy, že žádný zločin
nesmí zůstat nepotrestán. Tím spíše by měla platit o proviněních,
spáchaných v intencích zrůdné ideologie třídního boje. Tragická
bilance utrpení statisíců musí být vyrovnána, má-li být i v tomto
státě obnovena víra ve spravedlnost a platnost práva.
Výstava, kterou dnes zpřístupňujeme, není ovšem jen
drastickou připomínkou utrpení našich žen, aleje i výrazem
hlubokého respektu a diků zajej ich odvahu a statečnost. Muzeum
3. odboje se tak snaží alespoň částečně splatit otevřený účet,
který už 5 let čeká na vyrovnání. Výstava by měla být i výstražným

realizaci.
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ty nejlepší, srdnaté, osvědčené a
národně spolehlivé vojáky, nad
šené pro boj za samostatnost. Je
nom zdařilému úsilí Vodrákovu o
skutečně elitní sbor vedoucích
dlužno děkovati, že v rozhodné
chvíli, když bolševici ohrožovali
existenci vojska, v Květnu 1918,
tento výkvět legií, na památném
sněmu vojáků a důstojníků v Čeljabinsku, jednomyslně rozhodl zahájiti odvážnou akd, Anabasí.
V ohromujícím elánu tito kapi
táni, poručíci a rotmistři za ně
kolik týdnů smetli bolševiky,
zmocnili se strategicky důležitých
železnic a tak ovládli obrovské
území, sever Asie, Sibiř a Dálný
Východ a též velikou část východ
ního Ruska až k Volze. Pouhých
pět tisíc našich vojáků se přímo
účastnilo bojů této jedinečné vo
jenské operace. Jenom desetina
vojska. Ale elita armády.
V Čeljabinsku byli sesazeni
političtí vůdcové, čeljabinská
vzpoura byla revoltou našich elit
ních vojáků proti nesmyslným roz
kazům a plánům kapitulantů, poz
dějších legendistických osvo
boditelů: "Zachovejte neutralitu,
vydejte bolševikům poslední zbylé
zbraně, vzdejte se bolševikům..."!
(Tehdy na protest proti ním se za
střelil hrdinný plukovník Švec a to
mělo vliv na mužstvo.) Pro odpo
věď našich elitních vojáků bylo
jednomyslné: "Ne, raději zemřeme
s posledními zbraněmi v rukou!"
Všichni věděli příliš dobře co by
je čekalo, kdyby se bolševikům
dali na milost. Duch Vondrákův
vedl květnovou Čeljabinskou
vzpouru, revoluci proti zrádným
už bolševicky načichlým politic
kým vůdcům! Pováleční legendis
té měli tak o jeden pádný důvod
více Dr. Vondráka smrtelně nenáviděti.
• • •

výstavy. Vy, kteří jste dosud muzeum III. odboje nenavštívili,
učiňte tak. Poznáte, jak mnoho práce nás všechnyještě čeká, než
bude zdokumentována celá činnost zločinecké organizace KSČ
a její vlády v letech 1948 - 1989. Možná, že i vy se do této práce
zapojíte. Nespoléhejme na pomoc státních orgánů, věřme jen
sami sobě. Vím, jsme staří, ale věřím, žeještě značný kus práce
pro spravedlnost, demokracii a republiku zastaneme.
Nenechávejme to na těch, kteří se na zločinnosti v minulém období
podíleli.
Nováček

Vondrák po léta bojoval o svoji
rehabilitaci, ale konečně se přece
podařilo vypuditi ho r. 1927 z
vlasti, na jejímž osvobození měl
tak nehynoucí zásluhy. Nyní svě
tová věda rehabilituje i Dr. Von
dráka, tvůrce čs. vojsk na Rusi.
Čsl.armáda v Rusku a na Sibiři
v létech 1914-1920 byla dílem ve
likého kolektivu pracovníků, vojá
ků a civilistů, Rusů, Čechů, a Slo
váků. Rostla z jednotisícové Dru
žiny dobrovolníků, připravené k
boji na východní frontě již v září
1914. Symbolem této tvůrčí práce
je Dr. Vondrák. On se věnoval
formování prvních oddílů, vedl
vojenskou komisi Svazu Čechů a
Slováků na Rusi, jehož byl též
předsedou. Musel překonávat! ne
smírné obtíže, nežli konečně do
sáhl toho, aby ruská vláda a ar
máda povolily vytvoření zvláštní
národní čs. jednotky. Podařilo se
mu do května 1917 zformovati
slavnou Zborovskou brigádu v
počtu 9.249 mužů a připraviti dal
ších 26.000 dobrovolníků a 300
důstojníků, přihlášených z řad
českých a slovenských zajatců v
Rusku, k okamžitému nastoupení,
jakmile budou povoláni.
Teprve bitva u Zborova 1.-2.
července 1917, byla počátkem
světového zájmu o čs, vojsko a čs.
hnutí za samostatnost. Teprve po
červenci 1917 prošla všemi žurná
ly světa zpráva o tom, že v pos
ledním ruském náporu na východ
ní frontě, jediná úspěšná vojenská
jednotka byla vítězná čs. brigáda.
Zborov znamenal první českoslo
venské mezinárodní vítězství,
nejen vojenské, ale také politické
a diplomatické. A Zborov vojen
sky organisoval Dr. Vondrák. Na
šemu vojsku dal Dr, Vondrák to
nejdůležitéjší: silný základ ve
vybraném důstojnickém a poddůs
tojnickém sboru, kam přijímal jen

Zvláštní dík patří řádu sv. Voršily v Praze, jenž zprostředkoval
kontakt se všemi ženskými řády v ČR. Poskytly pro výstavu
cenné doklady a svědectví o vězněni a internaci sester v období
1952-89. Děkuji arch. Václavu Hainallovi za působivé výtvarné
řešeni, pražské firmě Merkur za pečlivé provedení výstavy a
bratřím a sestrám z příbramské pobočky KPV za pomoc při její

za udržení bolševismu, který se v
Rusku zhoubně rozrostl tak, že
stále ohrožuje svět? (Čína, Sev.
Korea, Kambodža, Laos, Vietnám, Srbi v Jugoslávii, Albánie, a
státy v Africe.) Kdo má na svě
domí nejen desítky milionů obětí
krvavého bolševického teroru v
Rusku, ale i další miliony životů,
utracených komunisty po celém
světě za posledních 70 let? To
jsou otázky, na které čekáme od
povědi od našich mladých bada
telů.
Vraťme se však k Dru. Kramá
řovi. On byl osvobozenským legendistům pouhým účastníkem
bezvýznamného domácího odboje.
Tedy pro postátněné "historiky" legendäre Dr. Kramář mohl míti
nanejvýše jakési zásluhy na uspo
řádání velkolepé národní posvícenské veselice, ale i to je po
chybné, ani v tom mu štěstí ne
přálo. Zasedal totiž toho dne s
delegací českých politiků v Ženevě. "Ubohý, pošetilý stařec,
záhadná existence s podezřelou
minulostí, neradno s ním se stýkati" - tak legendisté varovali již na
nádraží cizince, kteří měli v úmys
lu Dr. Kramáře v Praze navštíviti.
Daleko horší to však bylo s
Drem. Vondrákem. Ten v sobě
nesl skutečný "smrtelný hřích",
protože se stal během I. světové
války vůdcem zahraničního odboje
v Rusku, v zemi pro český boj za
samostatnost nejdůležitější. Jelikož
legendisté prohlašovali zahraniční
odboj za jedině rozhodný a zásluž
ný, Dr. Vondrák, jako nejvýznam
nější osobnost zahraničního odboje
na východě, v Rusku, byl samo
zřejmě též nejvážnějším konku
rentem o zásluhy osvoboditelské.
Proto musel býti zničen nebo od
straněn, aby umělá osvobozenec
ká legenda mohla triumfovati. Na
zničení neměli síly. Statečný Dr.
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Na podzim roku 1920 se v Pra
ze objevil Třebíč (tedy Ignácz
Trebitsch Lincoln), který vládě
ČSR prodával dokumenty Bílé In
ternacionály o maďarských a rakousko-německých plánech revize
hranic a konečného rozbití Česko

slovenska.
Třebíč tehdy jednal s vysokým
úředníkem Ministerstva vnitra Ja
nem Hajšmanem. Československá
vláda mu vyplatila 200.000 Kčs
okamžitě (23. října) a přislíbila
dalších 300.000 Kčs po ověření
autentičnosti
dokumentů.
Hajšman dokonce vystavil TřebíČovi falešné dokumenty na jméno
"Thomas Lamprecht" (Trebitsch
Lincoln měl monogramy T. L. vy
šité na svém prádle).
Třebíč ihned telegrafoval do
Londýna, aby manželka i se syny
přijeli neprodleně do Prahy. Kon
cem listopadu již byli všichni
Třebíčové v Praze.
Hajšman pak nabídl zprávu o
dokumentech Bílé Internacionály
všem hlavním českým i evropským
novinám, ale všechny uveřejnění
zamítly. Zprávu uveřejnil pouze
ruský emigrační deník v Praze
Volja Rosijňa převzal ruský Rul'
v Berlíně. Vládní propaganda
ČSR se skončila fiaskem.
Diplomacie ČSR pak předložila
Třebíčovy zprávy stálé Konferenci
velvyslanců v Paříži a britskému
ministru v Praze, George

Prof. Dr. Ing. Milan Zelený
Clerkovi. Také R. H. Bruce
Lockhart nechal tehdy v Praze
otevřít Třebíčovy hotelové pokoje
a uzmout některé dokumenty.
Nový britský legát v Praze, Sir T.
Cunninghame, okamžitě uzavřel,
že dokumenty nelze brát na leh
kou váhu. Clerk diskutoval celou
věc i s prezidentem Masarykem,
který bral Třebíče více než vážně.
Britská Foreign Office (obzvláš
tě Sir Eyre Crowe) však Třebíče
zesměšnila (dokumenty jsou "un
mitigated rubbish") a vyjádřila
překvapení, že Clerk i Masaryk
by se možností konspirace proti
Malé dohodě a suverenitě Česko
slovenska mohli vůbec zabývat.
Třebíčovy důkazy o konspirad
Bavorska, Rakouska a Maďarska
proti Československu byly zamít
nuty.
Češi sice odmítli Třebíčovi
vyplatit slíbených 300.000 Kčs,
ale podvodně se jeho dokumentů
stále snažili využít: Masaryk v
prosind osobně předal Třebíčovy
kopie pařížskému Petit Parisien a
také dr. R. W. Seton-Watsonovi:
již 28. prosince 1920 začaly The
Times uveřejňovat sérii tří článků
o "Evropské konspirad". Pařížský
Le Matin a později L’Europe
nouvelle přetiskly hlavní pasáže:
deníky celého světa si přidaly.
Československo má být rozbito!
Jak to dopadlo všichni víme:
ČSR přežilo až do roku 1939!

A Třebíč? Již v polovině pro
since 1920 i s rodinou - a bez slí
beného honoráře - Prahu opustil.
Bflá Internacionála po něm pásla,
Američanům ve Vídni vyjádřil
obavy o svůj život.
Třebíč (nyní "Thomas Lorincz")
si ve Vídni najal právníka a ža
loval československou vládu: 12.
ledna 1921, dr. Aleš Fuchs žádal
pro svého klienta nejen 300.000
Kčs, ale i dalších 30.000 Kčs na
výdaje. Tento Fuchs psal i E. Be
nešovi s žádostí o ^330.000 Kčs a
hrozbou mezinárodního soudu.
Češi ani nepotvrdili příjem obsílek. Američané odmítli vízum.
Němd vydali na Třebíče zatykač.
10. února 1921 československá
vláda náhle požádala vídeňskou
policii o vydání Třebíče. Již 18.
února byl Třebíč zatčen v hotelu
Viktoria, za přítomnosti svých sy
nů Ignatia a Johna.
Dne 1. března 1921 byl zahájen
soudní proces, který trval dva mě
síce. Češi, kteří stížnost sami po
dali, však odmítli svědčit Či do
konce poskytnout kopie Třebíčových dokumentů. Soudce musel
nařídit vládě ČSR, aby doku
menty poskytla - nakonec jich
bylo 16 z 50 uvolněno.
Plány Horthyho, Ludendorffa,
Biskupského a Bauera na rozbití
Československa, plány na obsaze
ní Vídně, plány tisku tzv. "Dumarublů", atp., veškeré Třebíčovy
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dokumenty se ukázaly pravdivé.
Plány však nevyšly a Českoslo
vensko - tm v oku mezinárodního
fašismu - nakonec rozbito nebylo.
Proč však zapírat autetičnost
těchto plánů? Proč Masaryk sám,
když Češi trvali na jejich padělání,
je stranou poskytoval mezinárod
nímu tisku? Je snad 330.000 Kčs

důležitější než zachování celist
vosti státu?
Třebíč Čechům nevydal Baue
rův dokument "Die Neue Taktik",
aby se proti nim pojistil. Tato
"Nová taktika" teprve dnes nabývá
svého naplnění.
Češi nežádali zpět zálohu
200.000 KČs, protože sami v červ- j

nu 1921 potvrdili pravdivost do
kumentů, jak ostatně i sám Hajš
man ve své knize z r. 1928.
Proces proti Třebíčovi byl s
konečnou platností zastaven a
uzavřen 27. května 1921. Třebíč
byl propuštěn 6. června a odsou
zen na týden vězení pro registraci
pod falešným jménem. Jelikož
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kdekoli v minulosti hledali byť i jen náznak neúcty anebo žádosti
po něčem jiném. I přes zlom v 15. století česká vrstva politická donesla tento štít státnosti české přes Bílou Horu až za půli minulého
století. Nikoli 300 let. nýbrž pouhých 70 roků dělilo národ od začátku
světové války •> nově probuzených snah po nastolení českého státního
práva.

celistvost, historické právo české? Pohnutá léta 1938-1939 dala spíše
zapravdu posledním, mezi nimiž stál odpočátku na předním místě
Dr. Karel Kramář.
Do důsledků provedená zásada sebeurčení vykreslila český pro
stor v jeho etnických hranicích jako útvar života neschopný: Pro
lektorát. "Slovensku bylo dovoleno radovat se ze samostatného státu
pod křídly německého orla, což bylo nejistou výsadou pochybné ceny
dokonce i tehdy, pokud existoval" — říká na str. 343 své historie
německého generálního štábu Němec Walter Goerlitz (angl. vydání
1952, New York.)

Veliká změna se stala s Evropou po první světové válce, jež je
současně osudovým rozhraním v historii českého státu a v pojetí jeho
základů, ideálů nejen vzniku, ale i trvání. Jak jsme již řekli, nikdo
nepochyboval o tom, že dojde k uskutečnění toho, zač bojovaly celé
generace. Že dojde k naplnění a rozšíření tam, kde bylo české státní
právo oklestěno rakouským absolutismem a že se nám podaří pře
klenout dobu poměrně krátké agónie správným odhadem požadavků
moderní doby. Příležitost byla tak veliká, že se nám dnes musí tajit
dech nad nepochopitelným zvratem, který se dostavil.

Tak zapůsobilo sebeurčení národů v srdci Evropy.

Do stejné doby válečné spadá zrod nového názoru na národ a
jeho samostatnost i právo na ni. Je to učení o sebeurčení národů.
Ono je po krátkém váhání anebo po spojování s národy historickými,
hlavním tónem pří obnovování státu. Doba váhání je krátká, jen
okamžik. Opouštíme mlčky české historické státní právo a s krásnou
jinak myšlenkou sebeurčení dostáváme do vínku dva veliké problémy,
vyrostlé z jejího nejširšího výkladu. Problém německý a problém
slovenský byly ony problémy. Již samotné opuštění "ideálu, z něhož
jsme vznikli" bylo smrtonosné.

SOUMRAK PŘED SVÍTÁNÍM?

NOVÉ REPUBLIKÁNSKÉ REŽIMY ovládly

cílevědomě zdroje myšlení ve svých obla
stech: Školství, tisk, film, rozhlas a j. Nic
je neusvědčuje z chyb jasněji, než kon
frontace s minulostí. Sem spadá počátek
oné skoro neprůhledné bariery, kterou
postavily mezi minulostí na straně jedné a
současností a budoucností na straně dru
hé. Současnost a budoucnost národů však
vyrůstá z jejich minulosti, jako koruna
stromu z jeho pně a kořenů. Minulost
jsou kořeny národa. Vyloučíme-li jejich blahodárnou funkci, způsobíme
usýchání a konečně smrt.

A my, kteří jsme měli pro obnovu státu základnu mnohem so
lidnější a důvody zcela pádnější, přijali jsme toto sebeurčhní jako
jedinou basi pro další svůj národní a státní život. A jestliže jsme
je nechtěli současně popřít, neměli jsme čím odpovědět iredenfě ani
německé, ani slovenské, a museli jsme přejít mlčením i takové obvi
nění, které proti nám vznesl 7. října 1928 v londýnské Guild Hall
Mr. Lloyd George, tedy jeden z hlavních tvůrců poválečné Evropy,
když prohlásil na naši adresu, že "veškeré doklady, které nám za
mírového jednání byly předloženy jistými spojenci, byly lživé a
podvodné". A dodal: "Rozhodli jsme na podkladě fals."
*

*

Nemoc dnešní Evropy je podobného původu. Její bolesti jsou
patrny i očím cizinců.

¥

"Evropa něčím trpí — říká Američan F. W. Wilhelmsen v článku
Znovuožití monarchismu v Evropě, otištěném v National Revue z
18. ledna 1958 — ale dává svému utrpení přednost před reálnými
myšlénkami na svou vlastní budoucnost."

Byly plody tisíciletých státních snah opravdu jen setlelými
papíry museálních vitrín a bezcenným katalogovým číslem archivů?
8yla koruna toliko hmotným pozůstatkem nenávratné minulosti?
Tvrdili tak mnozí z našich předních politiků doby popřevratové. Anebo
měli pravdu ti, kteří kladli větší váhu, ba dokonce všechen důraz na
historické základy státu a historii jeho tisíciletých hranic, jeho územní

Do očí mu bije prázdnota v tomto myšlení. V kostce o ní říká

asi toto:

t

Vojtěch Vojír! Trsdiee a české itétaeat
/PekračdvéMÍ/
"Jsou tam tři vrtvy lidí: Křesťanská elita, silná menšina intelektu
álních křesťanů, kteří očisťují své životy a přinášejí všecko v oběť
své oddanosti existenci křesťanství. Z největší části pokládají za mar
nost starat se o politiku a jsou na nejlepší cestě vytvořit novou ari
stokracii ducha. Jsou si bolestně vědomi toho, jakou šalebnou při
tažlivost má marxismus pro masy, a vědí, že budou pravděpodobně
mučedníky dvacátého století, rozhodnou-li se sověty aplikovat plody
Jalty a Teheránu na zbytek západní Evropy.
Pod nimi, na samém dně je kvas nižších tříd. Hluší a slepí k
svému vlastnímu kulturnímu a politickému dědictví, a znaveni poli
tickými hesly, jež se za jejich života stala banálními, čekají cynicky
a s jakýmsi druhem zvířecí inteligence na nějaké nové evangelium,
které by je vyvedlo z džungle.

Mezi oběma — křesťanskou elitou a cyr íckým dnem — jsou
miliony. A to je prázdnota. Tady žijí miliony, které doufají ve
slušný život pro své děti. Miliony, které pracují a šetří, jak jen Evro
pané dovedou. Které se pokoušejí každý svým způsobem vybudovat
si soukromý svět, zakořeněný v zemi a tak nedotčený asketismem a
duchovností nové křesťanské aristokracie. Tyto miliony jednají tak,
jako by sovětů nebylo a je jim jedno, nebudou-li ani Spojené Státy.
Přejí si, aby Evropa byla silná, ale nikoli natolik, aby to vadilo so
větskému obru. Zatím volí tak, jak je tomu naučili jejich otcové,
ale všichni bez onoho zájmu, jaký měli oni. Nevážíce si politiků a
podezřívajíce vlády, jsou si jen mlčky a nejasně vědomi, že jejich
kontinent postrádá onoho základu, oné jednoty a té oddanosti, bez
níž okupace Východem je jen otázkou času.
Nemají soolečného zájmu, ani společného symbolu, žádné spo
lečné věci, jež by připomínala dědictví minulosti a ukazovala a dávala

naději na budoucí velikost."
Americký autor resumuje: "Jestliže dnes na Západě existuje
síla, schopná vybudovat jednotu evropského kontinentu, jež by re
spektovala svérázné dědictví každé evropské vlasti, přátelská Americe,
ale nespoléhající na ni, schopná čelit Východu ve veliké krisi, která
určitě přijde, a vycházející hrdě z úctyhodné tradice, pak takovou
silou, která tam roste, je jen monarchistické hnutí . . ."

DRUHOU

CESTOU.

PŘÍSLOVÍ, ŽE KAŽDÝ je strůjcem svého

štěstí platí stejně pro národy, jako pro
jednotlivce. Důkazů pro to nalézáme s
dostatek v dějích českého národa, ale i v
historii národů druhých a není snad ná
roda, který by aspoň jednou za svého ži
vota neprožil nějakou katastrofu a neocitl
se na pokraji propasti. Dokud však národ
neztratil schopnost zamýšlet se nad svou
minulostí, uvažovat o ní a zejména o svých
národních tragediích, hledat jejich příčiny a nalézat zřídla chyb a viníky
pobloudění, a z toho poznání pak čerpat poučení, dotud není třeba
ztrácet všechny naděje v jeho budoucnost.

To jest důvod, proč si dnes musíme klást otázku, jaká poučení
nám jako národu skýtá oněch posledních čtyřicet let, z nichž pouze
necelých dvacet bylo existencí nezávislou, a její tragické konce. Jest
naší povinností pátrat po příčinách našich neštěstí, hledat, kdo a v
čem chybil, kdy a proč byla nastoupena ona nesprávná cesta, která
nás přivedla do exilu a národ doma do nové poroby. A ptát se. zda
nebylo cesty jiné.
Že smýšlení českého národa až do roku 1918 bylo monarchistické,
přiznal sám AAasaryk; ostatně to víme, jako současníci oné doby, my
všichni. Jak se tedy stalo, jak se udál ten zázrak, že národ, který
po tři sta let žil snem o svém králi na Hradě pražském, byl takřka přes
noc obrácen v národ "se staletou demokratickou tradicí"? Přispělo
k tomu zajisté opojení radostí a nadšením ze znovunabyté svobody a
samostatnosti a ze šťastného skončení dlouholetých válečných útrap,
ale také zmatení, způsobené záplavou nových, z ciziny přinesených idejí
a hesel, jichž pravému obsahu rozuměl málokdo a jejíchž důsledků
se nedomyslel téměř nikdo.

Sebeurčení! — Vláda lidu! — Rovnost všech a ve všem! — Sociální
spravedlnost! — Dělení majetků! — Socialisace! — Vyvlastnění! — Sbratření národůl - Odzbrojení! — Věčný mír! — to byly "požadavky lidu",
jichž splnění prý zaručovala jedině demokratická republika. Demo-

krade, to byl ten zázračný universální prostředek na všechny bolesti
a choroby doby, skutečné i vymyšlené, a vstupenka do ráje na zemi.
Pohlédneme-li dnes na život národů v "lidových demokraciích" a na
světovou politickou situaci hranolem oněch hesel a slibů, zjeví se
nám jejich podvodná šalebnost v celé své hrůzné obrovitosti.

*

Ař

to víme . . . Bohužel, o osudu Evropy tehdy nerozhodovali státníci,
nýbrž politikové a politikáři: Evropských poměrů a problémů neznalí
američtí teoretikové a businessmani, za fantomy se honící mluvkové
druhu Briandova, a jim přikyvující nezkušení nováčci rázu Benešova,
učňové, kteří zůstali učni až do smrti.

*
*

Shroucením se monarchie v Rusku r. 1917 a jeho vyloučením ze
spolurozhodování o míru získaly převahu velmoci s republikánským
státním zřízením, Spojené Státy Severoamerické a Francie, na úkor
monarchií, Anglie a Itálie, a to zajisté bylo rozhodujícím i pro tehdejší
naše politiky. Dohodli-li se, bez ohledu na touhy národa, na přijetí
republikánské formy pro obnovený stát, stalo se tak zřejmě se zřetelem
na novou konstelaci mezi vítězi, rozhodujícími o novém politickém
uspořádání střední Evropy, tedy i o nás. Že rozhodly tyto ohledy na
okamžitou situaci, tedy důvody čiře oportunistické, to lze jistě pocho
pit a hájit, nelze však tvrdit, že to bylo počínání orthodoxně demo
kratické. Neboť, kdo se tehdy ohlížel na smýšlení národa, kdo se
ptal na jeho vůli? V roce 1918 — kupodivu — i ti nejvyhlašovanější
profesoři a papežové demokracie zapomněli na prvé přikázání své
víry: "Vůle lidu . . . atd." A na otázku, zda ono rozhodnutí bylo
prozíravé, zda bylo činem státnicky moudrým, odpověď již daly
události pozdější.

Vraťme se tedy v duchu nazpět do roku 1918, až do toho okam
žiku, kdy národ český stál na osudovém rozcestí a oddejme se na
chvíli představám a odhadům, jak by se byly pravděpodobně vyvíjely
události, kdyby byl nastoupil onu druhou cestu. Kdyby, jak to dopo
ručoval Dr. Kramář a jiní, opírající se o náladu většiny Čechů, vládl
československému státu král.

Po vyvraždění ruské carské rodiny uvažovalo se o povolání na
trůn prince z anglického panujícího rodu. Jaké přednosti by byla
měla jeho vláda na vnitřní uspořádání a vývoj našeho státu? Již
sama okolnost, že by šlo o panovníka z rodu kdysi německého původu,
nikoli však Němce národností ani jazykem, byla by nesporně značně
přispěla k uklidnění rozbouřených vášní a k urovnání národnostních
sporů mezi Čechy a Němci a zabránila jim rozrůst se do oněch rozměrů,
které vyvrcholily německou irredentou a zradou vlastní zuně. Podobně
blahodárný by byl vliv jeho autority i na utváření se poměrů mezi
Čechy a Slováky a maďarskou menšinou. Nelze zajisté pochybovat
o tom, že na oba tyto tradičně a tvrdě katolické a monarchistické
národy lesk koruny svátého Václava byl by působil nesporně při
tažlivěji a sympatičtěji než-li nová, socialisty a nekatolíky ovládaná
republika. A že by toto nepřímé opření se o britskou veleříši bylo
znamenalo pro náš stát řadu politických a hospodářských výhod, c
tom nelze být na pochybách.

Dnes tedy i spor o to, kdo měl v roce 1918 pravdu, kdo správněji
předvídal, zda Dr. Kramář, anebo Dr. Beneš, jest rozhodnut. Dnes
_ «to _

Nezacházejme však v těchto hypofhezach příliš daleko. Při
pusťme na chvíli, že by obnovení československého státu jako mo
narchie nezměnilo naprosto ničeho na politickém vývoji v Evropě,
a že by spád událostí posledních čtyřiceti let byl přesně týž, jak jsme
jej prožili; že by však Velká Britanie ani českého krále z anglického
panujícího rodu nebyla ušetřila mnichovského pokořeni a pomnichovských urážlivých' "misst", že by s takovým nezájmem přihlížeia
k zkolonisování jeho země sověty — to se nám zdá přece jen ne

Odvažme se však dále. Již krátce po roce 1913, ala zvlášiě po
zději, když už se jasněji začaly projevovat slabiny a nedostatky nového
uspořádání a zřetelněji rýsovat hrozící nebezpečí, vyvolané rozdrobeností středoevropského prostoru, rodily se i u nás projekty a plány
na utvoření nějaké podunajské federace; myšlenky zdravé a správné,
které však byly předem odsouzeny k nezdaru. Ani strach z bezpro
středního smrtelného nebezpečí nebyl s to donutit dočasné správce
pozůstalosti po rakousko-uherské říši k dohodě o společné obraně. A
nějaké autority, těšící se důvěře všech ohrožených národů, nebylo.

A může si někdo vůbec představit, že by panovníci dvou sousedících slovanských monarchií — již jen z důvodů dynastických —
mohli projevit takovou umíněnou slepotu vůči smrtelnému nebezpečí,
hrozícímu stejně oběma národům a státům, jako to dokázaly vlády

obou "bratrských" republik?

I
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Jest dále pravděpodobné, že český příklad by byl následován
Poláky, neboť jest známo, že původně také oni pomýšleli na obsazení
trůnu osvobozené Polsky králem z jednoho z francouzských panovnic
kých rodů. (Člověku se vtírá otázka: jaké tajůplné síly či vlivy způsobily
tyto náhlé změny v myslích politiků obou slovanských národů?)

~ •
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Ale i kdyby nebylo došlo k utvoření takové podunajské perso
nální unie, již pouhá existence české monarchie byla by patrně
měla značný vliv na utváření a vývoj vnitřních poměrů v Německu.
Nesporně by znamenala morální posilu restauračních a separatistických
snah a hnutí, která zejména v sousedním Bavorsku po komunistickém
puči byla silná a populární, a snad by se tak bylo spíše došlo k cíli,
sledovanému francouzskou poválečnou politikou, t. j. k rozdělení
německé říše, a současně by ztížilo, ne li znemožnilo, srazit všechny
německé kmeny pod jeden prapor odvety a světovlády.

uvěřitelné.

V

Že by po takovéto reorganisaci střední Evropy bylo došlo ke
komunistické avantuře v Maďarsku a k pozdějšímu "anschlussu' Ra
kouska, to je opravdu velmi málo pravděpodobné.

*

Na historické reminiscence a hypothésy může být právem po
hlíženo jako na planou zábavu a neužitečné maření času, jedná-li se
o úvahy na př. toho druhu, co by se asi bylo stalo, kdyby v první
světové válce zvítězilo Německo a podobně. Avšak v případě, kdy
jde o to, ujasnit si příčiny národní katastrofy, zaviněné nikoli pouze
faktory vymykajícími se z dosahu možností eliminace či usměrnění
jejich vlivů a působení, takové úvahy se přímo vnucují. Neboť, neuvědomí-li si národ, že bylo možno dát vývoji jiný směr a tím předejít
chybám a jich předvídaným i předpovídaným důsledkům, nejen že
nerozpozná chybu samu a její autory, ale neuvědomí si ani vlastní
spoluvinu. Proto je nezbytné ukázat, jakou asi budoucnost mu otevírala
ona druhá cesta, cesta, která nebyla nastoupena.

Ti, kdož obhajují a udržují legendy o státnickém věhlasu "budo
vatelů" státu namítají, že tehdy nikdo nemohl tušit ani předvídat to,
co následovalo po bolševické revoluci v Rusku, ani onu reakci ně
meckého národa na porážku, vrcholící příchodem Hitlerovým k moci,
ani druhou světovou válku. Jakoby Dr. Kramář u nás a řada seriosních
politiků jinde nebyla již tehdy varovala před nebezpečím komunismu
a nebyla předpovídala téměř do nejmenších podrobností přesně vše
to, čeho jsme později byli svědky. Jakoby nebylo již tehdy slyšet dost
hlasů, z Anglie a Francie, jež zdůrazňovaly nutnost, dojde-li k rozbití
monarchie rakouské, dát nástupnickým státům náležitou vnitřní náplň,
aby mohly odolat problémům z toho vzniklým. Bylo ukázáno nejednou
na nevyhnutelné důsledky: na sesílení německých expansivních snah
jako na zárodek příštího válečného konfliktu. Jakoby nebylo známo,
že problém, jak vyplnit prázdnotu, vzniklou ve střední Evropě rozdě
lením habsburského mocnářství a jak a čím nahradit tuto překážku
v cestě německého imperialismu jinou, pevnější a spolehlivější, působil
Spojencům těžké starosti a váhání. Vládnout znamená předvídat.

Oč realističtější a proveditelnější by byla bývala idea obnovení
podunajského soustátí pod žezlem českého panovníka! Rozpomeneme-li se na tehdejší zoufalou situaci v Rakousku i v AAaďarsku, nezdá
se nám, že by na takovou myšlenku bylo nutno pohlížet jako na
blouznivé snění, nemající žádné naděje na uskutečnění. Předpoklady
a nálada u Rakušanů i Maďarů nebyly tehdy takovému řešení zcela
nepříznivé. Jak dalekosáhlý hospodářský význam pro všechny oby
vatele iéto monarchie by byla měla na př. společná hranice se spřáte
lenou přímořskou Jugoslávií — o jiných výhodách ani nemluvě!

•¥•

Fot©! Miroslav Ha«pl, můj Švfigr
q
jáchymovský polit.vězeň

