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ÚVODNÍ POZNÁMKA

Vývoj střední Evropy po pádu železné
opony nechává stále více vystoupit na
povrch staré geopolitické a národnostní
problémy tohoto regionu. Dochází
k novému uvědomění si významu geopolitických realit a k vystřízlivění z nad
šení pro brzkou středoevropskou in
tegraci.
V tomto čísle proto přinášíme názo-.
ry na možný budoucí vývoj ve střední
Evropě /úvahu Jamese Kurtha, jednu
kapitolu z knihy Jiřího Lišky a referát
Josefa Forbelského/ - některé z nich
se shodují v předpovědi, že časem
dojde k vytvoření Mitteleuropy, tj.
německé střední Evropy. Náš časopis
vždy zastával takové pojetí tohoto re
gionu, které zdůrazňuje jeho svébytnost
a specifičnost. Vycházeli jsme z evi
dentní kulturní sounáležitosti a uvažo
vali o možném hospodářském a politic
kém sblížení nebo dokonce sjednocení
střední Evropy. Dnes se zabýváme pře
devším širokým spektrem překážek
a problémů, které tomuto cíli stojí
v cestě IKomentář Rudolfa Kučery
a úvaha Josefa Hradce/.
Po delší době se znovu zabýváme
situací na Balkánském poloostrově:
rozpad jugoslávské federace začíná již
ohrožovat celou Evropu. Proto je podle
našeho názoru potřeba tento proces
urychlit, což by se mělo uskutečnit na
základě uznání státní nezávislosti Slo
vinska a Chorvatska, spojeném se záru
kami nových útvarů vůči všem národům
a národnostním skupinám, které žijí na
jejich území;
Čtenář najde v tomto čísle nejen
naše pravidelné rubriky, ale také ně

která nová témata, jimž se budeme
pravidelně věnovat - tak například
chceme odstranit některá bílá místa
v naší historii /Rudolf Beran/.
Děkujeme touto cestou prezidentovi
Maďarské republiky, panu Árpádu
Gönczovi za poskytnutí statě pro naši
revui.
Upozornění pro čtenáře: dvacáté
druhé číslo Střední Evropy bude celé
věnované zločinům komunismu - otisk
neme v něm mimo jiné referáty zahra
ničních účastníků I. Mezinárodní konfe
rence o zločinech komunismu, která se
konala začátkem října 1991 v Praze.

redakce revue Střední Evropa
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KOMENTÁŘ
P.Behár uvádí /v SE č. 19/1991, str.38-50/ radu důvodů, proč by se měl opět
rekonstruovat středoevropský prostor a P.Kende /v SE č.20/1991, str.11-17/ říká,
že to však je jen chiméra, protože jsou velmi zásadní důvody, proč to všechno
nelze udělat. Důvodů pro a proti je však ještě více, než uvádějí tito autoři, je to
zkrátka velký spor a velká otázka této doby. Při jejím řešení musíme nejprve
vycházet z historické zkušenosti a ta nám zcela jasně říká, že pro svébytnou
Střední Evropu nebylo nikdy ani Rusko, ani Německo, a lze tedy předpokládat, že
tomu tak je i v dnešní situaci. Po tragickém rozpadu přirozeně historicky vzniklé
dunajské monarchie /její největší historickou zásluhou bylo, že několikrát zachrá
nila Evropu před asijskými vpády, a že se jí dokonce podařilo Evropu dotvořit do
dnešní podoby/ se již nikdy nezdařil žádný pokus znovuobnovit středoevropský
prostor v jeho základních bezpečnostních a hospodářských funkcích. Nyní, v době
probíhajícího rozpadu komunistického impéria, se opět Střední Evropa objevuje na
jevišti dějin, ovšem ve velmi beznadějné podobě. Je rozparcelována do větších či
menších pseudonárodních států, které se prakticky všechny zmítají v smrtelných
křečích, a protože žádný z nich není schopen se v klidu rozpadnout, stojíme spíše
na prahu velmi neklidných dob a příklad Jugoslávie ukazuje, jak snadno může začít
téci krev.
Střední Evropa vznikla v průběhu historického vývoje také na základě jasného
vědomí společného nepřítele a z toho plynoucí nutnosti spojení menších národů
tohoto regionu. Dnes mnozí pochybují, že takový společný nepřítel vůbec ještě
existuje. Je proto potřeba všechny upozornit, že existuje, že ještě neodešel z his
torie, že ho nikdo neodchytil jako nějaké strašidlo, které dříve obcházelo Evropu - ano, komunismus stále ještě žije a je naším největším společným nepřítelem,
i když obratně mění své názvy a nasazuje si různé nové masky. To, že se rozpadá
Sovětský svaz nebo že komunisté nemají již veškerou moc ve svých rukou, je jistě
velmi důležité, avšak stejně tak je potřeba si uvědomit, že se na tento rozpad
a tuto porážku dobře připravili, jako se lidé připravují opustit dům, který je
neodvolatelně v havarijním stavu. Každý měsíc zjišťujeme nová a nová fakta o tom,
jak dokonale byli komunisté připraveni změnit způsob své existence při zachování
svého majetku a svých struktur vlivu a jakou nezodpovědnou naivitou a mocichtivou slepotou byli stižení někteří političní vůdci tzv. sametové revoluce. Dva
roky po této věhlasné události musíme tedy konstatovat, že komunismus - nebo
možná lépe řečeno kryptokomunismus - je opět naším největším nepřítelem.
Pierre Kende má jistě pravdu v tom, že největším nebezpečím, které Střední
Evropě hrozí a současně znemožňuje její intergaci, je nacionalismus a prodlužova
né existence národních států s jejich národními menšinami. Má pravdu, že in
tegrace Střední Evropy předpokládá "pocity vzájemné akceptace, které však zde
prakticky chybf', a že důvodem toho je nacionalismus. Avšak nacionalismus je
nutné vidět v souvislosti s komunismem: za prvé to byl komunismus, který
potlačoval a tvrdě represivně deformoval všechny projevy autentického národního
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vědomí, strašlivě překroutil a pokoušel se přepsat dějiny každého národa či
národní skupiny, která existovala v rámci jeho mocenské sféry. Byl to komunismus,
jenž pod pláštíkem internacionalismu prosazoval nadvládu jednoho národa nad
ostatními, buď přímo opakovanými pokusy o genocidu - například ukrajinského
národa -, nebo formou různých transferů celých národních skupin o tisíce kilomet
rů, nebo vytvářením naprosto umělých administrativních a správních celků, v nichž
byly v podstatě uvězněny celé národnostní skupiny obklopené nepřátelským okolím
atd. atd. Byl to komunismus, jenž vyvraždil mravní a intelektuální elity všech
národů, které ovládl a národy v podstatě proměnil v masu lidí, spojenou stejným
jazykem a společně obývaným územím - avšak to, že tato masa navíc tvoří něco
jako národ se téměř vytratilo z vědomí. Stalo se to pouze jakousi zvykovou vnější
charakteristikou. Proto dnes probuzené národy střední a východní Evropy nemají
žádnou kloudnou národní identitu a hledají ji často složitým a dokonce obskurním
způsobem. Nesmí nás rozhodně udivovat, že těmto pokusům chybí evropská
mravní a intelektuální úroveň a máme přímo za povinnost usilovat o pozitivní vliv
na ně, přičemž ovšem není nic škodlivějšího, než se pokoušet jen o jakési "vcítění"
/pojem známý ze starší německé psychologie/, jak to doposud činila vlivná část
české politické reprezentace.
Spojení komunismu a nacionalismu není však jen historickou záležitostí, ale také
nanejvýš aktuální. Historicky se vliv komunismu projevil v odnárodnění, v odtržení
národů od jejich historie, v přetrhání vazeb mezi národy, v jejich znepřátelení atd.
Aktuálně vliv komunismu pokračuje v rozdmýchávání národnostních konfliktů
a nacionálmch šovinismů - je to logické, neboť tím se prakticky znemožňuje in
tegrace těchto národů do společenství evropských národů. Není nedůležité, že
prakticky v čele všech nacionálních politických hnutí či stran ve Střední Evropě
stojí buď bývalí komunisté nebo agenti tajných služeb - tito lidé získávají politickou
podporu, zaplňují svými příznivci náměstí a nerušeně praktikují své vesměs protiús
tavní aktivity -, přičemž státní moc se bojí zasáhnout. Projevy rasové nebo národ
nostní nenávisti nejsou dnes prakticky nikde ve Střední Evropě trestně postihovány,
což nelze z hlediska historie této části Evropy kvalifikovat jinak než jako sebe
vražedné počínání. Mnozí naši političtí představitelé se například odvolávají na
ústavní listinu práv a svobod pouze tehdy, chtějí-li ochránit nějakého bývalého
agenta státní policie nebo napůl napraveného komunistického bosse.
P.Kende hovoří ještě o dvou podmínkách možné integrace Střední Evropy: za
prvé je podle jeho názoru potřeba, aby se ve všech zemích Střední Evropy prosadil
fungující politický systém, který by obyvatelstvo přijímalo a za druhé, aby ekonomi
ky těchto zemí byly soběstačné a přibližně na stejné úrovni - i tyto podmínky mají
ovšem zřetelnou souvislost s komunismem, respektive se stále ještě velmi mocnými
bývalými totalitními silami, které si podržely účast na moci a řízem řady oblastí
společenského života. Tak například všechny země střední a východní Evropy
procházejí hospodářskou krizí, která má nejen určité obecné a nutné parametry
spojené s přechodem jednoho ekonomického systému v jiný, diametrálně odlišný,
ale také celou řadu konkrétních politických souvislostí a předpokladů. Velkou roli
například hraje vliv těch politických sil, které transformaci ekonomiky jednoznačně
podporují a prosazují a vliv těch, kteří ji systematicky kritizují, sabotují, brzdí
a oslabují. Zásadní chybou bylo, že se nevytvořily během minulého roku dostatečné
21/1991
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politické předpoklady pro ekonomickou transformaci, spočívající mimo jiné ve
včasné a důsledné debolševizaci společnosti. První chybou bylo, že se neodstra
nila KSČ jako politická strana z veřejného života a že nebyl účinně /způsob, jakým
"znárodnili" komunistický majetek - ve skutečnosti pouze jeho část - P.Rychetský
a K.Kořínková je velmi instruktivní!/ zabaven veškerý její majetek doma i v za
hraničí. Nakradené státní a stranické prostředky byly převedeny ze zahraničí do
republiky a společně s domácími zdroji investovány prostřednictvím jednotlivců či
nově vzniklých tzv. akciových společností do nákupu hospodářských zařízení
v rámci privatizačního procesu - komunisté se tak změnili za laskavého, sameto
vého dohledu české a federální vlády v "čisté" vlastníky a podnikatele. A je opět
instruktivní, že když největší část této velké akce, kterou bych označil za "kapitali
zaci komunismu" již proběhla /nyní probíhá podle jednotného scénáře v SSSR/,
začne pan Rychetský mluvit o tzv. špinavých penězích!
Kdyby se minulý rok přijal sebeskromnější debolševizačm zákon /podobný
dnešnímu lustračnímu/, mohli se na určitou dobu, avšak dobu klíčovou, ze státních
služeb a řídících míst v hospodářství odstranit bývalí spolutvůrci totalitního systému
a zabránit tak znovuobnovení jejich pozic a vlivu. Dnes, dva roky po tzv sametové
revoluci, jsou jejich pozice znovu tak silné a stát je - také díky jim - natolik
rozložený a ochromený, že snad na jeho účinnou aplikaci je již pozdě.
Právě dnes také mnohem lépe chápeme, že vlastní úsilí těchto lidí bylo zaměře
no na oslabení státu a státních institucí, protože smrtelné nebezpečí by pro ně
představoval nový stát, transformovaný z převodové páky Strany na dobře fungující
kontrolní mechanismus, založený na pevném právním řádu. Proto dodnes nemáme
novou ústavu, ústavní soud, fungující berní úřady, nové daňové systémy atd.
V kalných vodách, jak známo, se nejlépe orientuje jen zcela zvláštní druh lidí.
Domnívám se proto, že největším ohrožením žádoucí integrace Střední Evropy
je probíhající rozklad státu, který na jedné straně se zcela správně zbavuje své
dosavadní všemocné role v hospodářském životě, ale na druhé straně je potřeba
obnovit jiné jeho funkce, které souhrnně označujeme pojmem právní stát. Vy
tvoření právního státu je jedinou cestou k politické a hospodářské stabilitě ve
všech zemích Střední Evropy. Hospodářská krize bude pochopitelně dále po
kračovat a lidé by měli i nadále přinášet oběti, oběti sice dočasné, ale bolestné - je
však naléhavě potřebné obnovit důvěru ve správnost nastoupené cesty a tu lze na
té základní rovině obnovit jen tím, že budou zločiny minulosti potrestány, spravedl
nost bude platit pro všechny stejně a také oběti budou všichni přinášet stejnou
měrou. Jedině tak se může ve Střední Evropě naplnit i ta podmínka její integrace,
o níž píše P.Kende, že totiž bude ve všech těchto zemích obnoven fungující
politický systém, který lidé akceptují. Tím se také urychlí přechod od dosavadních,
spíše národních společností v společnosti občanské. Dosavadní mocenská garnitura
dokázala vytvořit formální podobnost se západní Evropou alespoň u těch institucí,
které byly obnoveny, avšak není již schopna dát jim nový obsah. Ale o to musíme
usilovat všichni...

Rudolf Kučera
20.10.1991
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VĚCI PŘÍŠTÍ
PODOBA NOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA

James Kurth

Za poslední dva roky se událo (i neudálo) víc dějin než za dvě předchozí generace.
Velké události ve východní Evropě v letech 1989-90 jsou příčinou nejrozsáhlejší
proměny Evropy po skončení druhé světové války, přičemž mnohé z výsledků této
války pochopitelně ruší. Velké události v Perském zálivu 1990-1991 jsou příčinou
nejširší proměny americké mezinárodní pověsti po válce ve Vietnamu a zvratu, který
způsobila OPEC. Také zde současné dění ruší mnohé výsledky, které tato válka
a zvrat přinesly.
Odehraje-li se tolik dějinného v tak krátkém čase, nijak nepřekvapuje, že je
nejasné, co to všechno bude znamenat z hlediska role Ameriky ve světě. V průběhu
roku mezi zhroucením sovětské říše a invazí do Kuvajtu se zdálo, že rozhodující vliv
získá ekonomická moc a že hlavní úloha připadne Japonsku a Německu. V měsících
krize a války v Perském zálivu to naopak vypadalo, že rozhodující slovo bude
v budoucnosti mít vojenská síla a že se vedoucí role vrátí Spojeným státům. Nyní,
když se usadil prach zbořené berlínské zdi i písek Pouštní bouře, je možné - a nezbytné - pokusit se vytušit obrysy nadcházejících věcí.
Záhy budeme svědky dramatického střetávání dvou odlišných koncepcí či
paradigmat mezinárodního uspořádám. První, globální koncepce, již předkládají
Spojené státy téměř po celé dvacáté století, je dnes opět povýšena na nový světový
řád. Druhou, regionální koncepci, představují vlastně dvě variace na regionální téma.
První variace: Německo a střední Evropa, druhá: Japonsko a východní Asie.

NÁVRAT DÉJINNOSTI A MITTELEUROPY
Velké události ve východní Evropě 1989-1990 znamenaly konec sovětské říše
v Evropě. S ní zanikla i uzavřená a izolovaná východní Evropa, jež po skončení druhé
světové války existovala pouze jako území dobyté a následně zkomunizované
Sovětským svazem. Konec východní Evropy znamená vzkříšení a návrat Mitteleuropy.
Revoluce roku 1989 byla třetí východoevropskou revolucí v tomto století. Stejně
jako dvě předchozí v letech 1918 a 1945 nastala i tato na konci války, v tomto případě
války studené. Nové uspořádání po každé z nich s sebou přineslo velké mocenské
změny - mezinárodní i vnitřní, strategické i ekonomické. Pochopem souvislostí mezi
koncem studené války a poslední revolucí ve východní Evropě je důležité k tomu,
abychom je dokázali umístit v dějinné perspektivě dvou předešlých poválečných
a porevolučních uspořádání. Při této snaze nebude naškodu rozlišovat mezi zdánlivými
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a skutečnými vítězi války. V každém z prvních dvou případů se ukázalo, že ti, kteří
se jevili jako vítězové v bezprostředním dozvuku velkého boje, skutečnými vítězi
nebyli. Z toho lze usuzovat, že se tento model může opakovat i v případě třetím.
Situace po první světové válce: V letech 1918-1919 se zdálo, že nad Německem
zvítězili západní spojenci - tedy Francie, Británie a Spojené státy. Tuto představu jen
potvrdila Versailleská smlouva a systém, který nastolila. Jenže Francie a Británie
bojovaly v této válce tak dlouho a tak tvrdě, že byly vyčerpány právě v okamžiku
triumfu, a brzy bylo jasné, že tím, kdo bude sklízet skutečné plody vítězství, budou
Spojené státy. Spojené státy nejprve vytvořily Společnost národů (kterou bezpro
středně poté opustily) a potom Dawesův plán (velkou škálu bankovních půjček) pro
rekonstrukci střední Evropy a zejména Německa podle vlastních liberálně demo
kratických a liberálně kapitalistických představ. Z perspektivy dvacátých let byly
skutečným vítězem první světové války Spojené státy.
Na konci dvacátých let se však ukázalo, že i vítězství Spojených států bylo jen
zdánlivé a jakmile propukla velká hospodářská krize v roce 1929, Dawesův plán
i americký projekt pro Německo se zhroutil. Tehdy vyšlo najevo, kdo je pravým
a hlavním strategickým dědicem roku 1918. Před rokem 1914 strašila Německo "noční
můra obklíčení', protože bylo uzavřeno mezi Francií a Ruskem. V první světové válce
však Rusko nad Německem zvítězilo: důkazem toho byl památný brest-litevský mír
v březnu 1918, ale následující dvě desetiletí zůstalo Rusko izolováno za sanitárním
kordonem z nově vzniklých slabých států a zcela na sebe soustřeďovalo pozornost
svým "budováním socialismu v jedné zemi". Německo tudíž po roce 1918 čelilo na
kontinentu ne dvěma, ale pouze jednomu soupeři, jímž byla Francie.
Ekonomické dědictví roku 1918 bylo prakticky stejné. Vzdor celé dlouhé řadě
hospodářských obtíží (porážka, revoluce, okupace, inflace a krize) zůstalo Německo
největším, nejpokročilejším a nejzdatnějším průmyslovým komplexem v Evropě, který
byl stejně jako před rokem 1914 nejvíce schopen konkurence.
Tyto zásadní strategické a ekonomické síly byly rozpoznány a "uvedeny v chod"
nedlouho před tím, než Výmarskou republiku nahradil v roce 1933 nacistický režim.
Hitler a nacistická elita se soustředili na strategické síly, zatímco konzervativní elita
německého průmyslu velmi dobře rozuměla silám ekonomickým. Záhy také vytvořila
Schachtův plán (založený na zahraničním obchodě a kontrolované výměně valut)
rekonstrukce střední Evropy nebo Mitteleuropy podle vlastní korporativisticko-autoritativm a organizovaně kapitalistické představy. Tento impozantní projekt
německého vůdčího postavení v Mitteleuropě prostřednictvím ekonomické moci mohl
velice dobře uspět; zhatila ho však Hitlerova ambice německé nadvlády v celé Evropě
cestou válečného expanze.
Situace po druhé světové válce: Podobný, ale jednodušší model se objevil po druhé
světové válce. Británie, Spojené státy a Sovětský svaz v roce 1945 nad Německem
a Japonskem evidentně zvítězily, což také vyjadřoval jaltsko-postupimský systém. Ale
Británie bojovala ve druhé světové válce déle a tvrději než ostatní západní spojenci,
do té míry, že byla ve chvíli vítězství opět - a daleko hlouběji - vyčerpána. Na Západě
sklidily faktické plody vítězství znovu Spojené státy. Potom vytvořily Marshallův plán
a NATO, určené k rekonstrukci západní Evropy podle svých liberálně demokratických
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a liberálně kapitalistických představ, nově modifikovaných v jakémsi New Dealu - "státu blahobytu". Británie měla v tomto velkolepém projektu zvláštní, ale pouze
druhořadé postavení.
Druhým skutečným vítězem války byl Sovětský svaz. Provedl ve východní Evropě
po roce 1945 revoluce zhora a zvenčí, aby mohl východní Evropu přetvořit podle
vlastní stalinistické a státně-komunistické představy a přeorientovat východoevropské
ekonomiky ve svůj prospěch. Lépe řečeno, aby vytvořil východní Evropu z velké části
toho, co bylo dřív známo jako střední Evropa nebo Mitteleuropa. Sověti tak odtrhli
tuto oblast od zbytku kontinentu, z něhož se potom stala západní Evropa (i když
Stockholm leží východněji než Východní Berlín, Vídeň východněji než Praha a Athény
východněji než Sofie).
Situace po studené válce: Političtí komentátoři v posledních dvou letech pro
hlašovali, že Spojené státy vyhrály studenou válku. Spojené státy však stejně jako
Británie v obou světových válkách bojovaly déle a tvrději než ostatní západní spojenci
do té míry, že se vyčerpaly svými výdaji na zbrojení, takže se jako ti, kdo ve
skutečnosti sklízejí plody vítězství, jeví Německo a Japonsko. Je pravděpodobné, že
Německo přijde s projektem Mitteleuropy, ne-li rovnou s Kohlovým plánem
rekonstrukce východní Evropy na základě vlastní liberálně demokratické a sociálně
tržní představy (a tudíž dovršujícím zpětnou přeměnu východní Evropy v Evropu
střední). V tomto grandiózním projektu budou mít Spojené státy zvláštní, nicméně
druhořadé postavení.
Projekt Mitteleuropy by zopakoval ekonomické cíle a metody německých průmy
slových a finančních konzervativců od let osmdesátých minulého století do třicátých
let století našeho a politické cíle a metody německých sociálních demokratů dvacátých
let a v období 1940-1980. Vyjadřoval by také obrat od vojenských porážek ve
čtyřicátých letech k ekonomickým úspěchům let devadesátých. Dá se říci, že
destalinizace by dosáhla logického vyvrcholení v symbolické připomínce stalingradského zvratu nedlouho po roce 1992 (padesáté výročí této rozhodující bitvy) který
bude zároveň "sjednocujícím rokem" Evropských společenství.

CÍRKEV BÝVALÁ A BUDOUCÍ
Představa návratu Mitteleuropy musí člověka vést k zamyšlení. Nelze nepostřehnout,
že střední Evropa musí své dějiny vyvážet, protože jich vytváří příliš mnoho na to, aby
mohla všechno sama zužitkovat. Ze všech oblastí, které byly v tomto století zdrojem
konfliktů, byla střední Evropa nejvýznamnější, znamenala zdroj i centrum obou
světových válek a války studené. Ze střední Evropy se lavinovitě šířila ničivá energie,
která strhávala velkou část zbytku světa do konfliktů a bouří. Ve střední Evropě pak
byl instalován systém zastrašování, vybudovaný dvěma supervelmocemi, Spojenými
státy a Sovětským svazem.
Ze všech mezinárodních bezpečnostních systémů posledního půlstoletí byly
nej význačnější a institucionálně nejpropracovanější NATO a Varšavská smlouva, které
rozdělily kontinent na dva bloky a které měly skoncovat se střední Evropou, jako
z houfem nezávislých původců a hromadným producentem mezinárodní nejistoty. Nyní
jsme po zhroucení sovětského bloku a Varšavské smlouvy a při přeměně východní
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Evropy zpět v Evropu střední opět postaveni před dávný problém výbušných sklonů
Mitteleuropy.
Čím bude nová Mitteleuropa a jak bude vypadat Německo, jež tvoří její jádro? Zase
je užitečné podívat se na minulé vzory.
Po většinu posledního půltisíciletí se dějiny střední Evropy vyznačovaly zásadním
spojenectvím mezi nadnárodní náboženskou institucí, katolickou církví, a nadnárodní
monarchií Habsburků. Toto půltisíciletí, je se často překrývá s moderní epochou, je
často nahlíženo jako příběh vzestupu sekulárních národních států; viděno z druhé
strany je příběhem poklesu obou velkých nadnárodních institucí.
Pro habsburskou monarchii to byl úpadek, který vyvrcholil jejím zničením v roce
1918. Její zničení nejprve vedlo k dalším a dalším revolucím a válkám, dokud nebyl
na konci druhé světové války silou nastolen nový řád, jehož povaha nejenže nebyla
středoevropská, ale nebyla dokonce ani evropská. Obě supervelmoci sice vůbec nebyly
národními státy v obvyklém smyslu, ale byly mnohonárodní každá jiným způsobem.
Pokles katolické církve naopak přerušovala řada reforem a obnov, proměn
a vzkříšení, takže i dnes trvá jako živoucí nadnárodní instituce. Dnes je to skutečně
nejvýraznější nadnárodní instituce, která působí ve střední Evropě.
Podle běžného mínění se říká, že země staré východní Evropy nebo nové střední
Evropy usilují stát se něčím jako je západní Evropa nebo Spojené státy, to jest nejen
občanskými společnostmi, ale liberálními demokraciemi s kapitalistickou ekonomikou.
Takový by byl ’’konec dějin".
Ona velká proměna východního v západní, autoritářství v liberalismus, komunismu
v kapitalismus však stále vykazuje víc znaků vratké rovnováhy než trvalého vyřešení.
Je možná jen otázkou času, kdy národy Mitteleuropy odmítnou liberální kapitalismus,
který se jim jeví jako jeden extrém, právě tak přesvědčivě, jako odmítly extrém státu
socialistického, a přikročí k hledám nějaké "třetí cesty". Kdyby tomu tak bylo, bude
nová střední Evropa spíš jako ta stará. Bude to návrat - spíš než konec - dějin.
Občanská společnost, kulturní úroveň a životní styl byl v Mitteleuropě utvářen
katolickou církví (v Polsku), habsburskou říší (v Čechách a na Moravě) nebo oběma
společně (Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko a Slovinsko). Tyto země si dlouho
nacházely sociální s kulturní vzory v Německu (jehož jižní část je katolická)
a v Rakousku.
Totéž platí o jejich dnešních ekonomických a politických vzorech. Jejich ekono
mickým modelem není volný trh, nýbrž sociální trh, tak jak existoval v západním
Německu a v Rakousku od raných padesátých let. To znamená zaprvé: rozdělování
podstatné části (40-50%) hrubého národního produktu prochází státní správou
(federálním, republikovým nebo místním orgánem), zadruhé: "společenský korporativismus", čili úzká a plynulá spolupráce mezi státními činiteli, obchodními
sdruženími a organizacemi pracujících, a zatřetí - je tu skutečnost, že universální
systém "sociálního státu" přináší prospěch.
Základním politickým modelem jsou křesťanskodemokratické strany, jaké existují
především v západním Německu (CDU), v Bavorsku (CSU) a v Rakousku (Volkspar
tei) od pozdních čtyřicátých let. Nedávné volby přinesly vedoucí postavem křesťansko-demokratickým stranám ve vládách Maďarska, Slovenska, Chorvatska a Slovinska,
tedy zemí, které byly zároveň habsburské a katolické. Německá křesťanská demo
kracie, tento vůdce a finanční mocnost mezinárodních křesťanských demokratů,
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poskytla novým křesťansko-demokratickým stranám Východu významná poučení
a podporu.
Politickým modelem na jiné úrovni je federatívni republika, opět tak, jak existuje
v západním Německu a Rakousku od konce čtyřicátých let.
Myšlenka občanské společnosti, sociálně tržního hospodářství, křesťanské
demokracie i federativního uspořádání státu jsou zcela v souladu s katolickým
sociálním učením, vyjádřeným ve stoleté tradici papežských encyklik. První papežskou
encykliku, týkající se společenské problematiky, Rerum novarum (O podmínkách
dělnické třídy), vyhlásil právě před sto lety, v roce 1891, papež Lev XIII. Po ní
následovalo půl tuctu srovnatelných encyklik, z nichž každá byla zaměřena na sociální
problémy dané doby. Mezi ně patří Quadregesimo Anno (Sociální rekonstrukce) Pia
X.z roku 1931, Mater et Magistra (Křesťanský a sociální pokrok) Jana XXIII. z roku
1961 a Laborem Exercens (O lidském díle) Jana Pavla II. z roku 1981. Aby připomněl
stoleté výročí a orientoval nově se objevující Evropu k naplňování této katolické
sociální tradice, navrhl papež Jan Pavel II., aby se rok 1991 stal Rokem katolického
sociálního učení, v němž bude vyhlášena nová encyklika o současných sociálních
otázkách, a svolal biskupskou konferenci, jež by měla vytvořit sociální projekt pro
novou Evropu.
Papežské encykliky a sociální učení církve shodně kritizovaly státní socialismus
i liberální kapitalismus jakožto neúplné a pokažené ideologiemi. Církev v nich hájí
takové postoje, jako je právo na práci, právo pracujících organizovat se a "zásadu
priority práce před kapitálem", potřebu smysluplné práce a "spravedlivé mzdy” pro
plný rozvoj osobnosti člověka, jakož i požadavek omezení moci státu na vlastní roli
v rámci principu subsidiarity, který přenese moc i odpovědnost na instituce,
prostředkující přímo mezi státem a jednotlivcem.
Katolické sociální učení pravděpodobně vyhovuje sociálním a ekonomickým
potřebám nové Mitteleuropy na mnoho nadcházejících let. Mohlo by zajistit
intelektuální řád, politickou legitimitu a zásady řízem státu v alternativě k liberálnímu
kapitalismu po pádu státního socialismu.

PŘÍBĚH TŘÍ MÉST
Nové sjednocené Německo je tím, kdo bude mít největší vliv na podobu budoucí
Mitteleuropy. Naplní představu a Westpolitik Konráda Adenauera. Jako kancléř
a vůdce křesťanské demokracie v roce 1950 Adenauer předpokládal, že západní
Německo, plně integrované do katolické západní Evropy (Francie, Itálie, Belgie
a Holandsko), se může stát "magnetem", který by východní Evropu postupně, ale
rovnoměrně přitahoval svými ekonomickými, sociálními a kulturními siločarami.
Naplní také představu a Ostpolitik Willyho Brandta. Jako kancléř a vůdce sociální
demokracie v roce 1970 Brandt předpokládal odstranění železné opony, která stála
magnetickým siločárám v cestě. Strategie sjednocení a Deutschlandpolitik Helmuta
Kohla, kancléře a vůdce křesťanské demokracie v roce 1990, přeneseně právě tak
jako doslovně Východ a Západ spojuje.
Samozřejmě se může stát, že křesťanští demokraté nebudou v novém sjednoceném
Německu dominovat tak silně jako ve starém západním Německu.
Aritmetika říká: v západním Německu se ke katolictví hlásilo asi 50% obyvatel, ve
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východním Německu okolo 10% a v Německu sjednoceném asi 40%. V každém
případě ekonomický pokles ve východním Německu po sjednocení potlačil rané
nadšení východních Němců pro Kohla a křesťanské demokraty. Kdyby křesťanští
demokraté o moc přišli, získají ji pravděpodobně sociální demokraté, jak tomu bylo
v minulosti v západním Německu i v Rakousku. A ti jsou také už přes tři desetiletí
stoupenci zásad občanské společnosti, sociálně tržního hospodářství, parlamentní
demokracie a federativního uspořádání.
Německou historii po druhé světové válce lze nahlížet jako vývoj tří po sobě
jdoucích podob či charakterů Německa. Znamená také putování mezi třemi městy
a dráhu, jíž prošly tři generace.
První Německo je Německo Bonnu a federativního státu. Protože to bylo Německo
nejranější a nejslabší, bylo také Německem americkým. To bylo v historickém období
padesátých a šedesátých let, i když samozřejmě součástí německé charakteristiky je
dodnes určitá závislost na Spojených státech, prostřednictvím NATO. Není však už
rozhodující.
Druhé Německo je Německo Bruselu a Evropských společenství. Jako jeden
z víceméně na roveň postavených členských států Společenství je to západoevropské
Německo. To se týká historické periody sedmdesátých a osmdesátých let. Tato
podoba nejen že nezastínila rysy prvního Německa, ale ještě je v dnešní charak
teristice Německa zvýraznila.
Třetí Německo - ne ještě zcela vyvinuté - je Německo Berlína a Mitteleuropy, jeho
nejsilnější a "nejvýchodnější" varianta. Jako Německo střední Evropy nese s sebou
také do značné míry německou střední Evropu. Půjde o období devadesátých let
a začátku nového tisíciletí.
Když se Německo obrátí na východ k Mitteleuropě, připadne mu role nej vlivnějšího
partnera v řadě dvoustranných vztahů se státy střední Evropy, jakéhosi centra,
vysílajícího navenek jednotlivé paprsky. Když se obrátí naopak na západ k Evropským
společenstvím, zůstane mu role prvního mezi několika rovnými západoevropskými
státy, nyní však výrazněji prvního než dřív. V zajisté velké míře, jakou mu dává místo
vrátného, bude také Německo mostem a prostředníkem mezi Evropskými společen
stvími a Mitteleuropou. Přímé investice a zahraniční podpora od Společenství a jejich
členských států najdou do Mitteleuropy vlastní cestu, ale bude se to dít v rámci
německé klientely, budou mladšími partnery německých firem a možná budou
podléhat vetu německé vlády. Německo se bude snažit zvyšovat základní míru
politické stability a předvídatelnosti ve středoevropských státech prostřednictvím
zvýhodněného obchodu, investic a dohod o pomoci. Německá koncepce mezinárodní
ekonomiky bude v první řadě spíš kontinentální než globální.
v

MITTELEUROPA A NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA
Možnosti Mitteleuropy a reality východní Asie znamenají, že budou muset být
revidovány dvě módní intelektuální koncepce posledních několika let - rozpad velmocí
Paula Kennedyho z roku 1988 a triumf liberalismu Francise Fukuyamy z roku 1989.11

1 - Stať Francise Fukuyamy viz v revue Střední Evropa č.15/1990.
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Vychází najevo, že každá z nich byla napůl správná a napůl nesprávná. Kennedy měl
pravdu, co se týče dopadu vojenských výdajů a imperiálního převýšení vojenských sil
na rozklad Sovětského svazu: sovětské impérium se skutečně zhroutilo právě z těchto
důvodů. Jenže právě jeho náhlý pád znehodnověrňuje a činí diskutabilnější druhou
část Kennedyho argumentů, které naznačují také počátek úpadku Spojených států
s jejich značnými vojenskými výdaji a imperiálním vojenským převýšením.
Fukuyama má sice úplnou pravdu ohledně komunismu, ale nemá ji ohledně
liberalismu. Fukuyamovy dějiny končí liberalismem, ale světové dějiny jím neskončí.
Příští etapu dějin neovládne státní komunismus, ale možná ji neovládne ani liberální
kapitalismus. Je pravděpodobnější, že jí v mnoha směrech budou charakterizovat
státy, provozující sociálně tržní hosporářství a řízený kapitalismus. V termínech
používaných Richardem Rosecrancem pak nebudou vůdčími "vojensko-politické", ale
"obchodní' státy. Příští etapa dějin vyvolá návrat éry, v níž byly vůdčími mocnostmi
světa Německo a Japonsko - kdy byla Mitteleuropa a východní Asie vůdčími oblastmi
-, v pravém smyslu tedy znovu triumf dějin, nikoli jejich konec.
Jaké budou vztahy mezi novým Německem a Spojenými státy? Jak se bude nová
Mitteleuropa hodit do nového uspořádání světa a zejména do jeho starých institucí
NATO a GATT (Všeobecná dohoda o clech a obchodu)? Po odsunu sovětských vojsk
z německého území může docela dobře následovat odsun amerických vojsk
z německého území. Obecněji však si budou Německo a Mitteleuropa přát, aby ještě
zůstala nějaká ochrana, nějaká pojistka proti možnému konfliktu s dosud vratkým
a nepředvídatelným Sovětským svazem.
Nejstabilnější rovnováhu by zajistila nukleární hrozba, kterou by obstarávaly
americké námořní síly, rozmístěné ve vodách kolem Evropy, možná doplněné jinými
americkými vojenskými silami se základnou v Británii. Nukleární protektorát by mohl
být organizován v rámci NATO, ale spíš v rámci původního NATO z let 1949-51,
paktu, soustředěného kolem amerických nukleárních a námořních sil, než onoho
pozdějšího, který se stal organizací, sjednocující pozemní síly jednotlivých států pod
americkým velením.
Takové nové vymezení bezpečnostní role USA se zřetelem na Německo a střední
Evropu by mělo mnoho společného s rolí, jakou zaujímají Spojené státy vůči Japonsku
a ještě více vůči východní Asii od konce války ve Vietnamu. Ve východní Asii se
v posledních letech dala stěží očekávat jak nějaká invaze sovětských pozemních vojsk,
tak použití pozemních sil amerických (s výjimkou Koreje). Přesněji řečeno - americké
nukleární a námořní síly se staly pojistkou proti události, která by mohla mít
katastrofální následky, třebaže úplně odlišné než jaké mělo zemětřesení v Tokiu roku
1923. Samozřejmě, americké vojenské síly v Japonsku měly základny, kdežto
v Německu už je mít nemohou, právě v Japonsku však nikdy nebyly umístěny v oblasti
(Hokkaidó), která je nejblíž Sovětskému svazu a tudíž pravděpodobným objektem
sovětské invaze. V Japonsku nebyly žádné "strategické první linie", "doktríny pružného
protiútoku" ani "nukleární rozbušky" jako v Německu (a do značné míry v Koreji). To
jsou ale právě přesně ty rysy americké bezpečnostní role, které nyní pravděpodobně
ze sjednoceného Německa zmizí.
Jaké mohou být pro Spojené státy podněty, aby přijaly břemeno zajišťování
nukleárního zastrašování kvůli Německu v čele Mitteleuropyl Jedním může být
jednoduše setrvačnost institucí, kterou se dá vyložit značná část mezinárodní politiky.
21/1991
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Nadto se však objevily prvky rozsáhlé dohody politických a hospodářských vůdců
Ameriky s jejich protějšky v Německu, dohody, která se v rozhodných ohledech
podobá již existující dohodě Ameriky s Japonskem ve východní Asii. Ta obsahuje jak
ekonomický, tak bezpečnostní rozměr liberálního mezinárodního řádu, instituci GATT
právě tak jako instituci NATO. V tomtéž období (1989-90), kdy Spojené státy výrazně
podporovaly sjednocení Německa, doufaly a předpokládaly, že bude Německo výrazně
podporovat další ekonomické setrvání Ameriky v Evropských společenstvích.
V posledních několika letech, od té doby, co projekt sjednocených Společenství vyhání
do jisté míry americké společnosti, banky a výrobky po konečném termínu 1992, se
mysl amerických ekonomických a politických vůdců obdivuhodně soustředila.
A v posledních dvou letech, po východoevropských revolucích a vyhlídkách na nové
trhy, kdy však americký obchod může soutěž s Německem jednoduše prohrát, se
jejich pozornost ještě zostřila. Německo spíš podporovali, než by mu kladli odpor,
jenže vyhlídky se nejspíš změní. Americká ekonomická účast nebude možná v nové
Evropě tak silná, jako vliv Německa. I to by bylo podstatné a výhodné. Mohla by to
vyřešit jasná dohoda, ža američtí vůdcové budou nadále podporovat nějaký typ
amerického jaderného zastrašování v Evropě, zatímco jejich německé protějšky
projeví podporu americké ekonomické účasti v Evropě.

K BRANIBORSKÉ BRÁNĚ
Braniborské bráně je letos dvě stě let. Byla jedním z prvních neoklasicistmch
monumentů, které symbolizovaly pruský kapitál první poloviny devatenáctého století.
Ze všech stran je ale obklopena památkami, jež mají jiný styl a vyjadřují odlišné
stránky7 německé zkušenosti a úspěchů. Dvě z nich zdůrazňují hodnotu liberalismu,
hodnotu západního Německa. Na západ od Braniborské brány se nachází Kurfürsten
damm, skvělý zářivý bulvár, symbol kapitalistického Německa a na západě stojí také
Říšský sněm, symbol Německa demokratického. Podobně stojí na východě dvě
památky, jež vyjadřují hodnoty a tradice Německa východního. Je to pomník Bedřicha
Velikého, symbol německé vojenské síly, a Ostrovní muzeum, jež symbolizuje kulturní
Německo.
Braniborská brána, stojící uprostřed Berlína, a tudíž uprostřed Mitteeuropy, je tedy
centrem čtyř velkých vkladů německé minulosti - kapitalismu, demokracie, vojenství
a kultury - a čtyř velkých nadějí německé budoucnosti. Tragédie německé minulosti
a staré Mitteleuropy nastaly, když tyto čtyři síly ztratily rovnováhu a unikly kontrole.
Na vrcholu Braniborské brány stojí Kvadriga, triumfální vůz tažený čtyřspřežím,
a v jeho středu vozataj, symbol klasického řádu spojem, rovnováhy a řízení dyna
mických sil. V dnešní době může být také symbolem řádu sjednocených sil,
organizovaného kapitalismu, sociálního trhu a občanské společnosti. Řád Mitteleuropy
bude záviset na zdatnosti a zručnosti německého vozataje. A ty také výraznou měrou
budou mezemi toho, čemu se naučíme říkat nové uspořádám světa.

James Kurth je profesorem politických věd na Swarthmore College.
The National Interest č. 24 - léto 1991,
str. 3-12, Washington, překlad P.Šustrová
/redakčné mírné zkráceno/.
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POSTAVENÍ STÁTU MEZI
MEZI ZÁPADEM A VÝCHODEM

Jiří Liška

Významný politolog českého původu Jiří (George) Liška (nar.1922), profesor na
Washingtonské fakultě mezinárodních vztahů Univerzity John Hopkins se sídlem
v Baltimoru (The Paul H. Nice School of Advanced International Studies) pracoval
do června 1948 na československém ministerstvu zahraničních věcí a po svém odchodu
do exilu působil v Radě svobodného Československa. V roce 1955 připojil k pražskému
doktorátu práv doktorát filosofie harvardské univerzity. V dalších letech přednášel na
prestižních univerzitách Spojených států a výrazně ovlivnil soudobé koncepce mezi
národních vztahů. Mezi jeho stěžejní práce náleží "International Equilibrium, A Theo
retical Essay on the Politics and Organization of Security" /Cambridge, Harvard
Univ.Press, 1957/, "Nations in Alliance, The Limits of Interdependence" /Baltimore,
The John Hopkins Univ. Press, 1962/ "Quest for Equilibrium, America and the
Balance of Power on Land and Sea" /Baltimore, The John Hopkins Univ. Press, 1977/
a "Career of Empire, America and the Imperial Expanzion over Land and Sea
/Baltimore, The John Hopkins Univ. Press, 1978/.
Po řadě Liškových úvah o americko-sovětském poměru v osmdesátých letech vydalo
oxfordské nakladatelství Basil Blackwell jeho nejnovější pojednání o ústředních
otázkách a institucích mezinárodních vztahů pod názvem "The Ways of Power, Pattem
and Meaning in World Politics". Českou verzi této kapitoly z knihy "Stát a zahraniční
politika" připravil autor sám. Korektury provedl P.Lužnák z FFUK

Má-ii zahraniční politika dát obsah víře, že česká otázka je otázkou světovou,

musí být zapojena do nejširšího možného prostorového rámce, neméně než politika,
hodná příkazu hledět na politické otázky s mravním obsahem z hlediska věčnosti, se
musí zapojit do časově dlouhodobého vývoje. Aby splnila tato kritéria a byla přitom
nejen reálná, ale skutečně všenárodm, zahraniční orientace musí zharmonizovat
poznatky a příkazy ze skoro zapomenuté minulosti, pokud se týče poměru k Zápa
du, z nedávnějších vztahů k Východu, a tak specificky k měnící se ruské problemati
ce, jakož i pokud jde o základní skutečnost středoevropskou, a tudíž o dlouhodobou
německou otázku.
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I.

Bezpodmínečně naléhavý pokus o sladění národních tradicí v budoucí diplomacii
je podmíněn dvěma základními poznatky. Z hlediska politické kultury byla čs.
zahraniční politika tradične formulována v zásadních pojmech rozporu mezi
Západem a Východem. Tato skutečnost vyvolala v různých okolnostech opětovně
otázku, zda by Československo mohlo mezi nimi sloužit jako most, aniž by si tím
odcizilo toho či onoho bezprostředního velmocenského souseda. Z hlediska
vojensko-politické a hospodářské moci byl a zůstane osud státu bezprostředně
odrazem poměru mezi těmito sousedy, jakkoli podmíněného vztahy v dané chvíli
určujících západních velmocí k Rusku a Německu. Dnes to znamená v prvé řadě
vztahy a mocenské poměry mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a každým
dnem více Spolkovou republikou.
Řešení lze nalézt v nových skutečnostech, jež mění vnitřní obsah a vzájemný
poměr Západu a Východu. Poté, co tyto byly příliš úzce definovány v tradičním
rámci Evropy, bylo předvídatelným důsledkem neválečného soupeření, že zmenší
rozdíly mezi americkými, resp. západoevropskými a sovětskými politickými hod
notami a hospodářskými strukturami a cíli. Čím více je tato střída patrnější, tím
naléhavější je úvaha, jak zapojit československou zahraniční politiku do obecného
kulturně-politického úkolu. Jeho obsahem není nic menšího než přebudovat nejen
Evropu, ale i Západ v jeho nejširším globálním rozsahu, od západního (pacifického)
pobřeží Spojených států až k Uralu a za Ural do území s převážně ruským obyvatel
stvem. Je nutno navždy pohřbít parochiální rozlišení západního a východního křídla
takto ohraničeného Okcidentu v době, kdy středisko mocenské rovnováhy ve
světě se na prahu třetího tisíciletí vrací z mnohastaletého přesunu na Západ zpět
k znovu se probouzejícímu Orientu. Nemá-li předtím být historická příležitost
omezena na znovusjednocení Německa a nemá-li být zmeškána příležitost nahrazená
trapnými nutnostmi, rekonstrukce Evropy nesmí být ztotožněna s rozpadnutím
Sovětského svazu či s jeho vytlačením ze všech pozic ve středovýchodní Evropě.
Studená válka vytvořila pro jak západní, tak středovýchodní Evropu podmínky,
z nichž jedna je organická a druhá strategická. Organický faktor spočívá v tom, že
vzájemné oslabení supervelmocí vyvrcholilo v sovětské krizi a jen méně viditelném
americkém sestupu. Spojené státy zeslábly nejen v poměru ke svému postavení
v poválečných letech a k nově vyrostlým státům Evropy a Asie, což bylo nevy
hnutelné, ale i v poměru k prostředkům, jichž jim je a bude třeba, aby udržely
vedoucí postavení v nastávající všeobecné reorganizaci. To, že sovětská krize je
konkrétnější, znamená též, že je přesněji analyzovatelná, a tak zásadně (i když ne
zaručeně) napravitelná. Odráží chronickou, ale opětovně překonatelnou vratkost,
která je typická pro všechny vojensky založené územní a zvláště pak východní
(včetně východoevropské) velmoci. Opakem ve všech pohledech bylo v minulosti
postupně akcelerované oslabení transoceánský založených národních hospodářství,
když dosáhly svého vrcholu ve vývojovém cyklu, který pak nebyly schopny opakovat.
Poměrné americké oslabení vykazuje všechny obvyklé a nejen materiální sympto
my postupného úpadku. To neznamená, že v novodobých podmínkách postindustriálm ekonomiky tyto symptomy nutně vyjadřují nezvratitelně nepříznivé
tendence v základních strukturách. Avšak pro strategii je nyní kriticky zmenšena
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užitečnost tří hlavních instrumentálních pilířů, na nichž spočívala povalečná americká
zahraniční politika. Tyto pilíře pouze přizpůsobovaly vnějším úkolům zápal americké
politické kultury pro technologii, organizaci a materiální prostředky jako nástroje,
jak čelit méně hmatatelným problémům a sladit přitažlivost hmotných hodnot
s periodickým pokušením uniknout materialismu do zápalu pro ideálnější hodnoty
a cíle.
Obsahem prvního, vojensko-technologického pilíře byla tzv. strategická trojka
pozemského, podmořského a vzdušného ramene jaderného odstrašení. Tato triáda
se stala méně užitečnou, když opadl pocit sovětského ohrožení v rámci staticky
bipolármho napětí ve prospěch pružnějších multilaterálních vztahů uvnitř a mimo
severoatlantické obranné organizace. Současně byla však oslabena tradičně ústřední
a nyní nově důležitá hospodářská a finanční zbraň Ameriky. S ní mizela možnost
ovládat globálni instituce pro hospodářský rozvoj v "třetím" světě a byla zmenšena
možnost rozšířit v zájmu pokračujícího vlivu americkou účast na evropských
institucích. Tyto změny odhalily nedostatek, jejž organizační, technologický a mate
riální konkretismus dříve zaplňoval nebo alespoň zastiňoval. Jde o nedostatek
historicky vyladěné virtuozity v diplomatických manévrech, jako náhrady za přímý
nátlak, mezi mnohostranně odlišnými a na všechny strany volnými mocenskými
centry. Vedení americké zahraniční politiky mohlo ve změněných poměrech jen
držet krok s nově odhalenou sovětskou strategickou vynalézavostí, podloženou
předchozím důsledným pěstováním tradičně evropských diplomatických forem
a uzancí.
Snaha oživit vojensko-politicky zmenšenou nezbytnost Spojených států účastí na
hospodářské organizaci Evropy byla americkou odpovědí na sovětský cíl vyměnit
mocenský monopol v zastaralém regionálním impériu za účast na utváření nového
globálního ekvilibria. Sovětské vedení se přitom pokoušelo řešit svazek problémů,
které Spojené státy v mírnější podobě překonaly jeden po druhém:

1. ohrožení státní jednoty v 19. století secesí Jihu, které je Moskva vystavena i na
severu,
2. krize kapitalismu v třicátých letech, kterou tzv. Nový úděl ulehčil přídavkem
špetky socialismu, zatímco krize sovětského socialismu vyžaduje značně větší
dávky kapitalismu,
3. krize regionální hegemonie.
Při pokračování této krize ve Střední Americe budou Spojene státy uplatňovat
rooseveltovskou zásadu "dobrého sousedství" jen nedokonale, pokud se nezřeknou
práva veta nad mimohemisferickým vměšováním. Moskva vyklidila nyní středovýchodní Evropu dokonaleji s úmyslem vymanit tak sjednocené Německo z výluč
ného objetí Západu, zatímco Washington chce zakotvit totéž Německo a zakořenit
sebe sama v západní Evropě, aby odvrátil zítřejší Berlín od lákadel z Východu.
Stejně tak je sovětský cíl postupně neutralizovat NATO jako vojenskou organizaci
protipólem americké snahy rekonstituovat alianci jako politický orgán. A byl-li
sovětský ústup ve středovýchodní Evropě předpokladem pro západoevropskou
pomoc k obnovení sovětské ekonomiky, jde o rekonstrukci, jejímž výsledkem by
posléze mohl být diplomatický primát na celém kontinentě díky ruské schopnosti
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jednat vojensko-politicky též mimo Evropu v zájmu rozšířeného Zapadu. Jedním
konečným cílem sovétské strategie je přitom znovunabytí rovnosti se Spojenými
státy. Druhým a koneckonců důležitějším cílem je dlouhodobá ochrana proti Číně
na euroasijském kontinentě.
Operační rozdíly tohoto druhu doplňují organický rozdíl mezi krizí a úpadkem.
Postupně zmenšit oba rozdíly a zajistit spolupráci na mezinárodní rekonstrukci
nevyžaduje v prvé řade dát Sovětům bezpečnostní garancie. Jde spíše o hmatatelný
důkaz, že v zájmu uchování svého vlastního vlivu v Evropě je Amerika nezamýšlí
vytlačit ze všech politických pozic ve světě. Podpořit zájem Rusů na tom, aby se
partnerství trvale rozvíjelo mimo Evropu, zajistí nejlépe jejich patřičné chovám
v Evropě - a naopak.
Jen nejasně viditelný v pozadí evropských a severoatlantických součástí širšího
Západu je ještě méně čitelný orientální sektor. Čína tam vykazuje neobvykle široký
rozdíl mezi možnostmi hospodářského vývoje a zhroucení (též v poměru k dlouho
době nej kritičtějšímu závodu s Ruskem). Pro Japonsko je kritická zmenšující se
možnost pouhého zdokonalování imitovaných západních vynálezů. Úspěch přechodu
z impéria do ekvilibria, z nadvlády k rovnováze, závisí v mezistátní politice na
trvalém úniku z převratů mezi konjunkturou a krizí ve světové ekonomice. Přestaneli národohospodářská stabilita udržovat nepříliš pevný mezinárodně-politický řád,
bude nedůležité, kdo první vyhraní rozpor mezi Okcidentem a Orientem, když tento
rozpor přestal být potlačován akutní polaritou uvnitř širšího Západu - zda se
nejdříve Japonsko vrátí v Asii k hospodářsky nutnému regionálnímu imperialismu, či
zda politicky rozvrácená Čína se plně oddá revanšismu, živenému kulturní arogancí
vůči kdysi globálně imperialistickému Západu.

II.

Bezprostředně naléhavější pro menší státy středovýchodm Evropy, i když ne trvale
nezávislý na globálních poměrech, je vztah k relativně západnější a relativně
východnější z nejbližších velmocí. Jde o prostor, na němž Spojené státy za nor
málních okolností nemají zvláštní zájem a kde samy o sobě nemají větší možnost
přímého vlivu, než měla kdysi Velká Británie, když nebyla nucena a schopna
zajišťovat v jeho jižnější části přístup k Indii. Menší státy mezi Německem a Rus
kem se budou muset organizovat jak geopoliticky, tak kulturně-politicky platným
způsobem, který by nebyl jen imitací západoevropských institucí či reprodukcí
americké organizační mánie. Zásadní volba od prvních dnů znovuzrození čs.
státnosti byla mezi jižní a severní orientací - mezi habsburskou či rakousko-uherskou
orientací vyúsťující v malostátním komplexu od Dunaje k Adriatiku, a orientací
zaměřenou na východní zájmy Německa na západě a západní povolám Ruska na
východě.
Sympatie ve prospěch jižního směru vyrůstají ze snahy obnovit krátce přerušenou
kontinuitu v dunajském prostoru. Znamenají odvrat od zkušeností nabytých v době
mezi válkami s formálně nezávislou státností, která byla zapojena do většího celku
jen povrchně uskutečněnými smluvními vztahy k Francii, Malé dohpdě a Sovětskému
svazu. Obnovit a zesílit kulturní nebo jen temperamentní spřízněnost s dřívějšími
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partnery v "Rakousku” by v této koncepci ideálně upevnilo konkrétní politickou
a hospodářskou spolupráci. Geostrategicky protikladné skutečnosti spočívají v tom,
co je napohled lákavé, t.j. v možnosti vyhnout se problémům, jež představují
Německo a Rusko jednotlivě a ve svých vzájemných vztazích. Z čistě fyzického,
prostorového hlediska představuje rakousko-uherská orientace tentýž pokus o únik
z této problematiky, jaký představovalo mezi válkami protimaďarské zaměření Malé
dohody. Jen nevysloveným předpokladem je, že až tato problematika pozbyde
většiny svého mocenského významu a projevu ve prospěch snadněji dosažitelné
hospodářsko-politické harmonie, někdo vzdálenější a schopnější se vypořádá s jejími
zbytky.
Jako praktický projev tohoto předpokladu směřuje orientace otevřeně či zakrytě
k neutrálnímu postoji, ne-li ke smluvně potvrzené neutralizaci. Jde tu o reakci na
minulé zkušenosti a částečně rovněž o recidivu do minulé iluze. Po zklamání
z francouzského spojenectví v roce 1938 následovalo zklamání ze spojenectví sovět
ského v roce 1948, dovršené v roce 1968. Chimérou se v bezprostředně poválečných
a opět v předmnichovských dnech ukázalo být tzv. švýcarské přetvoření národ
nostního obsahu státní podstaty jako kompromisní řešení sudetoněmecké otázky.
Dlouho neviditelným psychologickým důsledkem takto motivovaného úniku do
anonymity je mravní odzbrojení národa před odpovědností za stát. Neutralita či
neutralizace jsou více než opakem spojenectví, když vyjadřují touhu po existenci,
která nikoho neohrožuje, protože jako zahraničně-politická verze rakouské Gemüt
lichkeit v českošvejkovské podobě nepředstavuje nic zásadně politického a zmenšuje
pouze jinak užitečný instinkt sebezáchovy na bezzásadový oportunismus. I když je
dnešní západní Evropa navenek stále ještě vojensko-politicky angažovaná, slouží
i v tomto ohledu za varování proti důsledkům dnes lákavých vlastností a předností.
Slibnější je severská orientace zaměřená na německý problém způsobem, který jej
spojuje s problematikou ruskou. Jejím úkolem není nic ani menšího, ani nedostup
nějšího než vytvořit podmínky dobrovolně sebeurčujícího zapojení teritoriálně
a etnicky definovaných jednotek do struktur, jež jsou schopné vykrystalizovat
regionální rovnováhu a podnítit kulturně-politický sourůst.
Ne každému uspořádání ve středovýchodní Evropě je zaručeno úspěšné rov
noprávné zapojení do všeevropského bezpečnostního systému, alespoň v počátcích
prodlouženého na atlantická Západ. Není však nic snazšího než vymyslit ideální
schemata takového systému, přehlédnou-li se přitom jeho vnitřní slabosti a skryté
protiklady. Tak podržet Severoatlantickou alianci jako ochranu proti německému
revizionismu znamená přetvořit spojenectví z ohniska odporu proti vnějšímu
nepříteli v středisko rozporů mezi spojenci. Podobně tzv. zakotvení sjednoceného
Německa na Západě má být ochranou proti destabilizujícím důsledkům neutrality,
umožňující balancování mezi Západem a Východem. Ale toto opatření je jak
v praktickém, tak logickém rozporu s tím, že mizící západo-východm polarizace, jež
umožňuje přetvořit NATO z vojenského v politický organismus, rovněž znemožňuje
úspěšné německé balancování. Pochybná v jiném smyslu je nová panevropská
organizace bezpečnosti, která by nahradila ideologické bloky opřené o Atlantický
a Varšavský pakt a doplnila evropskou hospodářskou jednotu vojensko-politicky.
Kolektivní bezpečnost, která zahrnuje všechny, bude nutně omezena na všeobecné
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závazky ke konzultaci, k verifikaci částečného odzbrojení, a ke kompromisním
řešením konfliktu.
Vojenská spojenectví jsou vždy zaměřená proti někomu a jen v druhém plánu cílí
k něčemu. Bezpečnostní organizace nebude úspěšná, bude-li identita hrozícího
subjektu (Německa či Ruska) stejně nejistá, jako je předmět obav (vojenské či
politické nebezpečí, uzemní revizionismus či jen použití hospodářské síly k revizi
politických poměrů). Stejně škodlivá bude snaha zatajit skutečný účel sebeobrany či
jej uměle kamuflovat. Jinou všeobecně platnou zásadou je, že mezistátní organizace
jakéhokoli druhu nestačí doplnit formálně právní rovnost členů věcnou rovností.
Zatímco pokus potlačit mocenské a jiné rozdíly jen zostří jejich projev, mezistátní
organizace, která jen zprostředkuje projevy těchto nerovností, je zároveň legitimizuje. A pokud její existence uspí obavy o budoucnost a uspokojí okamžitě potřeby,
přivodí jen konečnou katastrofu o něco později. Tu způsobila nakonec meziválečná
Společnost národů a stejně budou opět působit podobně koncipované evropské
bezpečnostní orgány, ať již ve formě "rad", nebo "komisí”, nebudou-li stejně pevně
podložené na Východě jako na Západě.
Osud globálních organizací kolektivní bezpečnosti, Spojených národů po Společ
nosti národů, ukazuje, že mohou být účinné, jen pokud jich není zapotřebí, a že jsou
příležitostně užitečné proti menším, jen když slouží společným zájmům větších.
Totéž bude platit pro všeobecné evropské organizace. A co se týče konkrétnějších
schémat, tato připomínají jiné a nakonec vždy neúčcinné a často rozvratné mezi
válečné pokusy. Tak Severoatlantická aliance má brzdit politickou expanzi Německa
ze západu na východ a současně odstrašit ještě vojensky mocné Sověty od agrese
z východu na západ. A panevropská organizace má zabezpečit evropský Západ proti
Východu vojensky, Východ proti Západu politicky a psychologicky a Středovýchod
proti sobě samému ještě nejasněji než proti oběma. Toto připomíná meziválečný
Lokarnský pakt, jehož předem nemožným účelem bylo ochránit Francii proti
Německu a Německo proti Francii. To, že závazky a záruky byly tehdy omezeny na
západní hranice Německa a ponechaly mu tak volnou ruku na Východě, je nyní
interesantní, pokud jde o schopnost příštího takového uspořádání poskytnout tam
ochranu před hospodářsko-politickým německým nátlakem nebo jen pronikáním.
Jiná možná analogie se nabízí s předlokarnskou dohodou mezi Německem
a Sověty, uzavřenou mimo Západ (ne-li proti Západu), jež vešla do dějin pod
jménem Rapallo.
Tajná vojenská spolupráce tehdejších dvou mezinárodních
vyvrženců by byla jen přibližně opakovaná přítomností sovětských vojsk ve východní
části sjednoceného Německa, jež by vyvážilo členství v Atlantickém společenství
přístupem k Varšavské smlouvě. Nadlouho závaznější než byl tento efemerní
projekt je schopnost i jen podobně bezpečnostní nadstruktury zastřít efektivní
německo-sovětské kondominium ve středovýchodní Evropě jako de facto součást či
praktický důsledek převážně německé účasti na hospodářské rekonstrukci Sovět
ského svazu. Ochranou proti tomuto nebezpečí pro země středovýchodní Evropy se
může zdát neutrální blok mezi Německem a Ruskem. Avšak místo toho, aby opět
inzuloval demokratickou západní Evropu proti Východu, takovýto blok by prav
děpodobně vytvořil mocenské vákuum. Jak to ukázal příklad Ribbentropova paktu
s Molotovem, toto vždy láká větší sousedy k dohodě na účet menších jako alter
nativa pro okamžitě nevítanou kompetici.
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Máme-li proniknout k jádru skutečných nebezpečí, je v první řadě nutno je
identifikovat. Jedním z nich je rozklad tříčlenného slovanského jádra Sovětského
svazu jako dovršení periferních secesí. Kbyby byl velkoruský národ takto současně
vytlačován z Evropy a stlačen mezi ukrajinsko-německou vzájemností a čínskou
iredentou, byl by nakonec nucen reagovat na izolaci vojensky všemi dostupnými
prostředky. Druhým prakticky možným nebezpečím jsou německé požadavky na
revizi středovýchodních skutečností. Hospodářsky podložené a politickým nátlakem
uskutečněné reklamace by byly výsledkem mezistranické demagogie vyvolané
hospodářskou krizí nebo materiální nasyceností. V obou případech je ústředním
faktorem evropské stability a podkladem k případnému zostření německého
nacionalismu vývoj velkoruského národního cítění. Usnadní-li liberální reorganizace
Sovětského svazu jeho konstruktivní vývoj, budou společně barierou proti německé
expanzi. Anebo opět zradikalizovaný velkoruský šovinismus znemožní úspěšnou
reorganizaci a vytvoří jako reakce na její neúspěch podmínky, jež usnadní a možná
i vynutí obnovení německého tlaku na Východ.
Nejjistější ochranou proti těmto budoucím nebezpečím není strategie, jež by opět
zvrátila zaměření středovýchodního sanitního kordonu z ochrany pro Sověty
a v obranu proti nim. Je spíše třeba přeměnit "containment’’ z omezení sovětského
expanzionismu v omezení odstředivých sil uvnitř Sovětského svazu. Stane-li se tak
v zájmu jeho nejužší možné jednoty, druhým doplňujícím cílem je s pomocí neméně
dobrovolného vnitřního rozčlenění omezit dosah navenek zaměřených sil spojeného
Německa. Společným institučním ukazatelem je konfederačm ústavní zásada a praxe.
V možnosti důležitý československý příspěvek, jenž připomíná * dříve zmíněný
paradox, spočívá v použití obnovené státnosti k nápojem navenek a k omezení
uvnitř.
Příslušně formulované nápojem na Sovětský svaz bude snažší v ještě užším spojení
s Polskem. Svazky by sloužily obraně proti možným nebezpečím jako politický
a v případě potřeby vojensko-politický protiklad politizovanému výrazu německé
hospodářské nadvlády. A byly by psychologickou a kulturní zábranou proti západoukrajinskému separatismu, který hledá podporu či podléhá přitažlivosti ze strany
Německa jako protiváhy k velkoruskému elementu. Oba účely by mohly být
naplněny, aniž by formulace závazku byla flagrantně nebo provokativně zaměřena
proti německé republice a k jeho aplikaci došlo v jiných okolnostech než úzce
omezených na vývoj směřující k násilně vyjádřenému územnímu či právně-politickému revizionistuu. Varšavský pakt by byl tímto způsobem neostentativně odstraněn
(či poté, co likvidován, nahrazen) jako historicky překonané uspořádám, zatížené
minulým zneužitím (rok 1968) a zahrnující členy (Madarsko, Rumunsko, Bulharsko),
kteří nesdílí strategickou pozici a s ní spojené zájmy státu v "severním" sektoru.
Současný smluvní závazek ke konzultaci mezi novým organismem a Spolkovou
republikou Německo v uvedených otázkách by částečně vyvážil bližší vztah k Rusku.
Jakýkoli paralelní konzultační či jiný poměr k Francii by přizpůsobil předúnorový
pokus rozšířit jednostranný vztah k sovětskému sousedu novým poměrům, když
zmenšil prosovětskou a zastínil protiněmeckou tendenci smluvního komplexu,
i kdyby tento nebyl dovršen slibem o vzájemném neútočení s Bonnem.
Vzájemně se doplňující závazky by uskutečnily snahu neobnovit polarizaci Evropy,
jež existovala mezi Atlantickým paktem a Varšavskou smlouvou. Nedošlo by však
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k nebezpečnému rozpuštění všech spojeneckých struktur na kontinentě, který se tím
rozložil v separátní součásti okolo různě přitahujícího a odpuzujícího jednotného
Německa.

m.
Všechny vážně míněné a respektované mezistátní závazky nutně omezují činnost
partnerů v zájmu dosažení společného cíle. V jejich rámci by bylo jen doplňujícím
prostředkem, ale mohlo by to být i rozhodujícím příspěvkem, kdyby Československo
v souladu se všeobecnými tendencemi vzalo na sebe příslušné omezení státní
suverenity. Jediným předpokladem je, aby takové omezení nebylo osamocené, nýbrž
aby bylo integrální součástí širšího regionálního uspořádání mezi Československem
a Polskem na jedné a Německem a Ruskem na druhé straně. Pomohla-li by více než
jen federální, t.j. konfederální reorganizace jak znovusjednoceného Německa, tak
znovu konsolidovaného Sovětského svazu, společné omezení by i v jiném rámci
mohlo sestávat v příslušně definované (z počátku jen suspenzivm?) pravomoci
meziparlamentních či též meziexekutivních orgánů zúčastněných státu v obranných,
zahraničně-politických a mezinárodně-hospodářských otázkách. Pro specifický
charakter vládních struktur je podstatné, komu jsou tyto kritické kompetence
svěřeny. V pouze federálních strukturách spadají pod ústřední orgány. V konfederálmch by mohly být zčásti delegovány vyšším komorám parlamentu (t.j. Bundesratu, nikoli Bundestagu v německé ustavní tradici) a výkonným orgánům, jež
představují jednotlivé dílčí ’’státy
*'
(t.j. západoněmecké a východoněmecké Lander
a české a slovenské jakož i sovětské republiky).1
I kdyby takto rozlišené a rozdělené kompetence zůstaly podřízeny rozhodnému
projevu celostátní vůle v rezervovaných okolnostech, zásadním účelem a praktickým
účinkem by nicméně bylo podrobit zahraničně-politické využití německé hospodář
ské a sovětské vojenské převahy těmže zábranám, tzv. "checks and balances", jež
v jiném rozdělení pravomocí (mezi exekutivou a legislativou) si ukládají Spojené
státy. Zřízení by navíc umožnilo oběma menším státům působit mezi velmocenskými
sousedy aktivně jako spojka spíše než sloužit pasivně jako most. Jejich nestrannost
by byla zajištěna napojením na obě strany procedurálně spíše než smluvně či
statutárně neutralizací. Stavše se prostředníkem, přestaly by působit jako vakuum
provokující volbu mezi sovětsko-německým soupeřením a spoluvládou. Vlivy
mocnějších sousedů jsou nevyhnutelné, je však možno je tlumit v rámci formálních
institucí, jsou-li tyto nejen mezistátní, ale též vnitrostátní. Jak vlivy, tak ti, kteří by je
uplatňovali, by se stali tím zodpovědnějšími, čím by byli viditelnějšími.
Co se týče Sovětského svazu, dobrovolně přetvořený vztah k Československu
a Polsku by ho odškodnil za ztrátu periferních republik. Dosah ztráty by byl ještě
menší, kdyby podobný druh omezení suverenity (více než mezinárodně-právní
a méně než konfederální) sloužil jako model pro budoucí poměr odtržených

1 Tato původně čistě teoretická představa byla prakticky podepřena v druhé polovině května 1990
událostmi okolo ratifikace státní smlouvy mezi Spolkovou republikou Německo a Německou demok
ratickou republikou o sjednocení, hlavně co se týče schopnosti Bundesratu brzdit příliš svévolný postup
spolkového kancléře. Viz Frankfurter Allgemeine Zeitung a Suddeutsche Zeitung z 24. května 1990.
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republik k centru. A co se týče Německa, čím větší by bylo jeho vnitřní ústavní
omezení, tím nezávaznější by mohl být strategický vztah Prahy a Varšavy k Moskvě.
K vnitřnímu tlaku od jednotlivých spolkových států by tak přibyl vnější tlak dát
příslušnou revizí ústavního zákona či jen ústavní praxe účinnou a definitivní záruku
bezpečnosti v prvé řadě východním sousedům. Době vyhovující "východní Lokarno",
neuskutečnitelné mezi válkami, by poskytlo záruku způsobem, jenž by doplnil
integraci na Západě v podobě přizpůsobené stále ještě méně důvěryhodným
dispozicím a podmínkám na Východě.
Konečně, ve filozoficko-historickém pohledu doplňujícím zásadní a praktické
aspekty, reorganizace by vyvodila důsledky z ústupu suverénního a jednotného
teritoriálního a národního státu v dnešní Evropě. Ústup uvolňuje místo pro
modernizaci jediného alternativního, starověkého a středověkého pluralistického
modelu státnosti, v níž územně či zájmově ohraničené organizační jednotky jsou
vybaveny tím větší nebo formálnější autonomií, čím jsou jejich vzájemné vztahy
méně intenzívní (a naopak). Výsledná komplikovanost struktur a kompetencí uvnitř
dobou daných ústředních politických formací, jakož i mezi nimi, jen zvýšená
orientací na více než jednoho souseda, je nejen nutnou, ale i výhodnou, jelikož
vyjadřuje skutečnou povahu politických problémů a sociálních organismů. A je též
v souladu s přechodem z primátu jednostranně či dvoustranně zajišťované vojenskopolitické bezpečnosti k mnohostranně podmíněné a sdílené stabilitě jako ústřednímu
zájmu či předmětu zamýšlené organizace a cíli strategie. Stabilita bude posílena, až
agresivně dynamická činnost mocnějších států bude znemožněna ústavním zřízením,
jež v zájmu nejširšího možného sebeurčem dá plný průchod rozdílným dílčím
prioritám a zájmům.
Přeměna bude výhodná pro Československo, vrátí-li organizačně přizpůsobený
stát do kulturně-politicky rovného státoprávně pevného postavem, které zaujímal
více než kdy jindy v době a pod vedením zakladatele pražské univerzity. Cíl tvůrce
ústavy středověké říše2 se též podstatně nelišil od úmyslu posledního národního
krále pro ukončení současných nábožensko-ideologických rozporů. Mezitím zvětšený
legitimní rozsah Evropy však vyžaduje, aby ústavně konsolidovaný vztah k Německu
byl současně doplněn poměrem k východnímu státnímu organismu, jehož přetvoření
bylo zakotveno v kritickém slovanském jádru.
Středovýchodoevropská organizace musí být založena organicky, má-li spolu
s uspořádáním v západní Evropě umožnit stavbu vrcholné klenby odstupňovaného
pluralismu v podobě všeevropských institucí a jejich atlantických prodloužení, jež by
vyjádřily a upevnily též užší konstelace věcných zájmů. Záleželo by pak na vývoji věcí
a všeobecné důvěry, jak a kdy se gravitační střed přesune mezi regionálními
a širšími kontinentálními plochami a rozsah organizace se rozšíří či zúží vůči anglo
americkému oceánskému okolí. Prvotní snahou je vyhnout se volbě mezi bezpro
středním Západem (Německo) a nejbližším Východem (Rusko) zapojením na oba.
Aktivně uskutečněná nestrannost v oblasti bezpečnostní organizace bude pro
středovýchodní Evropu doplněna vším, co by sloužilo jako protiváha k jednostranné

2 V obou podobách Karel IV., autor "zlaté buly".
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závislosti a tak zranitelnosti národohospodářské. To znamená vyloučit výhradné
zápojem do západoevropského společného trhu, jež by znemožňovalo přínos nejen
z Blízkého, ale též Dálného Východu.
Japonsko je spolu se Spojenými státy a západní Evropou součástí "trilaterálního"
komplexu liberálních industriálmch společností. Jako takové může v teorii har
monicky doplňovat západní hospodářskou pomoc středovýchodní a východní Evropě.
Víceméně volné a otevřené středovýchodoevropské trhy budou lákavé pro Japonsko
z úzce hospodářských důvodů, usnadní-li mu tamní činnost výhodný přístup
k západoevropskému trhu po roce 1992. Ze širšího geostrategického hlediska budou
mít nejdříve hospodářské zisky a ztráty Sovětů v prostoru na západ od Ruska různě
uklidňující či znepokojující důsledky pro japonského souseda Číny. Následné
přetvoření východo-západm dynamiky světové politiky bude vykonávat dostatečný vliv
ve středu Evropy, aby vzájemně se doplňující bezpečnostní a stabilizační, vnitrostátní
a mezistátní struktury byly zaměřeny na vzdálenější Východ a Západ neméně
dynamicky a promyšleně než na německý Západ a sovětský Východ. Jen to podepře
papírové záruky mezi aliancemi, které přesunuly své hlavní úkoly z vojenských do
politických sfér, a slavnostní prohlášení ve prospěch nezměnitelnosti současných
hranic a daných skutečností mezi dočasnými reprezentanty toho či onoho státu.
V duchu meziválečného francouzského rozlišení mezi žádoucími reálnými a tyto jen
nedostatečně nahrazujícími smluvními garanciemi, formální záruky nestačí ani pro
Rusko, ani pro jeho menší sousedy, jsou-li tito organicky tak slabí, že je potřebují.
V opačném případě jsou záruky zbytečné i urážlivé, pokud i jen implicitně rozlišují
kategorie potřebných a nepotřebných států - nehledě k tomu, že nejsou spolehlivě
formulovatelné.

IV.
Dříve než se nová Evropa může plně vyrovnat se znovusjednocením Německa,
jeho jednota se musí ukázat bezpečnou též pro ještě ne plně vyzkoušenou německou
demokracii důkazem, že poválečné evropanství jí bylo něčím podstatnějším než
náhražkou za zdiskreditovaný nacionalismus, vnucenou politickým oportunismem
a umocněnou hospodářskou konjunkturou. Historicky utvářená osobnost Německa
vyjadřuje jeho geopolitickou polohu na západovýchodm euroasijské ose. Jako takové
vynořilo se jen nejistě a podmíněně z vývojového stadia zaměřeného na stát a jeho
vojensko-mocenský projev a poslání. I kdyby západní polovina Německa již spoleh
livě dospěla do vývojové fáze soustředěné na společnost a její blahobyt, hůře čitelná
pro tamní politickou filosofii a kulturu se zdá být situace v oblastech bližších
slovanskému Východu. Ve sjednoceném Německu bude zakotvení dosaženého
pokroku záviset nejen na hospodářském růstu, ale též na schopnosti najít vzájemně
užitečný politický poměr k pomaleji se vyvíjejícímu evropskému Východu. Po dobu
nejistoty musí proto tento Východ předložit své vlastní kulturně-politické znovuprobuzení stále ještě nezbytnými prostředky sebeobrany. Obrana i spolupráce bude
snazší, vrátí-li se jednotné Německo od gleichšaltujících snah Třetí říše k decentrali
zovaným strukturám říše první, nemá-li v podobě říše čtvrté obnovit liberálně
hospodářsky uskutečňované mocenské cíle pobismarkovské Druhé říše.
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Ve všech velkých mezinárodních otázkách zdánlivě zcela nové děje jsou více vnější
než skutečné a základní. Taktéž ve změněných okolnostech dneška lze nalézt dějinně
naznačený název pro příslušnou (konfederálm) strukturu a její politický účel a projev
ve jménu saského, a tedy v poměru ke karolinským předchůdcům východního císaře
Oty Třetího. Před téměř do dne tisíci lety se během svého krátkého života tento
spojenecký patron polského Boleslava Chrabrého a ctitel pražského sv. Vojtěcha
snažil obnovit impérium též v dohodě se slovanskými sousedy. Obnovit nyní otonský
řád ve zlepšených poměrech znamená též umožnit hlavně jihozápadním provinciím
jen volně sjednoceného Německa čelit případným územním aspiracím ’’nových”
východních Läender způsoby, jež by jim současně usnadnily dovršit dávné vztahy se
zeměmi dnešního Československa a Polska. Tato kombinace obrany proti zhoub
nému s podporou prospěšného by více než cokoli jiného strategicky upevnila
nejdůležitější, severní část středovýchodní Evropy, doplnila jinak opět ohrožené
francouzsko německé usmíření v západoevropském novokarolinském rámci a před
stavovala rozhodný krok k trvalému míru mezi přibližně rovnými větvemi ger
mánských a slovanských kmenů.
Organizovat však nyní "střední" Evropu do pásma či zóny malých států ze severu
na jih, paralelních se sousedními velmocenskými či jinak fragmentovanými agregáty,
znamená přispívat k těmto nepříjemným budoucím možnostem. Takové uspořádám
by velmi brzdilo a možná i zastavilo vývoj severského sektoru k regionálnímu
společenství prostřednictvím institučně zajištěné rovnováhy sil, vývoj, jenž kon
centrické pojetí struktury doporučuje a umožňuje. Tendence k mocenskému vakuu
nebo jeho výlučnému zaplnění místními velmocemi by též zmenšila zajímavost
lokálního uspořádání pro státy situované mimo regionální sféry. Jejich vlivná účast
na místním dění závisí na uspořádání, jež jim zajistí volný příchod a současně vytvoří
podmínky, jež je k účasti nutí.
Žádná instituční forma, včetně formy německé jednoty, nepotlačí dané reality.
Nezabrání tudíž sama o sobě konečnému uskutečnění hospodářsko-politické
Mitteleuropy pod německým vedením, jen zamaskovaným celoevropskými institu
cemi. Nestačí popřít nebezpečí hospodářské kolonizace a satelitizace poukazem na
to, že růst vzájemné hospodářské závislosti (tzv. interdependence) potlačuje význam
územních faktorů včetně hranic. I ti nejradikálnější hlasatelé této doktríny musí
nakonec přiznat, že vzájemná závislost a z ní vyplývající zranitelnost je nerovná,
asymetrická. Její umírňující politické důsledky závisí mimoto na trvání poválečného
liberálně hospodářského světového řádu. Skutečnější změna je rovněž založena na
zvýšené schopnosti vytvářet materiální hodnoty. Spočívá v postupném přesunu
legitimizujících vládních funkcí a úspěchů od mezistátních k vnitrostátním a od
hrubě násilných k subtilně diplomatickým výrazům organického vzestupu a úpadku
jednotlivých států. Neznamená to však, že takto umírněné a podmíněné mezistátní
transakce nejsou i nadále platné, i když je tomu tak jen proto, že se za ně dosud
nenašla bezprostředně účinná náhrada. Jejich středobodem zůstává poměr, který
i jen částečné výsledky mají skutečně nebo zdánlivě k rovnováze sil a hierarchickému
postavení mocenských jednotek.
Vyvodit důsledky z trvajících nebezpečí a nových příležitostí vyžaduje formulovat
strategii, jež usnadní řešení rovnice sestávající z odpuzující moci, jež ukládá napojení
na vyvažující moc, a z hospodářské přitažlivosti, jež je politicky odškodnitelná jen
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pomocí kulturního příbuzenství. Potýkat se se strategickou rovnicí tohoto druhu
v poměru k Německu a Rusku nevyžaduje však hned přesně identifikovat a faktorovat její součásti, pokud jde o hrozící nadvládu a nutnou protiváhu, hospodářskou
přitažlivost a hospodářskou vzájemnost, jakož i definitivně ohodnocovat různé
podoby a projevy kulturního příbuzenství a temperamentmho soucítění. Stačí mít
důvěru, že z těchto vzájemně se doplňujících komponentů lze v jednom z kritických
okruhů světového řádu vyvodit strategii a vytvořit stabilitu, vrcholící v regionálním
společenství.

V.
Představa hluboké přeměny v mezinárodní politice se počínaje 18. stoletím vždy
znovu a usilovněji vynořovala ze zážitku velkých konfliktů. Dnes je kanonizována
v přesvědčení o konečném primátu liberální světové ekonomiky a liberálního inter
nacionalismu v politice. Nepopiratelně vnější zdám je popřeno, kdykoli se snaha vzít
v počet též nehospodářské činitele strategické rovnice ukáže shodnější s podstatou
mezistátního politického procesu, slučující mechanismus protivných sil a zájmů
vlastní ekvilibriu s organickou dimenzí, vyjádřenou vývojem moci a mocností
a potvrzenou vnitřní souvislostí faktorů rozhodných pro účinné a úspěšné balan
cování. Tato organická podstata je jen navenek zosobněna hospodářsky zaměřenými
institučními procesy, dokud instituce samotné zprostředkují uplatnění moci spíše než
je zmírňují a posilují-li impulsy ke stabilitě nebo k stabilizujícím změnám jen v tomu
příznivém či nutícím poli sil. Lze-li snadno najít důkaz v okolnostech studené války,
jež daly vznik evropským a severoatlantickým institucím, toto svědectví nedává
žádnou záruku pro schopnost těchže institucí čelil důsledkům pokonfliktního
uklidnění.
Zastánci opačného názoru se mohou oprávněně ptát, proč neanexovat další
k asimilaci schopné a ochotné fragmenty do neutrálních hodnot existujících orgánů,
spíše než zbytečně vynalézat nevyzkoušené formule pro středovýchodm Evropu. Proč
tam zvěčňovat kompromitovanou politickou dynamiku v zájmu pochybně užitečných
lokálně utvářených regionálních společenství, jež se v nejlepším případě brzo rozloží
pod váhou již vybudované hlavní části společného evropského domu?
Část odpovědi je ve skutečnostech politiky evropského sjednocování ilustrujících
všeobecně platné tendence. Jak dojmy, tak domnělé přísliby byly znehodnoceny
rozhodnutím Západu nic neměnit na institučních strukturách a funkcionálních
komplexů vytvořených během studené války, ale použít jich spíše k odklizem nebo
zaretušování všeho toho, co konflikt nechal za sebou. S tím souviselo rozhodnutí
prohlásit triumf nové politiky mezi státy, ale nevyzvat vítězné společnosti k přísluš
nému přehodnocení jednotlivých osobních a skupinových priorit. To, že Západoevropané nejsou ochotni udělat víc - a mohou být postupně ochotni dělat stále méně - než jsou a měli by být schopni pro budování Evropy jako něco jiného než jen
materiální jednotky, doplňuje to, co Spojené státy dělají - nebo by rády dělaly - k zakrytí toho jak málo jsou a snad postupně méně budou schopny přispívat jako
nejen rozhodující strategický, ale též důležitý ekonomický činitel. Jde přitom o více
než o neochotu náležitě vybavit všeevropské bezpečnostní instituce v čele s KBSE
a o oprávněné odmítnutí středovýchodních uchazečů o vstup do NATO. Jde hlavně
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o nevůli riskovat i jen mírné otřesy z dostatečné rozsáhlé hospodářské pomoci pro
mezistranickou domácí volební politiku, aby se tím předešlo hlouběji rušivým
východním reakcím na postupné mizení toho, co by bylo se Západem možno
integrovat.
Když studený pragmatismus "osvíceného sebezájmu" odpoví na nouzí zplozenou
středovýchodoevropskou naději, hlavním argumentem západniků je nutnost nevy
stavit instituce studené války novým břemenům hned poté, co ztratily sdružujícího
nepřítele. Hlubším důvodem jsou separátní agendy vůči méně než plně západní
a vůči zcela východní velmoci - jedné méně než navždy a bezvýhradně oddané
Společenství a druhé méně než zaručeně a okamžitě evropské. Snaha držet se
atlantizovaného Německa jako protiváhy k poloasijskému Rusku doporučuje omezit
rozsah a cíl unifikační strategie. Prodloužit Evropu na východ skrývá zájem o mož
nost znemožnit vztahem k Rusku, aby se nové Německo jednou podobalo starému.
A ještě hlouběji je skryt společný jmenovatel všech ostatních důvodů. Jde o staro
dávnou skutečnost, že středovýchodm Evropa nikdy nebyla strategicky a proto též
hospodářsky zajímavá pro Západ, ledaže by sám byl ohrožen z Východu - v moderní
době jako důvod k užití Ruska proti Německu a naopak, pro stabilizaci nebo
destabilizaci území mezi nimi.
V současném mezidobí se nedostane Evropské konferenci či čemukoli podob
nému prostředků k důležitější činnosti než předsedat klidu po bouři, jako by šlo
o rovnováhu skutečných sil, zatímco organizace bude pátrat po schopnosti iden
tifikovat místně omezená ohrožení a jim čelit. V dřívějším intervalu mezi vážnými
krizemi nebylo voperováno více "zubů" do bezpečnostního orgánu Společnosti
národů. A lze-li přenést z pozdních 30. do poloviny 90. let mnichovský symbol
neochoty narušit klid Západu pro ochranu Východu proti zemětřesení, jiná podob
nost se vytváří v též povrchně změněných dnešních podmínkách pro začátky
Marshallova plánu v r. 1947. Malostátní uchazeči o západní štědrost se opět vystavili
neodporovatelnému lákadlu za cenu nepříznivých reakcí ze strany efektivně
vyloučené východní velmoci, zatímco domněle naplno otevřený přístup k účasti je ze
strany strany dárců opět podroben plně nevysloveným mentálním výhradám.
Oprávněný pesimismus pro jednu stranu je jen odvrácenou stránkou jasného sklonu
strany druhé. Proč by tedy nemohly a neměly země v severním úseku oblasti mezi
Ruskem a Německem napodobovat politické poměry a metody západní Evropy
méně věrně, než ji mají, ale nemohou reprodukovat v ekonomických metodách
a poměrech? Proč by se nestaraly o své dlouhodobé sebezájmy opatrně pomalými
pokusy blíže domů, spíše než se stále hlasitěji ucházet o pomoc zdaleka? Proč
soustředit své snahy na nutně vnější instituční obálku a zanedbávat načas ještě
elastické jádro?
Strategie pro utváření regionální struktury bude však slibná, jen když bude
v souladu s jí obklopující širší arénou. Jaká je dnes příslušná konfigurace? Jaké
hypotézy ovlivňují způsob, jak se struktura jeví a jaké příkazy vyplývají z konfigurace
pro strategii?
Ústředním tvrzením musí realisticky být, že pojmem "společného evropského
domu" neznamená, že obnovený politický útvar se středem v Rusku se může
v dohledné době včlenit do Evropy jako asimilovaná hospodářská jednotka, spíše než
se zařadit jako politické faktum do koncertu velmocí spravujícího novou rovnováhu
21/1991

27

STŘEDNÍ EVROPA

sil. Ani tato dynamika však není v samotné Evropě dnes více dána pro včlenění
Ruska, než existovala pro absorbci Německa před první světovou válkou a ještě
méně po ní, když se hospodářsky ještě nerestaurované západoevropské státy
nacházely v dostatečně příkrém úpadku, aby upadly do stále hlubší deprese. Pole
možného balancování musí být tudíž rozšířeno ještě mimo Spojené státy k Asii
různě zosobněné Čínou a Japonskem. A globální rovnováha sil musí být myšlena
rozdílně od vojensko-politicky a ideologicky konfliktní formy v podobě americkosovětsko-čínského ostrovně-kontinentálního trojúhelníku, jenž nakonec strukturoval
studenou válku. S ním spojená strategie obklíčení namířená s pomocí Číny na
ústředně položenou kontinentální mocnost s oceánskými ambicemi byla hospodářsky
posílena spoluprací tří hlavních “západních” industriálních partnerů-konkurentů,
včetně Japonska. Tato dvojitě třístranná struktura byla nyní zastíněna strukturou tří
sousedních a potenciálně se doplňujících kruhů, přičemž Sovětský svaz zůstává
středem světové politiky odmilitarizované ve prospěch politicko-hospodářských
priorit. Obklíčení centrální velmoci ze dvou stran bylo v důsledku změn nahraženo
potřebou mnohostranného balancování, jež doporučuje doplnit převážně západní
(americko-západoevropsko-japonský) hospodářský trilateralismus jeho převážně
východní (německo-rusko-japonskou) obdobou.
Včlenit konsolidované Rusko do Evropy v takto konfigurovaném poli nově
utvářených sil bude proto vyžadovat současný postup přes Východ. Cesta vede přes
kontinentální Euroasii (včetně Číny) a její pacifické ostrovní prodloužení (Japonsko)
zpět k Evropě samé, kde se kritická role vrací k ne zcela novému Německu - t.j. Německu, jež by korigovalo svou vilémovskou povahu oceánsky náročné
kontinentální velmoci v tehdejším trojúhelníku tím, že oživilo svou bismarckovskou
podobu "poctivého makléře" rozšiřujícího svou činnost jen postupně a opatrně mimo
kontinentální diplomacii. Má-li však východní strategie být účinná, musí mít
dalekovýchodní a blíževýchodm součásti. Jedna vyžaduje držet politicko-hospodářské
vývoje Ruska a Číny v rovnováze pomocí aspoň tichého německo-japonského
partnerství proti možnosti, že by Čína, nevyvážená ze severozápadu, jednou
představovala geopolitické ohrožení jak pro západnější polovinu euroasijského
kontinentu, tak pro jeho dálněvýchodní ostrovní výrůstky. Blíževýchodní součást
strategie odpovídá nutnosti vyrovnat s konečnou platností německo-ruský vztah
namísto opětného soupeřem. To vyžaduje čtyřstranné partnerství dvou velkých
s dvěma menšími státy pro vyloučení dvou tradičních pramenů rozporu - ze strany
Německa cokoli by mohlo být vykládáno jako jeho snaha odlákat západoslovanské
státy od Ruska strategicky tím, že využije jejich ochuzení, a ze strany Ruska cokoli
by mohlo být podezíráno jako pokus mobilizovat Čechy a Poláky proti Německu
ideologicky, po socialismu panslavismem tím, že by využilo obnoveného pocitu
ohrožení.
Sbíhají-li se dvě části východní strategie v Japonsku, je to proto, že se jeho přímý
zájem na Dalekém Výchdě doplňuje s nepřímou rolí při konsolidaci Ruska a středovýchodní Evropy. Japonská pomoc při oživení a přeorientování čs. a polské ekono
miky zvětší jejich schopnost pomoci sovětské ekonomice, zatímco japonská účast, jež
nebyla mnohem menší, než je německá, zmenší politická rizika v regionu. Pokud jde
o Německo a Evropu samy, strategie, jež je produktivní na Východě, neporuší
vztahy jak na bližším Západě, tak s dalším Západem. Upevní novokarolinský soulad,
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když k němu přidá novootonské germánsko-slovanské smíření, pokud jen Francie
a Německo budou - i když z částečně rozdílných a i opačných důvodů - sdílet
politický a hospodářský zájem na pevném Rusku. A východní strategická volba
neznamená více vyloučení než dobrovolný odchod Spojených států z Evropy, pokud
obnovení ruské síly bude důvodem, proč je tam Ameriky zapotřebí, a důvod bude
jen nadlouho zvýšen, když obnovení sovětské společnosti se ukáže přenesitelným do
ruského diplomatického primátu. Všechny tyto okolnosti a podmínky budou též
působit proti rozpuštění Severoatlantické aliance, pokud jen zůstane užitečnou
k ujištění Západoevropanů proti důsledkům postupného ruského nebo příliš náhlého
německého posílení.
Sleduje cestu do Evropy přes Dálný Východ, ruské státnictví se bude muset
proplétat velmi komplikovanou strukturou mnohostranné rovnováhy. Jednou z jejich
součástí je, že výsledky konkurenčních sovětských a čínských snah o politickohospodářskou modernizaci budou záviset na tom, kdo se lépe umí vyhnout retrogresi nebo ji dovede lépe zvládnout. K pohybu nazpět dojde, když nestejná schop
nost strávit nerovně postupující ekonomickou a politickou liberalizaci vede k perio
dickým krizím. Ačkoli obě strany reformy jsou v teorii zcela neoddělitelné, mohou
se dlouho nerovně doplňovat ve stabilizované výsledné praxi. Avšak tlaky urychlit
přechod z totalitárního řádu přes pouze autoritářský řád k liberálně pluralistickému
řádu budou mezitím předbíhat politicky bezpečnému tempu a rozsahu nevyhnutelně
pomalejší ekonomické modernizace ve směru volného trhu, zatímco vše, co příliš
energicky potlačí příliš horlivé politické reformátory, zdrží hospodářskou reformu.
Čím více průběh rusko-čínského soupeření přitom podnítí japonskou hospodářskou
intervenci ve prospěch Ruska, tím větší bude zájem Číny oživit americkou pomoc
doktrinálně možnou mírou spolupráce s americkým pojetím světového řádu, aniž by
to odstranilo nechuť čínského vedení pro americkou "hegemonii" v oblouku od
jihovýchodní Asie k Střednímu Východu. Podněcuje-li to Peking ke zmírnění nové
americko-sovětské nerovnováhy nakloněním k Moskvě, totéž by mohlo přimět
Spojené státy k tomu, vykupovat si čínskou toleranci hospodářskými úlevami nebo,
naopak, pro Rusko výhodně utlumit oživení přízně pro Čínu.
V jen hypotetických obavách a cílech, symbolických gestech a formálně diplo
matických jednáních na Západě není nic, co by bylo rovným protějškem reálně
politických problémů na Východě. Nic z toho, k čemu na Západě dojde, aby se
Rusko udrželo při životě jako politický faktor, cokoli Spojené státy udělají k upev
nění své evropské pozice a Francie podnikne, aby si vyhradila východní možnost
proti Německu, jež by se jí nepodařilo dostatečně zneškodnit včleněním do Západu,
nebude rovné německé touze po trvalé úpravě vztahů s východoevropským souse
dem. Vše, co se bude jinde dít, může nakonec jen podmínit způsob, jak kdy dojde
k německému pokusu o dohodu s tradičním spojencem-soupeřem. Jelikož dohoda je
diktována strategickou racionalitou stejně jako by její dosažení bylo citově uspokoji
vé, směr cesty pro Němce je přímý a jako takový je opakem i doplňkem klikaté
ruské cesty k obnově. Dát se rozhodně a moudře do práce na tomto úkolu bude pro
německou společnost únikem z ochromující nedůvěry v sebe sama do zodpovědného
výkonu moci v Evropě a ve světě. Naděje Evropy do budoucna a potřeba světa pro
Evropu budou splněny současně, až se Německo příspěvkem k uzdravení trpícího
ruského těla samo uzdraví ve své duši.
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Vzdáleným cílem a vrcholným výkonem je postupné začlenění všech východních
mocností - počínaje Ruskem a konče Čínou - do prostorově rozšířeného světového
řádu, jehož geostrategické předpoklady a diplomatické procedury by opět, měly svůj
střed v Evropě bez ohledu na to, z čeho se jednotlivé sféry přesně skládají a jak se
jednotné podpůrné regionální pilíře rozlišují. Pro země, jež jsou nejvnitřejším
jádrem soustředného řádu, tato představa předpokládá vstup do takto obnovené
Evropy, ale jen oklikou přes užší domov utvářený tam zakořeněnými organismy. Aby
usnadnilo cestu jak Čechů či též Slováků, tak Poláků, Německo bude méně užitečné
jako mohutná nádrž hospodářského blahobytu a vstupní brána do jej slibujícího
Evropského společenství. Bude ho více a naléhavěji zapotřebí jako mravní osobnosti
opět i když pacificky rozdělené ve svých vysokopolitických rysech a schopné spojovat
Východ se Západem v podobě točících se dveří, usměrňujících průběh malostátní
obnovy přes Německo k Japonsku jako stanice návratu k novému počátku s Rus
kem. Jde o cestu, po níž by celá slovanská rodina docílila spolu s germánskou plné
a skutečné rovnosti s francouzsko-italským a anglo-americkým, románským a anglo
saským, bližším a vzdálenějším Západem. Nutně pozdějším, ale pak konečným
výsledkem může být organicky jednotná Evropa vyrostlá ze shodného vývoje
a výkonu všech svých etnických rodin.
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ČESKOSLOVENSKO A SOVĚTSKÝ SVAZ
V LETECH 1939 AŽ 1945

Toman Brod
Memento Lublin
/4.díl, kapitola 5./

/4. závěrečná část/
*
Podepsáním smlouvy o převodu Zakarpatska do sovětského státního celku skon
čil "de jure" proces, jenž při své kulminaci na přelomu let 1944 a 1945 způsobil
dosud nejhlubší krizi v československo-sovětských vztazích od léta 1941. Výtky
adresované Sovětskému svazu, jež tehdy zněly v československé vládě z úst něk
terých ministrů, připomínaly dokonce éru "podivné války" z období 1939 - 1940,
pouze s tím rozdílem, že tentokráte zůstávaly v přísném soukromí. Každopádně měli
občanští i socialističtí zástupci v Londýně koncem roku 1944 zcela odlišné pocity
a nálady nežli rok předtím, kdy tolik vítali moskevskou smlouvu z prosince 1943.
A mnozí z nich mohli jen sentimentálně vzpomínat na dobu, kdy v československé
Státní radě padala tato slova: "Vítězný stát nemůže mít hranice menší než měl
a může-li se mluvit o revizi hranic, pak jen v tom smyslu, že území státu bude
zvětšeno" ...^
Zakarpatský kámen úrazu však nebyl jediný. Na sovětsko-československý poměr
měly tehdy velice nepříznivý vliv ještě i polské záležitosti.
Když Rudá armáda pronikla na polské území, zřídili sovětští a polští komunisté
21. července 1944 tzv. Polský výbor národního osvobození. Výbor sídlící nejprve
v Chelmu a později v Lublině se stal prozatímním orgánem výkonné moci v Polsku.
Výbor vydal 22. července manifest, v němž prohlašoval, že jeho předním úkolem
bude vést dosud neskončený boj s německými okupanty, přispět k osvobození země,
získat nezávislost a státní suverenitu Polska. Výbor uznával právo Sovětského svazu
na bývalá polská "východní území" a zároveň vytyčoval vlastní nároky týkající se
Východního Pruska, pobřeží a hlavně "polských hraničních sloupů" na Odře.
Prohlášení oznamovalo vnitřní sociálně-politické přeměny země a slibovalo, že
základními principy jeho zahraniční politiky bude trvalý svazek s bezprostředními
sousedy Polska, se Sovětským svazem a Československem. Výbor současně zbavoval
exilovou vládu v Lodnýně zákonného práva nadále reprezentovat polský národ.2)
Moskva 26. července uznala polský výbor a uzavřela s ním dohodu, která
regulovala vztahy mezi sovětským velením a polskou správou v zemi, společný
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postup sovětské a polské armády apod. Spoluprácí s lublinským výborem dal
Sovětský svaz právní výraz skutečnosti, že tento politický orgán považuje za jediného
formálního nositele státní moci v Polsku. (Sověti, jak známo, přerušili diplomatické
styky s polskou exilovou vládou na jaře 1943 a už nikdy je neobnovili.) Uvedeným
sovětským krokem se postavem Mikolajczykovy administrativy v Londýně ještě více
otřáslo.
Pro západní Spojence a jmenovitě pro Churchillovu Anglii znamenala polská
otázka stále nepříjemnější břemeno zatěžující především vztahy s Moskvou. Britští
státníci nemohli ignorovat sovětskou politiku a to tím spíše, že Rudá armáda začala
obsazovat rozsáhlé polské oblasti. Měli však i nadále zájem alespoň na nějakém
Mikolajczykově kompromisu se Stalinem, a proto vzhlíželi s nadějemi na jeho
návštěvy v Moskvě, které uskutečnil v létě a na podzim 1944. Druhým Mikolajczykovým rozmluvám v Kremlu byli dokonce přítomni Churchill s Edenem, snažíce se
naklonit polského premiéra k "měkčímu" postoji.
*
1 Mikolajczyk sám byl posléze asi
přístupný určité dohodě, zejména pokud šlo o hranice. Vycházel z vědomí, že
východní části země se již k Polsku stejně nevrátí a byl proto ochoten jednat
o nabízených územních kompenzacích na severu a západě - chtěl především
zachránit alespoň část politických pozic.
Většina polské exilové vlády však jakýkoliv kompromis odmítla, po Mikolajczykově návratu z Moskvy došlo v listopadu 1944 k vládní krizi, dosavadní premiér
odstoupil a předsednické křeslo zaujal Tomasz Arciszewski, stoupenec "tvrdé" linie
vůči Sovětům. Změna polské reprezentace vzbudila ve Velké Británii hluboké
rozčarování a odhadovalo se, že i poslední vyhlídky na urovnám polsko-sovětského
sporu prakticky zmizely.4)
Polský výbor národního osvobození se 31. prosince 1944 prohlásil za prozatímní
vládu Polské republiky a Sovětský svaz s ní 4. ledna 1945 navázal diplomatické
styky.5)
Všechny tyto události sledovala bedlivě i československá vláda v čele s preziden
tem Benešem. Ocitla se totiž - podobně jako před půldruhým rokem - mezi stěnami
nebezpečné soutěsky.
Polské záležitosti se znovu dostaly na přední stránky britského tisku. Ústavem
polské revoluční instituce v Lublině bylo komentováno nevraživě a sovětské uznávací
akty - jak v červenci 1944 tak i v lednu 1945 - označovali v Londýně za porušení
platných závazků a dohod. Britští i američtí státní činitelé, chtějíce zachovat prestiž
a protestovat proti jednostrannému sovětskému postupu, prohlásili ještě počátkem
ledna 1945, že i nadále uznávají Arciszewského kabinet za jediného zákonitého
představitele Polské republiky. Západ sice už v této hře neměl (a ani neviděl) velké
šance, ale zvláště Britové tehdy považovali za samozřejmé, že Československo
v ožehavé polské otázce nepodnikne žádnou iniciativu bez předběžné konzultace
a souhlasu Foreign Office.
____________________________________

*

*; - Stojí za zmínku, že poslanec Harold Nicolson dával ještě 29. září 1944 v Dolní sněmovně Polákům
za příklad - Československo; na jejich adresu volal: "Proč se všemi prostředky nepokusíte uvést své
vztahy k Rusku na onu krajně rozumnou a trvale realistickou základnu, kterpu Češi - připouštím, že za
daleko snadnějších okolností - vytvořili s Moskvou? To je skutečný vzor toho, jak má sousední stát
důstojně a čestně upravit své vztahy k mocnému sousedu."3)
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Naproti tomu si Sovětský svaz moc přál, aby Polský výbor národního osvobození
dosáhl co nejrychleji mezinárodní podpory, která by ovlivnila i stanovisko západních
velmocí. Také Moskva proto předpokládala, že jí její spojenec, Československo, jako
obvykle stane po boku a že bude mezi prvními, kdo uznají "lublinský komitét"; to
ovšem neustále reklamoval i sám Lublin.
*
1
Sovětští i lublinští funkcionáři již od podzimu 1944 prostřednictvím Fierlingera
urgovali československou vládu, aby dala najevo svou přízeň polskému výboru
a přerušila styky s londýnskými emigranty. Sovětská místa tehdy - jak víme - znovu
varovala, že váhavý postoj Benešovy administrativy by mohl vrhnout stín na
československo-sovětské vztahy.
Prezident Beneš se však nemohl rozhodnout. Holá skutečnost byla i pro něj
očividná - na severních hranicích republiky vznikal nový stát, odlišný od představ po
léta utvrzovaných londýnskými Poláky. Sama tato skutečnost nebyla pro Beneše tak
zcela nevítaná; naopak mohl předpokládat, že nové Polsko "pochopí" jeho sovětofilskou politickou linii mnohem lépe nežli tvrdošíjní polští exulanti v Londýně.
Kromě toho právě s československým poměrem k Sovětskému svazu, již tak
narušenému zakarpatskou krizí, bylo nutno zacházet velmi opatrně.
Na druhé straně však nutné ohledy na Anglii (i konečně na londýnské Poláky, byť
byli tolik nepříjemní) vedly prezidenta ke zdrženlivosti. Stále si uvědomoval, že vztah
k Polsku není jen dvoustrannou věcí Československa a Sovětského svazu, nýbrž
mezinárodním problémem, interesujícím hlavní spojenecké mocnosti. Hrozil se
dokonce, že kvůli Polsku by mohl mezi Velkou Británií a Sověty vypuknout konflikt.
To ovšem byla pro Beneše vize katastrofální, a proto naléhal na Fierlingera, aby se
snažil Moskvě vysvětlit západní stanovisko, neboť prý jen vzájemné porozumění by
umožnilo vyřešit sporné otázky po dobrém.
Prezident, který si nemohl znepřátelit Sovětský svaz, ale nechtěl ani dráždit
Velkou Británii, hledal přijatelné východisko. Velice by mu bylo vyhovovalo, kdyby
mohl své rozhodnutí odložit až do konference Velké Trojky chystané na únor 1945.
Kdyby šéfové spojeneckých velmocí dospěli v této věci k dohodě, bylo by už pro
Beneše snadné se připojit. Ale prejudikovat československý postoj? Nechtěl se
ukvapit.
Vedle obecně politické problematiky šlo však Benešovi také o důležitou vnitřní
záležitost - dosud otevřená causa Těšín představovala totiž ještě jednu slabinu
československé státní celistvosti. Prezident a jeho lidé v Londýně se - po špatných
zkušenostech s tamními polskými vůdci - nebyli jisti, jaké hledisko zaujme k této

- Britský "The Patriot" vyjádřil 18. ledna 1945 tento názor dosti nevybíravými slovy - Lublin prý
očekává, že "bude uznán všemi satelity sovětského Ruska, přičemž vláda dr. Beneše je první mezi těmito
satelity ..."^
Ale s podobnou naléhavostí předložili Sověti požadavek na uznání Lublina i generálu de Gaulleovi.
Ten v prosinci 1944 přibyl do Moskvy, aby zde podepsal francouzsko-sovětskou smlouvu. Ke svému
překvapení zjistil, že Kreml za předběžnou podmínku podpisu klade navázání oficiálních styků mezi
Paříží a Lublinem. Molotov přímo pravil: "Polská otázka je pro nás politická. Jestliže Francouzi nebudou
s to učinit krok vpřed v těchto vztazích, pak vyvstávají pochybnosti o politické základně smlouvy."
Francie sice již předtím udržovala jisté styky s Lublinem, ale váhala přijmout definitivní rozhodnutí,
které by vyvolalo animozitu u ostatních západních Spojenců. Francouzsko-sovětský pakt byl posléze
podepsán, aniž by de Gaulle sovětské přání splnil.7^
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ožehavé otázce Lublin. Obávali se, zda domácí polská garnitura, jež pro běloruské
a ukrajinské obyvatelstvo svých bývalých východních oblastí akceptovala právo
"národního sebeurčení až do odtržení', nebude - tím spíše, že ve svůj prospěch uplatňovat tutéž zásadu i pro polské občany v Těšínsku ...8)
Beneš proto žádal, aby polská prozatímní vláda vydala prohlášení, v němž by
upřesnila svůj postoj ke společným hranicím na Těšíně. Prezident soudil, že kdyby se
Lublin výslovně zřekl záboru tohoto území z podzimu roku 1938, utišil by nejen
československé starosti, ale učinil by i manifestační gesto, jež by usnadnilo česko
slovenskou pozici vzhledem k Západu; Čechoslováci by mohli své kontakty s Lubli
nem ospravedlňovat tím, že polská vláda v Londýně takovou deklaraci vždycky
odmítala. Těšínskou otázku měl Beneš každopádně za kardinální v budoucích
vztazích s Polskou republikou.
Jenže lublinští mužové právě v tomto ohledu na ruku Benešovi nespěchali.
Namítali, že se již dříve veřejně distancovali od Beckovy politiky a že tato obecná
zásada platí i pro jejich poměr k Československu.
*
1
Co ale vážnějšího, ani v Moskvě nemysleli, že by československá vláda měla jejich
polským chráněncům klást nějaké předběžné podmínky. Polský vývoj byl pro
Moskvu příliš důležitý a nechtěla, aby činovníci z Lublina, v daném okamžiku už
významnější a spolehlivější než Benešovi Edé, byli obtěžováni "podružnými" hranič
ními postuláty československé strany. Napřed oficiální uznám Lublina a potom
diskuse o ostatních záležitostech - tak znělo přísné sovětské stanovisko.
Když delegace polské prozatímní vlády přijela 22. ledna do Moskvy, žalovala
Stalinovi, že Beneš podmiňuje uznávací akt vrácením těšínského kraje. Josef
Vissarionovič se prý (podle Bolest awa Bieruta) na Čechoslováky zle rozkatil:
"Takové kladení podmínek je porušením slibu daného ... představitelem česko
slovenské vlády!" Což Benešův kabinet neslíbil, že uzná polskou prozatímní vládu
"okamžitě po Sovětském svazu?" Maršál Stalin, tvrdil dále Bierut, "byl rozhořčen, že
táž československá vláda neklade žádné podmínky londýnské vládě, která je dědicem
předzářijové politiky, ale předkládá je nám" - tj. lublinským Polákům.10)
V druhé polovině ledna 1945 se mraky na společném československo-sovětském
nebi nepřestaly kupit. Termín konference na nejvyšší úrovni svolané do krymské
Jalty se rychle přibližoval, ale západní Spojenci stále nechtěli o Varšavě nic slyšet
(prozatímní vláda už z Lublinu přesídlila do Varšavy). Polský problém měl být
jedním z ústředních bodů nastávajícího jednám a Moskvě velmi záleželo, aby se již
předem mohla svým anglo-americkým partnerům vykázat mezinárodním uznáním
varšavské vlády.
Sovětští představitelé počali tehdy mluvit s londýnskými Čechoslováky mrazivým
tónem. Udělaii z Benešova vztahu k domácí polské vládě přímo zkušební kámen

*7 - Provolání Svazu polských vlastenců v Moskvě z 18. června 1943 hovořilo ovšem diplomatickým
jazykem: "Odsuzujíce účast vlády Rydze a Bečka na dělení Československa, žádáme, aby naše hranice s
Československem za Olší byly znovu ustaveny společně s obnoveným československým státem mírovou
cestou, která nesmí porušit trvalé přátelství mezi oběma našimi národy."
Rozumí se, že tato vágní formulace Beneše uspokojit nemohla.
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veškeré československé politiky.
*
1 Někdější sovětský velvyslanec u československé
vlády v Lodnýně Lebeděv (na podzim 1944 jej vystřídal I. Čičajev) sdělil například
Fierlingerovi, že "všichni jeho přátelé v Narkomindělu s napětím očekávají, co nyní
československá vláda učiní. Podepře sovětskou politiku nebo ne?" tázal se výhrůžně
a pokračoval: "Přátelé se poznají v nouzi. Brzy bude pro tento důkaz přátelství
pozdě, neboť otázka uznám nové polské vlády bude tak nebo onak vyřešena. Bude
o tom jednáno též na příští konferenci tří. Později bude mít naše (tj. československé
- pozn. autora) uznání malou cenu." Stejně nevlídného mínění byl i Zorin.
K naléhavým urgencím se i tentokráte připojilo Gottwaldovo vedení komunistické
strany v Moskvě. Vyhlašovalo, že "je nejvyšší čas", aby Československo "bez
jakýchkoliv odkladů a podmínek polskou vládu uznalo, neboť další odklad by mohl
mít těžké následky, za něž odpovědnost by osobně padla na naše londýnské
činitele".12)
Času opravdu nezbývalo. Po zahájení viselsko-oderské operace 12. ledna 1945
přibližovala se Rudá armáda rychle k těšínské oblasti. Tehdy Fierlinger upozorňoval,
že sama válečná situace přikazuje Československu, aby se neprodleně dohodlo
s polskou vládou, má-li vůbec být nalezeno uspokojivé východisko z těšínské proble
matiky. Moskva totiž nyní již zdaleka nebyla tak konsekventní v podpoře česko
slovenského nároku na Těšínsko jako ještě před několika měsíci!
Po podpisu československo-sovětské smlouvy v prosinci 1943 oznamoval oficiální
sovětský komentář, že Moskva "neuznává odtržení československého území Polskem
a Maďarskem". V červenci příštího roku se Vyšinskij divil, "jak mohou Poláci ještě
dnes vůbec trvat na polských nárocích na ... Těšínsko. Jde přece o zjevnou loupež
a je samozřejmé, že každý poctivý Polák ji musí odmítnout." Stanovisko Kremlu
potvrdil konečně 22. října 1944 i Zorin - nejen pro Čechoslováky, ale i pro Sověty
"okupace Těšínská byla aktem agrese, který nemohou uznat". Mají ostatně, jak
dodával, v tomto směru závazky vůči Československu, neboť uznávají jeho staré
hranice.13)
Zcela jinak naproti tomu vyzněla rozmluva, kterou 24. ledna 1945 vedl Fierlinger
s Molotovem. Velvyslanec vzkazoval do Londýna: "Ptal jsem se ho dále, zda Rudá
armáda při přechodu našich starých hranic bude celistvost našeho území respek
tovat. Molotov odpověděl, že na to nemůže odpovědět, to se prý uvidí. Když jsem
dál naléhal, pravil, že sovětská vláda postupuje vždy přísně podle smluv. Bylo tomu
tak i pokud se týká Podkarpatská. Poznamenal jsem, že z jeho slov chápu, že by
tomu tak bylo i v případě našeho těšínského území. Molotov s úsměvem odpověděl,
že mi to dnes nemůže říci."
Kdyby Sověty na Těšínsku dodržely své smluvní závazky tak jako na Podkarpatské
Rusi, pak by ovšem bylo pro Čechoslováky zle. Molotovův úsměv každopádně
nevěstil nic dobrého, což bystrý velvyslanec vyčetl i z dalších jeho slov. Moskvě prý

- Vezmeme-li za měřítko oficiálních sovětských sympatií místo, jež tamní tisk věnoval určité zemi,
zjistíme, že na přelomu let 1944 a 1945 dopadlo Československo ze všech zemí střední a jihovýchodní
Evropy - nejhůře... Kromě operačních svodek a občasných reportáží vojenských dopisovatelů o postupu
Rudé armády na Slovensku nepadla o československé problematice v "Pravdě" ani zmínka. Jedinou
výjimkou bylo stručné úřední komuniké o schůzce Molotova a Vyšinského s československými činiteli
v Moskvě 28. prosince 1944.;/ Hlavní pozornost patřila Polsku.
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"už mnoho nezáleží' na tom, uzná-li Československo Varšavu nebo ne. Odkládalo
svůj krok dost dlouho a může ho odkládat i nadále - přesto však "polská vláda
existuje, bude existovat a bude se dále konsolidovat".14)
Strohý Molotovův tón a jeho varovné kondicionály zřejmé poděsily i Fierlingera,
takže telegrafoval do Londýna, že už zbývá pouze jediná cesta: "Těšínsko si můžeme
zajistit pouze tak, jak radí Moskva." Ke všemu ještě, jak velvyslanec dále sděloval,
"krakovští Poláci se již chystají zřizovat na Těšínsku své orgány současně s přícho
dem Rudé armády," přičemž mají tu výhodu, že budou na místě dříve než česko
slovenské úřady...155*1
Benešův kabinet v Londýně nebral věci na lehkou váhu, ale přesto soudil, že mu
určité pole manévru zůstává. O uznání polské domácí vlády jednal na několika
schůzích. Ministři však odmítali dát souhlas dříve, dokud by Varšava výslovně
nestvrdila platnost československých předmnichovských hranic. Ještě 26. ledna vláda
předpokládala, že odkladem nic neztratí, že naopak přiměje Poláky k povolnosti
a sama bude moci přece jen vyčkat až na stanovisko velmocenské konference.
Prezident tehdy navrhoval, aby si československá a nová polská vláda vyměnily
alespoň deklarace, v nichž by Poláci odsoudili zábor Těšínská a nepřátelskou
Beckovu politiku vůči Československu, zatímco Československo by se recipročně
distancovalo od účasti slovenského státu na válečném tažení proti Polsku v září 1939.
Všechno však bylo marné. Varšava asi považovala nabídku za směšnou a vůbec
na ni nereagovala. Moskva už svůj názor řekla a tvářila se stále hrozivěji. Válku
nervů Benešovi lidé nevydrželi, nakonec rezignovali. (Prezident si povzdechl: "Naše
dobré úmysly nebyly jak Poláky tak i Sovětským svazem správně pochopeny, a proto
se dalším nedorozuměním a podezřením nebudeme vystavovat."17)
Mimořádná schůze československé vlády se sešla 30. ledna. Ministři se na ní
seznámili s Benešovým vzkazem - nelze dále odkládat uznání Varšavy, je to
Stalinovo přání. Odmítnutí "by mohlo ohrozit naše nároky na Těšínsko. Když však
uznáme lublinskou (rozuměj varšavskou) vládu, máme skoro jistotu, že Stalin se při
řešení těšínské otázky postaví za nás." I nyní sice vyslovovali někteří z přítomných
pochybnosti, ale rozhodly dodatečné Ripkovy argumenty - musíme vyhovět sovět
skému požadavku, mohli bychom navíc dosáhnout recipročních ústupků ve věci
Podkarpatské Rusi. A vzhledem k Varšavě nám koneckonců "nikdo nemůže zazlívat,
jestliže budeme následovat příkladu velmoci, jejíž vliv v naší geografické oblasti byl
uznán ostatními spojenci".
Nálada za rozpravy prý však poklesla až k bodu mrazu. Na jedné straně byl
strach, co tomu řeknou Angličani, na druhé straně se všichni báli, že kdyby

- Ani Stalin - i když v oné "soukromé" audienci udělené Gottwaldovi - nemluvil o československém
právu na Těšínsko moc povzbudivě. "Gottwald neopomněl zdůraznit důležitost, kterou pro nás má
karvínská uhelná pánev," hlásil Fierlinger. "Žádal Stalina, aby Rudá armáda při překročení našich hranic
na Těšínsku to respektovala a aby v denním rozkazu dotyčná místa byla označena jako naše území.
Tomu přikládáme značný formální i právní význam. Stalin si věc poznamenal, ale nic určitého neslíbil.
Stalin radí, abychom napřed uznali varšavskou vládu a teprve potom s ní zahájili jednání. Sovětský svaz
nás bude podporovat. Mnoho ovšem závisí na politice, kterou chce naše vláda dále sledovat."
Sovětské válečné komuniké pak "opatrně" charakterizovalo osvobozené Těšínsko jako "část
československého a polského území".16)
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pokračovali v rezistenci, mohli by po návratu domů - anebo ještě dříve! - stanout
tváří v tvář tuzemskému "lublinskému komitétu" ... Narážky na tuto eventualitu si už
mohli přečíst v britském tisku, dokonce ani sám Beneš si nemohl být jist. "Víme, co
to znamená," reagoval prý Ripka na ona Molotovova slova, "a doporučili jsme
prezidentovi, aby vláda Lublin (rozuměj Varšavu) uznala."
Oficiální československé komuniké příslušného znění bylo vydáno 31. ledna
1945.18)
Ohlas byl nasnadě. Polská vláda v Londýně odpověděla 2. února, že na protest
proti tomuto kroku přerušuje diplomatické styky s československou vládou. Tím však
vlastně sňala s Benešových beder nepříjemnou povinnost vlastní iniciativy, a proto
prezident spolkl i málo lichotivou poznámku, že "polská vláda již delší čas nepova
žuje československou vládu v Londýně za schopnou činit nezávislá rozhodnutí'.19)
Benešův krok přirozeně komentoval i protektorátm tisk, který citoval londýnské
Poláky a zvláště zdůrazňoval, že čeští emigranti v Anglii jednali v obavě, aby na
Sověty obsazeném Slovensku nevzniklo podobné separatistické hnutí jako nedávno
na Karpatské Ukrajině.20)
Moskvě naopak udělali Čechoslováci svým rozhodnutím radost. Stalin (už zase
udobřený) se dokonce na Krymské konferenci pochvalně zmínil o československé
vládě, která prý "prokázala největší politický um a která velkým Spojencům činila
nej menší potíže".*1
Tato pochvala z úst nejpovolanějších zněla jistě lahodně Benešovým uším,
zejména po minulém napjatém, nervózním období. (Jan Masaryk byl zase rád, že
závěrečné krymské komuniké vůbec nemluvilo o Československu. Považoval to za
důkaz, že "nemáme mezinárodních problémů". Měl svým způsobem pravdu.)
Rovněž varšavští představitelé uvítali československou diplomatickou akci z 31.
ledna jako "počátek plodné spolupráce mezi oběma zeměmi". Jenže - ani teď ještě
nezaplatili za Benešův ústupek požadovanou cenu. Ještě ani teď jasně neřekli,
se
vzdávají těšínského území! Spíše naopak. Boleslaw Bierut na tiskové konferenci 5.
února pravil, že převážně polské oblasti tohoto kraje včetně samotného města
Těšína by měly připadnout Polsku, že však Poláci povedou s Československem
přátelské jednání o této záležitosti.22)* 2

*l - Podle J. W. Briigela kvitoval Stalin se zjevným uspokojením, že na konferenci nepadla ani zmínka o
zakarpatských událostech.27^ Lze však mít za to, že ani západním státníkům nebylo proti mysli, že je
československá strana zbavila nutnosti "obžalovat" Sověty z anexe cizí země; začínali s nimi mít i tak dost
problémů.

•2 - Ale k dohodě vedla ještě dlouhá a trnitá cesta. Na sovětskou výzvu sešly se obě strany v červnu 1945
v Moskvě, ale nedohodly se. Wladyslaw Gomulka tehdy prohlásil: "Stanovisko vlády národní jednoty
se plně shoduje se stanoviskem celého polského národa. Velké území Těšínská a Slezska je nepochybně
po historické a národnostní stránce polské."
Spor pokračoval, Čechoslováci žádali Kladsko a Poláci naopak celou ostravskou průmyslovou oblast.
Hrozilo nebezpečí, že dokonce dojde k ozbrojenému konfliktu. Teprve do připravované československopolské spojenecké smlouvy (ale podepsané až 10. března 1947) byl na Stalinův nátlak včleněn pasus, že
se do dvou let "vyřeší veškeré otázky územního charakteru mezi oběma zeměmi".
Lhůta dávno uplynula, neboť definitivní právní urovnání dalo na sebe čekat až do roku 1958, kdy
konečně 13. června byla ve smlouvě o hranicích uznána linie z roku 1920.2^
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Přes všechna zklamání a protivenství se Čechoslováci k novému polskému režimu
zachovali velkoryse (anebo se chtěli hlavně zavděčit Sovětům?). Stalo se tak na
konferenci Organizace spojených národů, která se konala od poloviny dubna 1945
v San Francisku a jejímž cílem bylo vypracovat chartu pro zajištění světového míru
a bezpečnosti.
Již příprava konference vyjevila neshody mezi spojeneckými velmocemi a to
především kvůli Polsku. Západní mocnosti nechtěly uznat varšavskou vládu za takový
reprezentativní orgán, o němž byla řeč na Krymu
*
1, kdežto Sovětský svaz opět
nebral na vědomí polskou exilovou vládu v Londýně. Polsko bylo proto jedinou
spojeneckou zemí, která nedostala na konferenci pozvánku. Na protest proti
západnímu stanovisku - v této i jiných záležitostech - odmítal zpočátku také Stalin
vyslat do San Franciska sovětskou delegaci na odpovídající úrovni; posléze sice
Molotov do Spojených států odletěl, ale polské místo v jednacím sále zůstalo
prázdné.
Spor o polskou účast pokračoval i na konferenci. A právě československý delegát
Jan Masaryk byl spolu s jugoslávským jediný, který na zasedání podpořil vznesený
sovětský návrh na pozvání Varšavy.
Josef Korbel uvádí, že s iniciativním návrhem dokonce Masaryk sám vystoupil.
Možná, že Masaryk jednal pod dojmem zákulisní předehry, v níž mu Molotov
a velvyslanec Gromyko opět důrazně připomínali, že smlouva z prosince 1943
vyžaduje aktivní československou podporu sovětské politiky.255
Návrh na zastoupení varšavské vlády v San Francisku sice neprošel, ale zato zdejší
československá angažovanost poskytla protektorátní propagandě jednu z posledních
příležitostí, aby dokumentovala notorické Benešovo "přisluhování Stalinovi".
Kolaboranté se tentokráte jaksi mimovolně shodli i s britským Edenem, jenž také
neviděl československou pozici v San Francisku růžově: "Ubohý Masaryk je zde
sklíčeným vězněm Rusů"...265
♦ ♦ ♦

Zdálo se, jakoby chmury táhnoucí se z Východu nad Benešovým exilem na jaře
1945 zase odplynuly.
Na příznivém větru rozjasňujícím oblohu měl jistě zájem především Beneš.
Nemohl se jako prezident republiky vrátit domů se stigmatem politické roztržky
s Moskvou. Nebylo dovoleno zrušit politickou linii, kterou nastoupil - směnka před
léty Sovětům vystavená musela být proplacena.
Beneš a jeho spolupracovníci vycházeli nyní vstříc všem zásadním sovětským
požadavkům, přestože jim už většinou nebyly pochuti. Aby vyhověli sovětskému
spojenci, zanechali v posledních měsících své exilové působnosti všech veřejných
projevů o československém "spojovacím mostu" mezi Sovětským svazem a západním

*2 - V usnesení Jaltské konference z února 1945 se mj. pravilo: "Prozatímní vláda působící nyní v Polsku
má se ... reorganizovat na širší demokratické základně za účasti demokratických činitelů ze samotného
Polska i Poláků ze zahraničí. Tato nová vláda se potom má nazývat Prozatímní polská vláda národní
jednoty."245
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světem. Vyhlašovali naopak svou vůli opřít se o Sovětský svaz a rovněž vztahy
k ostatním sousedům Československa podřizovali svému spojenectví s ním.
Typická byla v tomto ohledu například Masarykova řeč do vlasti posledního dne
roku 1944, jež měla být vlastně omluvnou odpovědí na nedávné sovětské stížnosti.
*
1
Jan Masaryk pravil: "Naše zahraniční politika v roce 1945 bude záležet na
pevném, nezměnitelném a mohutném základě naší smlouvy a sousedství se Sovět
ským svazem. Vše, co z této naší základny vyplývá, budeme plnit stoprocentně, bez
váhám a nekompromisně. Někdy se o nás mluví, jistě velmi bona fide, jako o mostu
mezi východem a západem, a dokonce jsem byl neinformovanými lidmi označen já
za propagátora této technické formule. My jsme se nikdy nikomu za most nenabízeli
a nenabízíme. Slavný Sovětský svaz a velké západní demokracie nás jako mostu
nepotřebují. Po mostě se chodí a to nám zrovna nekonvenuje." Jediným neveselým
vtipem, slovní hříčkou skoncoval Masaryk s veškerou náplní a smyslem původní
Benešovy zahraničně-politické koncepce...
"Naše styky se sousedy ostatními budou pod zorným úhlem naší sovětské
smlouvy," dodával ještě ministr. Ovšem - potvrdil také, že československý poměr
k západním Spojencům se nezměnil a nezmění, neboť země je bude potřebovat
k obnově svého hospodářského a kulturního života. "Na věky zůstaneme suverénním,
demokratickým, skromným, ale hrdým ochráncem srdce matky Evropy," ujišťoval
pateticky Masaryk své posluchače i sebe.29)
Velmi zdrženlivá byla závěrečná vystoupení prezidenta Beneše v Londýně - jeho
rozhlasové řeči ze 16. a 17. února i výklad před Státní radou 23. února. Také on se
ani slovem již nezmínil o své někdejší zahraničně-politické linii. Příznačné pro jeho
náladu však bylo, že nehovořil ani o současném mezinárodním postavení a poslání
Československa. Smlouvy s Moskvou se dotkl jen několika větami: "Vysoce si ji
ceníme a budeme ji vždy duchem i literou plnit, stejně jako Sovětský svaz sám.
Sovětský svaz si jen přeje, abychom byli jeho přítelem a spojencem věrným, ale
neodvislým, silným, pevným a prosperujícím. A totéž si přejeme i my sami."
O vnitřní politice obnovené republiky považoval prezident za vhodné dát
veřejnosti toto ujištění: "Budeme státem demokratickým, tj. se všemi občanskými
svobodami a zárukami, ale lidově demokratickým s novou osvěženou demokracií.
Bude to řád náš vlastní, který si my sami vybudujeme, podle našich potřeb a podle
vůle našeho lidu. Nebojte se německých strašáků o panství a hrůzách komunismu
a bolševismu; je výmyslem této propagandy, když se vám tvrdí, že nám bude někdo
uspořádání našich vnitřních věcí diktovat nebo že já, naše vláda a naši spolu
pracovníci v zahraničí se někomu a k něčemu v tom smyslu zavázali. Budeme
samozřejmě také státem samostatným, neodvislým, svým, československým".30)
Ve vlasti přijali lidé asi Benešovu proklamaci dobře. Jedni rádi, že prezident
nechce bránit historickému pokroku, druzí uklidněni, že má být zachován alespoň
nějaký druh demokracie. Otázkou je, zda víra Čechů v upřímnost vyřčených slibů
nebyla silnější než sama víra Benešova.

- Týkaly se článků v britském listu Illustrated a v americkém The Nation, v nichž Masaryk psal, že
Československo by mohlo splnit historickou úlohu a stát se mostem mezi Východem a Západem. Sovéti
reagovali podrážděně,27) což opět neuniklo protektorátní propagandě. Moravec citoval zmíněnou
sovětskou odezvu a vyzdvihoval i Masarykovo pokání.25)
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Druhá Benešova návštěva v Moskvě za druhé světové války byla též ovlivněna
novými vztahy oficiální československé reprezentace k Sovětskému svazu i k jejím
komunistickým partnerům.
Sověti, jak víme, dávali koncem roku 1944 několikrát najevo, že by nejvyšší
československé úřady měly přesídlit z Londýna blíže k osvobozenému území a za
možnou variantu navrhovali polský Lvov.31) Londýnští však poukazovali na množství
technických problémů, jež by bylo nutno předem vyřešit - možnosti vlastní ad
ministrativy, letecké i telegrafní spojení se Západem, finanční otázky a pod.
Posuzovali ovšem i politickou stránku takového kroku, zmiňujíce se o pasti, kterou
sovětská strana líčí na prezidenta a vládu, neboť je prý chce dostat pod přímý
dohled a kontrolu.
Beneš oznámil začátkem ledna 1945 do Moskvy, že Lvov /či jiné sídlo například
na Podkarpatské Rusi/ nepřichází pro něho ani pro vládu v úvahu, že by však byl
ochoten odebrat se ve vhodnou dobu s československými orgány na Slovensko.
I vláda přijala tuto eventualitu za předpokladu, že budou splněny náležité technické
a politické podmínky.
Původně Beneš plánoval, že on a jeho vláda se vrátí přímo z Londýna do
osvobozené vlasti. Nevylučoval však, že by vláda na hranicích podala demisi; v zemi
pak, po dohodě s domácím odbojem, by prezident jmenoval vládu novou.
Jenže - tento záměr vetovalo moskevské vedení československých komunistů.
Gottwald sice připouštěl, že by jednám o nové vládě mohla probíhat přímo na
domácí půdě, nicméně - důrazně - doporučoval, aby prezident okamžitě přijel se
svými spolupracovníky do Moskvy a aby zde byly sjednány všechny programové
výhledy a personální skladba příštího kabinetu. Na každý pád Gottwald nyní odmítal
představu, že by se londýnská reprezentace v dosavadním složení mohla jen přiblížit
k československým hranicím. Samozřejmě nebyl nadšen ani vyhlídkou, že by
o sestavě nové vlády měl rozhodovat domov bez slyšení /či spíše direktiv/ mos
kevské centrály.
"Náš názor jsme již prezidentovi i tobě sdělili," telegrafoval Gottwald Noskovi.
"Dosavadní vláda se jako taková nevrátí do republiky, ale končí svůj úřad v Londýně
a na domácí půdě hned od počátku se ujme úřadu vláda nová."32)
Beneš správně pochopil, že Gottwaldova "rada" nebyla dána bez konzultace se
sovětskými činiteli, z čehož vyvodil, že i oni mají už existenci londýnské vlády za
překonanou. Přiklonil se k závěru, že bude muset ještě jednou navštívit Moskvu.
Snad si ale myslel, že důležitější než diskuse s tamními československými komunisty
bude opětné setkání se Stalinem, s nímž chtěl projednat zbylé sporné otázky
v souvislosti s Podkarpatskou Rusí a od něhož doufal obdržet nová ujištění, respek
tive záruky v záležitostech ležících v československém státním zájmu.
V Londýně neměli ovšem všichni radost z chystané Benešovy turistiky. Jeho
záměr další moskevské pouti narazil na kritiku zvláště ministrů Ladislava Feierabenda a Václava Majera, kteří prezidentovi zazlívali, že i v tomto ohledu příliš ustupuje
sovětským i komunistickým představitelům.33) Ale Beneše nezviklali. Cítil-li nutnost
přistoupit na podmínky komunistů /na podmínky pravice přistupovat nemusel!/,
činil tak ve víře, že i oni uznají oprávněnost jeho postupu a nenahraditelnost jeho
osoby. Měl stále před očima své někdejší plány a předpoklady a i když z nich už
rapidně slevil, ani nyní ještě nechtěl uvěřit v možnost komunistické hegemonie
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v československém životě. Soudil, že zamýšlený socialistický blok tří politických stran
bude institucí, z jejíhož rámce se komunisté nebudou s to vymknout, že naopak
každodenní součinnost s ostatními partnery automaticky zmírní jejich radikalismus.
"Komunisté se přesvědčí, že v Československu politická diktatura jedné strany je
nemyslitelná a že by usilování o ni vedlo jen k jejich porážce. Tak si budou postupně
zvykat na demokratické metody a nutnost spolupráce s druhými," předvídal jasno
zřivě. Prezident se též neustále vracel ke své oblíbené tezi, že i v Sovětském svazu
v nějaké formě zavládne demokratizace a že to světlo z Východu osvítí i česko
slovenské komunisty. Každopádně zcela pevně věřil, že vztah moskevských soudruhů
k československým nikterak nepřekročí sféru ideového působení.
Z těchto prostých, srozumitelných důvodů bral Beneš na lehkou váhu varování
svých kritiků, že v Moskvě podlehne neblahému vlivu, že nebude moci postupovat
nezávisle, že Moskva není nejvhodnějším místem pro ustavení první domácí vlády.
Jeho logika kázala vzít v úvahu skutečnost, že osvobození republiky přichází ze
Sovětského svazu, že prezidentova přítomnost je nutná tam, kde se rozhoduje
o osudu země a že i jeho brzký příjezd na Slovensko posílí zde vědomí česko
slovenské státnosti.34)
Konečně - Edvard Beneš spoléhal jako obvykle hlavně sám na sebe, na sílu své
osobnosti. Neboť kdo se odváží nenaslouchat jeho názorům, slovům politického
vůdce, jenž právě dosáhl zenitu své popularity, jehož uznává svět a ctí celý národ?
Což nedokázal úspěšně vyvést československou loď z bouře Mnichova a války?
Cožpak se nevrací jako Prezident-Vítěz? /Pouze úcta k jeho předchůdci zabraňuje
národu, aby mu přiřkl i epiteton Osvoboditele!/ Nejsou jeho prokázané kvality
dostatečnou zárukou i pro budoucnost?
Ctižádostivý, sebevědomý Beneš byl i nezlomným optimistou, věřícím ve vítězství
Rozumu nad iracionálním postojem. Současně byl však přesvědčen, že alespoň část
své koncepce nakonec přece prosadí, bránil se však nepříznivým náznakům, odmítal
registrovat fakta, která byla v rozporu s jeho představami.
Samozřejmě přiznával /vždyť sám se přičinil/, že Československo vešlo do oblasti
sovětského vlivu a že rovněž Západ projevil s tímto začleněním souhlas.35) Připouštěl
také, že "západní velmoci mají větší zájem na mocném Sovětském svazu, byť byl
komunistickou diktaturou než na slabém a dnes bezmocném Československu, ač je
jim jako demokratický stát bližšf. Vyvažoval však tyto okolnosti přesvědčením, že
drží události ve svých rukou, že zůstává expertem-sovětologem, že rozumí tamním
poměrům, že chápe a zná mocenské ambice Kremlu, že dovede proniknout do
myšlení sovětských státníků.
V jeho představě Československo se sovětofilskou vládou Národní fronty mělo být
Moskvě spolehlivým spojencem rozptylujícím její případnou nedůvěru či obavy, že by
republika mohla ohrožovat sovětskou pozici. Naopak, soudil prezident, bude-li
Československo v praxi sovětské interesy respektovat a na mezinárodním fóru hájit,
nalezne i v rámci sovětské zóny dostatečné pole k vlastní nezávislé působnosti.36)* 1

- Při loučení s Churchilíem v březnu 1945 se britský premiér ptal, nemá-li dr.Beneš strach ze Sovětů
a Rudé armády v Československu. Prezident odvětil: "Potvrdil jsem, že chovám jisté obavy, nikoli strach.
Učinil jsem vše, co bylo možné, uzavřel jsem smlouvu s Moskvou, prováděl jsem demokratickou domácí
politiku - nemohl jsem více. Věřím, že se podaří udržet věci pod kontrolou."57)
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Zajisté nebyl Edvard Beneš ani jediným, ani nej důležitějším politikem, který
tehdy podléhal sebeklamným iluzím o Sovětském svazu. Pro osud Evropy i světa
bylo v tomto ohledu daleko závažnější, že v čele reprezentace Spojených států
amerických stál Franklin Delano Roosevelt, jehož politickou koncepci vystihl ve
zkratce George F. Kennan takto: "Nejen naše politika vůči Rusku, ale i naše obecné
plány a závazky pro zformování poválečného světa se zakládaly na nebezpečném
neporozumění osobnostem, záměrům i politické situaci sovětských vůdců."38)* 1
Americký prezident neznal ruské historické trendy a nechápal současné sovětské
snahy. Československý prezident ruské dějiny znal, ale jeho dedukce byly rovněž
falešné. Kdežto ovšem Spojené státy mohly z Rooseveltovy naivity načerpat politické
poučení, zasloužil se Benešův omyl pro Československo /i pro něho samého/
o politickou tragédii.
Benešův politický optimismus či přesněji řečeno nechuť přiznávat včas omyly
a neúspěchy byla vlastnost, která degradovala prezidentovu profesionální hodnotu.
Vždycky se nerad a těžce loučil s idejemi, zejména zasvětil-li jim dlouhé období své
činnosti, svého úsilí, diplomatického umu. Kupříkladu ve třicátých letech odmítal
uznat, že Společnost národů je už bezmocným tělesem, že fikcí je Malá Dohoda
i koneckonců víra ve francouzské spojenectví. Udržoval nadále stát a národ
v přesvědčení, že vše jde dobrou cestou... Nyní opět houževnatě lpěl na představě, že
dohodou se Sovětským svazem uchrání pro svou zemi alespoň elementární svobodu
a demokracii a také tuto tezi, dokonce ještě v růžovější interpretaci, veřejně hlásal
a pomáhal propagovat.
Jenže ze slepé uličky třicátých let vedla přímá cesta do slepé uličky let čtyřicátých,
přestože zdánlivě se postavení republiky o tolik zlepšilo. I Beneš si totiž na jaře roku
1945 musel přiznat, že ve snaze získat sovětskou a komunistickou podporu, byl
nucen postupně korigovat, ba dokonce opustit řadu zásad, které ještě nedlouho
předtím považoval za nezbytné náležitosti jakékoli demokratické společnosti
a suverénního státu.
Neboť přes všechna svá předsevzetí, přes veškerá ujišťování prezident Beneš
neodjížděl v březnu 1945 do Sovětského svazu s /klamnými sice, ale/ vítěznými
pocity jako v prosinci 1943, nýbrž s vážnými obavami, třebaže dosud skrývanými,
a s nedobrou předtuchou. Věděl či tušil, že jeho nynější návštěva Moskvy před
návratem do vlasti je vůči sovětským představitelům vlastně cestou do Canossy a ani
jednání s československými komunisty tam, že nedávají naděje na víc než na
"přijatelný" kompromis... "Jízda do Moskvy byla nutná, neboť jinak bych byl nucen
všechno vzdát komunistům bez boje a Československo by se ocitlo ještě v horší
situaci nežli Polsko," prozradil ve vzácné chvíli upřímnosti své vnitřní dilema Václavu
Majerovi.40)
Avšak ve skutečnosti už nic nemohlo být ani horší ani lepší. I Československu
platil postřeh, jenž tehdy učinil jeden z amerických diplomatů: "Žárlivé a netolerant

•7 - Aniž bychom chtěli přeceňovat Bnešův vliv na Roosevelta, musíme říci, že rozhodně učinil vše, aby
se v Bílém domě právě o takovou politiku zasadil. Otto Friedman má hlavně Benešovi za zlé, že
nepřestal západní státníky přesvědčovat o důvěryhodnosti Sovětů i o nezávislém postavení Českos
lovenska.39)
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ní oko Kremlu je schopno rozeznávat pouze nepřátele a vazaly; nechtějí-li sousedé
Ruska platit za první, musí se smířit s postavením druhých."41)
♦ ♦ ♦

Do sovětského hlavního města přibyl československý prezident 17. března 1945.
Přijetí, které mu úřady připravily, se po formální stránce ničím nelišilo od jeho
posledního pobytu - konaly se tytéž slavnostní ceremoniely, pořádaly se bankety
i návštěvy divadel. Ale přes vnější podobnost měla atmosféra daleko k oněm, řekli
bychom bezstarostným, srdečným mítinkům v roce 1943.
Příznačné bylo i složení sovětské delegace. Zatímco v prosinci 1943 vedl hlavní
rozhovory s československými hosty osobně Stalin, a Molotov s nimi projednával jen
předběžné či praktické podrobnosti, bylo tomu v březnu 1945 opačně. Stalin hovořil
s Benešem pouze jednou, přenechav veškerá ostatní jednám svému komisaři
zahraničních věcí. "Zdálo se nyní, jakoby Stalin, který již dosáhl toho co chtěl,
nehodlal ztrácet čas s někým, jemuž již zdaleka nepřikládal takový význam jako
v roce 1943," tvrdil Benešův osobní tajemník Eduard Táborský. Také v lóži Velkého
divadla přihlíželi baletu "Don Quijote" spolu s Benešem jen Molotov s Vyšinským;
zato při této i jiné slavnostní příležitosti doprovázel prezidenta mimo jiných už
i Klement Gottwald...42)
Po formální stránce však došlo mezi sovětskými a československými partnery ke
shodě. Ani sovětská strana nechtěla klást žádné extrémní podmínky "smíření’.
Dr.Beneš totiž přes všechny možné inkriminace skýtal kremelským jistotu, že
Československo zůstane věrné Sovětskému svazu a to bez jakýchkoli vnějších zásahů,
které bylo přece jen nutné učinit v Polsku a které velice rozladily Západ. Stalin byl
rád, že československý vývoj pod Benešovým prezidenstvún (a se zárukami vyplývají
cími automaticky z vlivu komunistické strany) je zatím natolik uspokojivý, že není
třeba dávat znovu v sázku pověst sovětské zahraniční politiky a ohrožovat spolupráci
se Spojenci. Příkaz, aby se Gottwaldovi komunisté ujali výlučné iniciativy v řízení
státní politiky, příkaz, jehož vidina zneklidňovala spánek londýnských činitelů, nebyl
vydán - doba ještě neuzrála, nenaplnila se. Naopak, v rozmluvách, jež se mezi
sovětskými a československými představiteli konaly na jaře 1945 v Moskvě, snažili se
Sověti Benešovi osladit jeho kalich hořkosti.
Kromě již zmíněného zakarpatského problému točily se rozhovory kolem dalších
hraničních otázek. Prezident získal žádané výmezem nové hraniční linie mezi
Sovětským svazem a Slovenskem. Podobně jako v roce 1943 Stalin, nabízel nyní
i Molotov Benešovi, aby vyznačil na mapě optimální československé hranice
s Německem. Prezident však odmítl přičlenit jakékoliv německé území k republice
a trval na své myšlence transféru německého obyvatelstva ze země - zásada ta byla
pak znovu potvrzena i sovětským státníkem.
*
1*
i

*z - Ivo Ducháček soudí, že Sověti tehdy počítali s poválečným vzrůstem německého revanšismu vůči
jeho východním sousedům. Tato perspektiva jim ale nebyla proti mysli - obdobně jako Polákům mohli
i Čechoslovákům zdůrazňovat, že jejich bezpečnost před staronovými německými územními požadavky či
návratem vysídlených občanů je přímo úměrná síle a vlivu Sovětského svazu ve střední Evropě.43)
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Jistou disharmonii způsobil Benešův postulát, aby Moskva precizovala válečné
kořistní právo na československém teritoriu. Když totiž Rudá armáda vnikla do
země, pokládala za svou legitimní válečnou kořist - vedle zbrojní techniky - i veškeré
průmyslové podniky postavené za války a také zásoby surovin, materiálů a pohon
ných hmot nalézajících se bezprostředně pod německou správou. Uplatňování této
praxe bez ohledu na konkrétní situaci v zemi (alespoň v Protektorátě), kde celé
hospodářství i jeho výstavbu za okupace řídili, či ovlivňovali hitlerovci se svým
aparátem, hrozilo vážně poškodit československou mírovou rekonstrukci.
Beneš již dříve žádal Fierlingera, aby dosáhl změny v sovětském postupu, ale
bezvýsledně. Nyní tedy - již při své první schůzce s Molotovem - pokusil se sám
důraznými slovy ovlivnit sovětského komisaře; ten však pouze přislíbil, že sovětská
vláda bude uvažovat o jiné formulaci. Uvažování v Kremlu mělo, řekli bychom,
konstruktivní ráz, protože v předvečer Benešova odjezdu podepsaly obě strany nové
znění, které za sovětskou válečnou kořist určovalo pouze ony objekty, jež Němci do
Československa přivezli anebo za okupace postavili. Naproti tomu továrny a zařízení
domácího původu vzniklé za války byly vyjmuty ze sovětského práva a již rozebraný
inventář - pokud se ještě nalézal na území republiky - měl být vrácen. Tak vágně
formulovaný text dával ovšem šance ke svévolnému výkladu. Není divu, že jeden
z reprezentantů českého odboje Josef Kotrlý později dosvědčoval, že ještě v květnu
1945 docházelo ke konfliktům se Sověty kvůli různé interpretaci pojmu válečné
kořisti.44)
Za Benešova pobytu v Moskvě v březnu 1945 byly rovněž upraveny zásady
regulující vydržování československých vojsk na sovětské půdě a sovětské armády
v Československu.45)
Rozhovory se týkaly i mezinárodních otázek. Hovořilo se např. o rozsahu
budoucího Německa a Polska. V souvislosti s nadcházející dubnovou konferencí
spojeneckých zemí v San Francisku konstantoval Molotov, že sovětská politika se
i nadále bude řídit přáním spolupracovat se západními velmocemi ve prospěch
poválečné kolektivní bezpečnosti, přestože nemá jistotu, nalezne-li zejména ve
Spojených státech odpovídající porozumění a předpoklady. Na oplátku pospíšil si
prezident Beneš ujistit svého hostitele (po kolikáté už?), že Československo nehledě
na všechny eventuální potíže bude se při organizaci míru a bezpečí opírat především
o Sovětský svaz.
A protože v Moskvě vždy uměli ocenit, dlel-li jim někdo věrně po boku, rozhodl
Josef Vissarionovič - v odpovědi na Benešovu žádost o pomoc při výstavbě domácích
ozbrojených sil - že sovětská vláda dodá Československu okamžitě a bez náhrady
výzbroj pro čtyři divize a během několika měsíců ještě pro šest dalších, že vůbec
zaopatří československou armádu speciální výzbrojí, letadly, tanky, dělostřelectvem
apod.46)
Dobrá vůle slavila opět vítězství, a proto na závěrečném banketu v Kremlu 30.
března zavládla slavnostní nálada.
K nejpozoruhodnějším událostem tu patřily dva Stalinovy přípitky. První z nich
věnoval sovětský vůdce svému výkladu slovanské vzájemnosti. Podle očitých svědků
hovořil asi v tomto smyslu:
Stará slovanská politika za carského Ruska měla přispět ke sjednocení všech
Slovanů pod patronací Petrohradu. Znamenalo to, že všechny slovanské národy měly
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přijmout ruský státní režim a podřídit svůj vnitřní život ruskému vzoru bez ohledu
na národní charakter a zvláštnosti každého z nich. "My, bolševici nebo chcete-li
komunisté, máme jinou představu o slovanství. Přejeme si, aby se všichni spojili, ať
malí či velcí, aby však každý národ si zachoval svou nezávislost a upravil své vnitřní
záležitosti podle vlastní ideologie a tradic, dobrých či špatných."
Němci - pokračoval dále Stalin - vždy utlačovali Slovany. Nyní je třeba tomu
učinit definitivní konec. "Sovětský svaz si nepřeje nic víc než získat spojence, kteří by
byli vždy připraveni čelit německé hrozbě. Sovětský svaz se nebude vměšovat do
vnitřních věcí svých spojenců. Vím, že dokonce i mezi námi zde jsou někteří, kteří
o tom pochybují," konstatoval Stalin*1 a znovu opakoval: "Mohu vás však ujistit, že
nikdy nebudeme intervenovat do vnitřních záležitostí svých spojenců. Takový je
leninský neoslavismus, jehož stoupenci jsme my, komunisté-bolševici. Nemůže být
řeči o ‘hegemonismu Sovětského svazu’."
V prosinci roku 1943 by zajisté tento projev vzbudil v Benešovi upřímné nadšení.
Utvrdil by ho v přesvědčení, jakým osudovým štěstím pro Československo je, řídí-li
jeho politiku tak moudrý a prozíravý prezident, znalý principů sovětské propagandy.
Na jaře 1945 byl však už Beneš poučenější, skeptičtější - snad v něm Stalinova řeč
oživila alespoň naději, že si Sověti zůstávají vědomi hranic svých možností a závazků.
Druhý přípitek věnoval Stalin Rudé armádě. Tehdejší účastník hostiny znovu
rekonstruuje obsah jeho slov:
Mobilizovali jsme dvanáct miliónů lidí. Vykonali mnoho hrdinských činů, prošli od
Stalingradu až k Berlínu. Válka však není ještě skončena a mnozí mohou očekávat
smrt. Dokud žijí, nelze se divit, jestliže propadají omylům a způsobují zmatek.
Každý mluví o rudoarmejcích jako o hrdinech, oni sami se za ně považují a často na
to hřeší. Vím, že i ve vaší zemi vznikne mnoho nedorozumění. Rudá armáda není
armádou andělů, dopouští se i aktů svévole. Naše vzájemné přátelství tím však nesmí
být dotčeno. Pochopte to a buďte shovívaví.
I tato Stalinova slova kvitovali přítomní s uspokojením. Sovětský vůdce věděl
znamenitě, na kterou strunu má udeřit, věděl, jak zapůsobí jeho otevřenost a střízli
vost. (Prokop Drtina kupříkladu přiznával, jak mocný dojem na něj učinilo Stalinovo
vystoupení.) Mezi československou delegací byli však patrně i tací, kteří - přes
všechna Stalinova ujišťování - se nemohli zbavit dojmu, že případné násilí a loupeže
nebudou nejnebezpečnějšími průvodními zjevy pobytu sovětské armády na našem
území...48)* 2
K oněm pochybovačům patřil tehdy jistě už i sám prezident Beneš. Ale jeho slova
na rozloučenou před odjezdem vlaku z moskevského nádraží diktovala víra, že není
jiné alternativy ani jiných opěrných bodů nejen pro Československo, nýbrž i pro

- Podle interpretace Jaroslava Stránského se prý tehdy Stalin obrátil na československého prezidenta
a s úsměvem pravil: "I vy, dr. Beneši." Zmíněný tuto výtku zdvořile vyvracel a v sále reagovali na dialog
spokojeným smíchem.“*7)

*2 - Za pouhých několik dní řekl Josef Vissarionovič bez obalu jugoslávskému komunistovi Milovánu
Djilasovi přesně to, co si při kremelské recepci někteří Čechoslováci jen mysleli: "Tato válka není jako
minulá a kdo zabere území, dosadí tam, kam vkročí jeho armáda, i svůj sociální systém. Jinak to ani být
)
*
nemôže."
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ostatní blízké země: "Pro naši příští politiku, pro budoucnost Československa je tato
cesta vyznačená naší smlouvou jedině správnou cestou, po níž musí jiti všechny
slovanské národy, neboť tato cesta skýtá záruku našeho osvobození a poskytuje
napříště i záruku bezpečnosti našim národům."50)
Přesahovalo by vymezený rámec naší studie, kdybychom se podrobně zabývali
rozhovory, jež tehdy paralelně vedli v Moskvě zástupci stran českslovenské Národní
fronty o programových otázkách politického a hospodářského života budoucí
republiky.
Nutno hlavně říci, že prezident Beneš neodhadl správně pouze objektivní
možnosti československé situace a předpoklady londýnské delegace, ale ani faktické
vnitřní rozpory československého tábora a poměr jeho sil. Přecenil konečně i své
vlastní subjektivní schopnosti. Nebylo dosti, že jel do Moskvy již s projevujícími se
příznaky vážné choroby, které o několik let později podlehl. Ukázalo se, že vlastně
nikdy nebyl skutečným vůdcem národa a státu, nýbrž nanejvýše obratným diploma
tem. (Cítil se určitě lépe kdysi v Ženevě jako ministr zahraničních věcí než později
v prezidentské funkci, ať už na Pražském Hradě, v Londýně anebo v Moskvě, i když
ona ovšem lahodila jeho samolibosti.) Tentokráte se mu vymstila i jeho soustavná
praxe, při níž většinu závažných rozhodnutí činil sám bez porady s vládou či dalšími
spolupracovníky, kteří si odvykali vlastní iniciativě spoléhajíce, že nikdo nedokáže
řešit věci lépe než jejich šéf. Mužům s nezávislými názory se příliš nedařilo v Bene
šově společnosti - konečně právě lidi svého okruhu si prezident vybíral, aby jimi
obsazoval politickou šachovnici, dávaje přednost ’’poslušným” před vyhraněnými
osobnostmi.50 A za jednacím stolem v Moskvě nyní přesně takoví stoupenci
a obhájci jeho Unie chyběli...
V březnu 1945 dal ještě ke všemu prezident přednost schůzkám se sovětskými
státníky, zatímco československých politických rozhovorů se vůbec nezúčastnil.
Benešovo rozhodnutí sice formálně odpovídalo jeho nadstranické ústavní pozici,
avšak těžce zklamalo a postihlo jeho politické přívržence. (Před patnácti měsíci se za
podobných okolností tímto pravidlem neřídil!) Prezident, jenž až doposud hrál
klíčovou roli ve všech politických záležitostech zahraničního odboje a oprávněně
věřil i ve svou autoritu na domácím poli, se nyní v nastávajícím finále osobně
neangažoval. Tento handicap se ještě zvýraznil tím, že samozřejmě Klement
Gottwald nejen při diskusích v kruhu československých činitelů byl, ale nadto je
přímo řídil a průběžně instruoval své stranické kolegy - jejichž úkolem bylo opět
ovlivňovat ostatní "kolísavé” delegáty.
*
1

*7 - Gustáv Husák upřímně přiznával: "Išlo o to... z celej delegácie Slovenskej národnej rady urobiť
spojenca pre stanovisko KSČ v zápase s londýnskými činiteľmi." Což se nakonec také podařilo; slovenské
ministry londýnske vlády Lichnera a Bečku pro jistotu k rokování vůbec nepřipustili.52^
Toto dialektické mistrovství mělo ale svou paradoxní dohru. Václav Kopecký totiž později také uznal,
že slovenská delegace vystupovala v Moskvě jednotně, jenže prý v duchu slovenského - buržoazního
nacionalismu, kterýžto hřích připsal k tíži právě Husákovi, Novomeskému a Frišovi.5^
Jejich stanoviska posloužila pak začátkem padesátých let Gottwaldovu vedení, aby se zbavilo
nepohodlné konkurence odbojářských Slováků tím, že je obvinilo z hereze a vsadilo do kriminálu. Někdo
ze slovenských komunistů ovšem ve vedení zbýt musel. Volba padla na Viliama Širokého, spolehlivého
soudruha, jemuž likvidace Husáka a dalších intelektuálů přišla také vhod, neboť mu byli odjakživa
nesympatičtí.
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V budově Fierlingerova velvyslanectví nastoupila tedy jednotná fronta zkušených,
cílevědomých komunistů - a souběžců -s nimiž jejich zbylí političtí partneři (anebo
již odpůrci?) mohli snad soutěžit v početním zastoupení, ale nikoli silou argumentů,
sebevědomím a neústupností. Moskevské prostředí bylo pro ně cizí a deprimující,
cítili stále nad sebou Damoklův meč "lublinského výboru”, spoutávalo je vědomí, že
většina domova bude pod kontrolou Rudé armády. Snad si uvědomovali, že mnohé
zásady navrhovaného programu by neměli podepsat, ale neviděli východiska.
Ostatně co nejsmutnějšího - Beneš nejenže v Moskvě ignoroval politické roz
hovory československého tábora, ale nepřivezl sem ani žádný ucelený programový
návrh nebo alespoň téze, které by byly s to konkurovat komunistické iniciativě.
Veškeré Benešovy sliby domovu, respektive i přípravné práce, jež v tomto směru
v Londýně podnikli, vyzněly naprázdno. "My jsme byli zaměstnáni více přítomností,
vy jste se mohli obírat plány, nehledě k tomu, že je to už v charakteru komunistů
dívat se dopředu," omlouval prý Jaroslav Stránský prázdné ruce své i svých lon
dýnských kolegů.54)
Za těchto okolností byl "souboj" československých politiků v Nikitské ulici vskutku
nerovný. Spíše možno konstatovat, že k němu vůbec nedošlo, neboť představitelé
občanských a socialistických stran se ani nepokusili o nějakou protiofenzívu
(k jediné prudší výměně názorů došlo kvůli statutu Slovenska). Nejen svou argumen
tací, ale i celým svým postojem Stránský, David, Šrámek, Laušman, o Fierlingerovi
ani nemluvě, i další poskytli komunistům jistotu - podobně jako ji kdysi dal Beneš
Stalinovi - že s takovými protivníky se budou umět snadno vypořádat i v Praze...
"Jménem KSČ jsme nejdůrazněji za jednám v Moskvě v březnu 1945 prohlásili, že
rok 1918 a 1920 se nebude tentokráte opakovat, že buržoazie se nesmí dostat do
vedení národní a demokratické revoluce, nýbrž že my, komunisté, se jako revoluční
strana dělnické třídy postavíme v čelo národní a demokratické revoluce, abychom
vývoj v nové republice vedli k vítězství socialismu," napsal ve svých vzpomínkách
Václav Kopecký.55) I když bylo nepravděpodobné, protože netaktické, že by Gottwal
dovi lidé už v Moskvě vyřkli onu prognózu či směrnici v tak jasném znění, nelze
pochybovat, že si její reálností byli již tehdy každopádně jisti.
I prezident musel později doznat, že navzdory jeho předpokladům a vůli se
v Moskvě prosadila převaha komunistické strany opírající se o vliv Sovětského svazu
a Rudé armády. Benešovo přiznání zajisté skrývalo i sebekritiku, ale fakta byla
opravdu neúprosná. Komunisté se připravili mnohem pečlivěji na závěrečné kolo
rozhovorů, jejichž význam nepodceňovali, neboť dobře věděli, že tu má být stvrzen
konec jedné a začátek druhé éry působnosti a existence jich samotných i česko
slovenského státu. Svým propracovaným sociálně-politickým programem příští vládní
činnosti převzali jednak důležitou iniciativu (již neztratili ani po zbývající tři léta,
která završili slavným únorovým vítězstvím), jednak znemožnili pravicovou opozici
dříve nežli měla možnost se zorganizovat a rozvinout. Nikoli Beneš a demokraté si
zavázali komunisty, nýbrž právě naopak', komunisté si připoutali ostatní stranické
vůdce spoluúčastí a spoluzodpovědností ve "vládě Národní fronty", v níž si zabez
pečili ústřední pozice. "Byl to veliký triumf Komunistické strany Československa,"
poznamenal radostně Bohuslav Laštovička.56) Důsledky nemohly dát na sebe dlouho
čekat.
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Jásot jedněch kontrastoval pochopitelně se zármutkem druhých. Mezi řadou osob
československého tábora v Londýně vyvolaly zvěsti z Moskvy zděšení. Pro pravi
covější část londýnského exilu byly závěry moskevských porad jak po personální tak
i po programové stránce zdrcující. Na prezidentovu adresu padala nevybíravá slova:
"Člen Státní rady (Václav) Míšek řekl, že Beneš je úplně v rukou komunistů
a dopracuje to se svou zahraniční politikou tak daleko, že se Československo
promění z protektorátu nacistického v protektorát komunistický. Člen Státní rady
(Josef) Čapek uvedl, že Beneš chce opakovat nový Mnichov.”575 Po "březnové"
Moskvě už mnozí z londýnských vůbec nepomýšleli na návrat do Prahy či Bratislavy,
kdežto jiní uvažovali o repatriaci jen podmíněně naplněni zlými předtuchami
o osudu státu i o osudu vlastním.
K výsledkům politických jednání v Moskvě v březnu roku 1945 patřila i nová
československá vládní reprezentace v čele se Zdeňkem Fierlingerem, i když ji
formálně ohlásili až začátkem dubna v Košicích. Vedle zásadních politických
důsledků pro Československo byl její vznik i novým jevem v samotném sovětském
počínání. Na rozdíl od Polska povstal dojem, že ve spojenecké zemi, byť kontrolova
né Rudou armádou, vybrali vládu národní političtí zástupci z vlastních porad, bez
ingerence Kremlu.
Tato okolnost zapůsobila na západní veřejné mínění. George F. Kennan potvr
zoval: "Z těch či oněch důvodů, jimž jsem nikdy plně neporozuměl - snad pro velkou
popularitu, které se Beneš těšil v západních krajích - vzniklo na Západě zdání, že se
v této (československé - pozn. autora) zemi ustavila nezávislá vláda."585
Bylo málo důležité, že se řada pozorovatelů nedala zmýlit; patřil k nim ovšem
i americký diplomat, jenž dodával: "Neviděl jsem žádné opodstatnění pro tuto
domněnku. Osobní známost s československým velvyslancem v Moskvě parnem
Zdeňkem Fierlingerem mě utvrdila v názoru, že v jeho osobě nemáme co činit
s představitelem svobodného a nezávislého Československa, nýbrž s člověkem, jenž
byl ve všech směrech sovětským agentem. Byl jsem proto mimořádně skeptický co
do skutečné nezávislosti politické reprezentace, jež v sovětském hlavním městě měla
mít v čele takového muže."595
Ale karavana jela dál... Sýčkové nemohli přehlušit příznivé hlasy, s nimiž
v zahraničí kvitovali československou iniciativu v Moskvě. Právě takový ohlas sovětští
i komunističtí vůdcové očekávali, byl započten v jejich dlouhodobém kalkulu.
Konečně i Fierlingerovo jmenování za předsedu vlády bylo dobře promyšleným
krokem. Pro Sověty i komunisty byl Fierlinger přímo ideálním šéfem kabinetu Gottwald se moudře o tuto funkci (dosud) neucházel.
*
1 Přenechal vedení vládní
sestavy "sociálnímu demokratu", protože komunistický premiér v Československu by
byl špatně stravitelný pro západní svět a protože věděl, že pod Fierlingerovou
záštitou budou mít komunisté dost času i příležitosti, aby si připravili půdu pro další
vzestup. A soudruh Fierlinger svou pověst ani očekávám nezklamal.

*7 - Lehko uhodnout na čí radu. Gottwald jistě přípravu "košické" vlády konzultoval se Stalinem.
Vyplývalo to nejen z běžných zvyklostí, ale nepřímo i z poznámky, kterou o několik měsícfi později učinil
sovětský státník Churchillovi; řekl, "že v zemích, kde existovala emigrační vláda, považoval za nezbytné
pomoci při tvoření domácí vlády".605
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Za březnových rozprav v Moskvě přišly ovšem na pořad také československo-sovětské vztahy. Upravoval je návrh vládního prohlášení vypracovaný komunistickou
stranou a to slovy, jež v stereotypních obměnách budou českoslovenští občané
slýchat po příští dlouhá desetiletí: "Vyjadřujíc neskonalou vděčnost českého
a slovenského národa k Sovětskému svazu, bude vláda pokládat za neochvějnou
vůdčí linii československé zahraniční politiky nej těsnější spojenectví s vítěznou
slovanskou mocností na východě. Smlouva československo-sovětská z 12.prosince
1943 o vzájemné pomoci, přátelství a poválečné spolupráci bude určovat pro
veškerou budoucnost zahraničně-politickou pozici našeho státu. S pomocí Sovět
ského svazu bude dovršeno osvobození Československé republiky, aby pak s jeho
oporou byla navždy zajištěna její svoboda a bezpečnost a aby za všestranné součin
nosti se Sovětským svazem byl národům Československa zabezpečen pokojný rozvoj
a šťastná budoucnost."
Když takto - bezmála s jasnozřivou přesností - vymezili globální vztahy k sovět
skému bratru, hovořili dále komunisté v návrhu vládního programu o formách
praktické spolupráce se Sovětským svazem ve všech oblastech. Zdůrazňovali, že
i v otázkách týkajících se osudu Německa bude Československo stát těsně po boku
Moskvy a v jedné řadě s ostatními slovanskými a demokratickými zeměmi. /O pasá
ži řešící osud Zakarpatska jsme se již zmínili./ Vláda měla rovněž považovat za svůj
prvořadý úkol nastolit spojenecké vztahy s lidovým Polskem, aby bylo možno
československo-sovětskou smlouvu rozšířit o třetího člena. Československá za
hraniční politika, říkalo se, bude usilovat o přátelské vztahy i s novou Jugoslávií,
Bulharskem a posléze též s Maďarskem. Konečně bude prý jejím cílem utužovat
také přátelské styky s Anglií a Spojenými státy a ovšem i s Francií a to vše tak, aby
republika byla aktivní složkou při budování nového pořádku v osvobozené, demo
kratické Evropě.
Ve vojenských věcech měla Rudá armáda sloužit za vzor nové, "skutečně
demokratické a antifašistické" československé armádě. Na kulturním poli se návrh
programu zasazoval, aby z učebnic a školních pomůcek zmizely veškeré "protisovětské tendence" a aby mládež byla ode dneška "všestranně a náležitě" poučována
o životě sovětského lidu. Ruský jazyk byl povýšen na první ve výukovém plánu cizích
řečí a na vysokých školách měly se zřídit katedry dějin, ekonomiky a práva Sovět
ského svazu.61)
K návrhu programu, který celkem obsahoval šestnáct kapitol a týkal se přirozeně
i dalších politických, hospodářských a kulturních přeměn budoucího státu, se za
moskevských sezení rozpředla většinou jen procedurální debata, jejíž šíře přesahuje
téma naší úvahy. Vůči proponované československé zahraniční politice se nikdo
neodvážil vznést jakékoli námitky. I delegáti z Londýna přijali rezignovaně Kopec
kého téze, že "naše orientace na Východ bude jednoznačná" a že je nutno "zanechat
všech her s mostem k vyvažování spojenectví na Východ a na Západ". Snad jen
jiskřičku naděje v nich vzbudil Gottwaldův dovětek, že jednostranná zahraničně
politická orientace Československé republiky nebude znamenat nijaké vazalství...625
Návrh předložený československými komunisty při březnových jednáních v Mos
kvě byl po drobných, převážně stylistických úpravách přijat za text vládního progra
mu vyhlášeného v Košicích 5.dubna 1945.
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Tímto aktem se fatálně narušila podstata československé právní kontinuity,
programového kréda politického odboje vedeného v době okupace a války preziden
tem Edvardem Benešem. Stát, jenž povstal v roce 1945, měl se státem existujícím v
letech 1918 až 1938 stěží společné více nežli jméno.
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ČEŠI A NĚMCI

Richard Coudenhove-Kalergi

NĚMECKÁ OTÁZKA V ČESKOSLOVENSKU
Dne 28. října 1918 začala v Praze velká středoevropská revoluce českým prohlá-

šením nezávislosti. V nekrvavé revoluci tento národ po téměř třech stoletích znovu
nabyl své svobody. Deutschböhmen1 (tento pojem zahrnuje také ony části Moravy
a Slezska, kde se mluví německy) svou příslušnost k nové republice neuznaly a byly
proto obsazeny českým vojskem, stejně jako slovenská území Maďarska. V Národ
ním shromáždění, které československému státu dalo ústavu, nebyli Němci za
stoupeni. Podle mírových ujednám se Deutschböhmen muselo začlenit do své nové
státní příslušnosti, obdrželo od pražské vlády rozsáhlou amnestii a bylo přizváno ke
spolupráci na budovám státu. Vůdci Deutschböhmen však prohlašují, že tato
spolupráce je závislá na udělení národní autonomie, ale tu jim Praha odmítá ze
strachu, že by se mohla stát předstupněm připojení se k Německu.
Němci a Češi stojí proti sobě v mladé republice jako nepřátelé: Němci jsou
federalisté (jako Slováci), Češi centralisté; Němcům je zatěžko se vpravit do role
menšiny, Čechům je zatěžko dělit se o svou moc s druhým národem. Němci
nemohou zapomenout, že kdysi byli v této zemi pány, Češi nezapomínají na
pronásledování a útisk. Němci sledují politiku tvrdohlavosti, Češi politiku resentimentu; Němcům chybí pochopení, Čechům velkorysost, oběma pak takt a smířli
vost. Oběma národům je na újmu malicherná nevraživost a zúžený obzor obyvatel
rakouské provincie. Nicméně lze doufat, že budoucnost se ukáže silnější než
minulost, že světová politika překoná politiku lokální a oba tyto vysoce vyvinuté
a nadané národy Československa přinutí k plodné kulturní spolupráci.
Německá otázka je vlastně existenční otázkou republiky; podaří-li se jí smír tří
a půl miliónu Němců s devíti milióny Čechoslováků, pak bude bohatá, vážená
a stane se vzorem pro budoucí nadnárodní utváření států. Jestliže k tomuto smíru
nedojde, stát se nutně musí potácet od jedné krize k druhé, až se při vhodné
světové politické situaci Deutschbömen odtrhne a zbytek se rozpadne na dva
trpasličí státy, český a slovenský, které bez vlastní životaschopnosti, by brzo musely
klesnout do postavení vazalů Německa nebo Uherska. Československo stojí na
rozcestí: zvolí-li cestu Švýcarska, má před sebou švýcarský osud; zvolí-li cestu
Rakousko-Uherska, očekává je osud dunajské monarchie.

1 - Deutschböhmen - název německých částí českých zemí, které byly 29. 10. 1918 prohlášeny za
autonomní provincie s hlavním městem Libercem. Pro přesnost ponecháváme tento název v původním
znění.
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Kdo nese vinu za toto nacionálni nepřátelství, které oběma stranám přináší
jenom škody, a žádný užitek? Rovněž tady se potvrzuje poučka, že tam, kde se dva
spolu hádají, jsou oba v neprávu.
Nezaujatý člověk nemůže popřít, že dnes přispívají Češi k otrávení politické
atmosféry více než Němci; že jejich chování k německým školám, nápisům, pomní
kům musí rozhořčit i to nejtrpělivější obyvatelstvo. Především čeští legionáři, kteří
obsadili Deutschböhmen, podněcují národní nenávist. Češi v nich spatřují národní
hrdiny, kteří dobrovolně vytáhli do osvobozovacího boje, zatímco Němci je považu
jí za dezertéry a velezrádce, kteří porušili přísahu věrnosti. Čechy uctíváni a osla
vováni, Němci opovrhováni a nenáviděni, jsou tito legionáři, pokud to nejsou
bolševici, hlavními exponenty českého šovinismu. Jejich nenávist k Němcům je
pochopitelná každému, kdo si vzpomene na masové popravy jejich zajatých kama
rádů armádami Ústředních mocností. Nyní se mstí šikanováním všeho druhu na
německém obyvatelstvu. Dokud tito legionáři budou v Deutschböhmen, nemůže
tam vzniknout atmosféra důvěry ke státu.
Nenávist Čechů k Němcům je reakcí; vždyť v minulosti Češi pod Němci strašlivě
trpěli. Bezmála po tři století byl český národ utiskován a zotročován německým
panovnickým rodem, německou vládou, německou šlechtou. V posledních míro
vých letech se Němci v Čechách a na Moravě už ovšem octli v národní defenzívě;
útlak však byl vystřídán posměchem, jímž Češi, zejména ze strany Vídně, velmi
trpěli: a jak známo hrdý člověk, sebevědomý národ trpí více výsměchem a pohr
dáním než pronásledováním a útiskem. Světovou válkou nastala nová doba utrpení
pro český národ, jehož přirozené sympatie patřily Rusům a Srbům, jeho slovan
ským bratřím. Pronásledování jeho vůdců, masové popravy, internace, žalářování
zničily v českém národě poslední stopy náklonosti k Rakousku. Všude panovalo
nejhlubší roztrpčení k Habsburkům, Rakousku, Vídni a německému národu. Nyní
Němci v Čechách sklízejí nenávist, kterou zaseli němečtí vládci Rakouska.
V historickém procesu světové války Češi vyhráli partii, kterou ztratili ve
třicetileté válce. S touto skutečností se Němci musejí vyrovnat. Jako vítězové mají
Češi z mocensko-politického hlediska větší oprávnění požadovat od Němců vstříc
nost, ale tatáž vstřícnost je pro vítěze snadnější než pro poražené. Národní nená
vist na obou stranách je podněcována částí tisku a politiky, kteří vědí, že neexistuje
účinnější agitační prostředek než nacionalismus. U mnohých německých vůdců
k tomu může přistupovat úvaha, že jejich kariéře Německá republika nabízí přízni
vější půdu než republika Československá. Kromě toho nacionalismus platí za
nej vyzkoušenější prostředek proti bolševismu, jenž je v Československu velmi
rozšířen. Národní nenávisti se používá proti třídní nenávisti, militarismu proti
bolševismu, národního ideálu proti ideálu sociálnímu, tak jak je to běžné i v jiných
státech. A také zde se teprve v krajní levici oba národy setkávají.
Pro českou zemi znamená česko-německý protiklad totéž co protiklad francouzsko-německý pro Evropu. Tady jako tam historická vina, rivalita, msta,
nenávist, zaslepenost, ješitnost, ctižádostivost, lež na obou stranách, kde by byla
tak naléhavě nutná úcta, láska, zapomenutí, porozumění a spolupráce. Jestliže se
tady jako tam občanům a demokratům nepodaří dosáhnout porozumění a trvalého
míru, pak nepochybně proletáři a bolševici, nezatížení národními tradicemi a před
sudky, uskuteční toto neodkladné dílo usmíření s větším úspěchem.
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Německá otázka je ze zahraničně politického hlediska skutečnou životní otázkou
Československé republiky; neboť tato otázka ovládá vztah Československa k Ně
mecku, nejdůležitějšímu sousedovi. Vztah obou národů uvnitř Českosloslovenska
určuje vztah Německé republiky k republice Československé.
Z politických, stejně jako z vojenských důvodů musí československá politika vůči
Německu být politikou mírovou. Válkou by nemohla nic získat a všechno by mohla
ztratit. Dokonce i v případě vítězství by se muselo upustit od jakékoli anexe
německého území, protože by posílila německou menšinu; prohraná válka by
znamenala konec českého státu. Z vojenského hlediska by válka proti Německu
byla zcela beznadějná, neboť můžeme předvídat chovám části jednotek z Deutsch
böhmen a německého obyvatelstva v pohraničí. Dokud však Německo samo
sleduje mírovou politiku, pak z této strany nehrozí žádné nebezpečí. Válka mezi
těmito dvěma sousedními republikami by mohla vypuknout jedině jako dobyvačná
válka pod rouškou osvobozovacího boje. Neboť jediné ohrožení německo-československého míru vychází z Deutschböhmen, ze spojenectví jeho iredentictických
snah s všeněmeckým a českým nacionalismem. Českoněmečtí iredentisté, kteří se
nemohou spoléhat na uskutečnění svých snah, vzhlížejí k nové válce, která by se
ovšem nedala omezit na německo-české bojiště. Kdo by tedy chtěl porušit hranice
Čech, narušil by mír v Evropě.
Jedinou cestou, kterou Německo může prospět svým soukmenovcům, je cesta
naprostého "désinteressementu": když iredentistům odepře veškerou pomoc, oslabí
jejich vliv, očistí Deutschböhmen od podezření z velezrádných piklů a zlepší tak
svou politickou pozici. Zároveň vytvoří jenom tím možnost pro přátelské vztahy
mezi sousedními státy; čím lepší vztahy Československa k Německu, tím příznivější
postavení Němců v Čechách; a naopak.
Budoucí vztahy k Československu budou také záviset na vnitropolitickém vývoji
Německa. Československá demokracie může žít v trvalém míru a přátelství jen
s Německou republikou oproštěnou od nacionalismu a imperialismu. K ochraně
proti monarchistickému, nacionalistickému, imperialistickému, militaristickému
Německu by se Československá republika musela až po zuby ozbrojit a v celém
světě se snažit získat spojence.
Češi jsou nej demokratičtějším národem Evropy; postrádají nej silnější opory
reakce: nemají žádnou národní dynastii, žádnou národní šlechtu, žádný vlivný
klérus, žádnou vojenskou tradici. Historický vývoj vychoval z příslušníků tohoto
národa demokraty a socialisty. Od porážky na Bílé Hoře jsou Češi národem
malých rolníků a proletářů, čelících německým velkostatkům a velkokapitálu.
Každé vítězství demokraticko-sociální myšlenky posiluje Čechy proti Němcům.
Rovněž dnes je pozemková reforma právě tak v sociálním jako v národním zájmu
Čechů. Habsburkové Čechům, jako kdysi Švýcarům, nadšení pro monarchii
důkladně znechutili; a i když ojedinělí monarchisté sní o svatováclavské koruně na
hlavě nějakého anglického prince, přece jen v Československu neexistuje žádná
monarchistická strana.
Na rozdíl od Čechů německý lid žijící v Čechách není v podstatě nacionalistický:
český Němec miluje svou vlast a je poslušen svého státu, přičemž národní ideál
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u něho ustupuje do pozadí; bylo by chybné nechat se v této věci mýlit studentskými
demonstracemi a projevy v parlamentu. Jestliže se dnes velká část Deutschböhmen
odvrací od státu, má na tom hlavní vinu kverulantství české strany. Společný zájem
Německa, Československa a Deutschböhmen vyžaduje společný boj proti říšskoněmeckému, českému a Deutschböhmen nacionalismu.
Osud přidělil Deutsböhmen těžký úděl rezignovat na státní společenství s příslu
šníky svého národa a nutnost hrát roli menšiny. Za tuto tvrdou politickou oběť
byly Deutsböhmen odškodněny evropským kulturním posláním: být prostředníkem
mezi oběma předními národy ve střední Evropě, být mostem mezi germánským
a slovanským světem. Svou politickou situací jsou dnes čeští Němci povoláni
k tomu, být Evropany, jako včera Češi a Poláci, kteří bez svých národních států
mohli mnohem méně lpět na evropském kulturním myšlení než ty státní národy,
které svůj nejvyšší ideál spatřovaly v pojmu vlasti.
Dvojsečný úděl: zaměnit politickou činnost za činnost kulturní, sdílejí Němci
v Čechách s obyvateli jižních Tyrol, západního Polska a východní Francie. Od
děleni od Německé říše, přesto patří k Německu Goethovu. Jejich společným
posláním je: smíření Německa s Evropou. Mohou být propastmi, které němec
kému národu navždy uzavřou návrat do evropského společenství, nebo mosty,
spojujícími jednu zemi s druhou, jeden národ s druhým, a učícími poznávat, že
v Evropě s promísenou krví mohou dnes existovat pouze otázky jazykové, nikoli už
otázky národnostní a že v podstatě veškerý nacionalismus spočívá na lži. Čeští
Němci mohou svým loajálním chováním podporovat přátelství a důvěru svého státu
k Německu, a tak svému národu a zároveň svému státu prokázat neocenitelnou
službu.
Čechy představují nejen historický a geografický, nýbrž i hospodářský celek.
Obyvatelstvo Deutschböhmen pracující v průmyslu je odkázáno na spojení s čes
kým zemědělstvím. Roztržení země by oba národy velmi silně hospodářsky po
škodilo. Navzdory všemu soužení, jemuž jsou jistě čeští Němci ještě vystaveni, bylo
by přehnané mluvit o utlačování Deutschböhmen. Dostává se jim totiž toho
nej svobodnějšího volebního práva, které i v národnostně smíšených lokalitách
zajišťuje menšinám zastoupení. Také politováníhodné šikanování Němců přestane,
jakmile u Čechů hrdost vítěze vystřídá poznání, že jejich stát nelze udržet bez
důvěry německých spoluobčanů.
Aby Československé republice dodaly vnitřní mír, musí se Deutschböhmen vzdát
všech iredentistických snah, říšští Němci Velkoněmecka, kdežto Češi musejí
nahlédnout, že jejich nová vlast není žádný národní stát, nýbrž demokratický
národnostní stát, v němž postavení občana musí být nezávislé na jeho mateřštině.
Opustí-li Československo půdu nacionalismu, může se stát vzorem pro novou
Evropu, která už nebude znát žádné jazykové konflikty.
Věřím a doufám, že světová válka znamená pro nacionalismus to, čím byla válka
třicetiletá pro náboženský fanatismus: vrchol a krizi zároveň: že tak, jako v devate
náctém století hrdinové byli hrdiny národními, básníci národními básníky, ve
dvacátém století budou hrdinové hrdiny internacionálními, básníci básníky inter
nacionálními; že dnes už nejlepší složky lidstva všech ras se hlásí k internaciona
lismu a že být nacionalistou bude vbrzku svědčit o stejné chudobě ducha, jako
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v epoše osvícenství být náboženským fanatikem. Labutí píseň nacionalismu, která
dnes letí Evropou, nás nesmí mýlit.
Svým národním složením je mezi národními státy Evropy současnosti Česko
slovenská republika státní útvar neodpovídající své době: oddělena od dneška,
může volit mezi včerejškem a zítřkem, mezi minulostí a budoucností. Má na
vybranou být buď národním nebo nadnárodním státem: být věčnou ranou na srdci
Evropy nebo základním kamenem jejího znovuzrození; z ní může vzejít zkáza
Evropy nebo její spása.

Die Zukunft 29 (1920-1921), str.342-350.
Z němčiny přeložil Pavel Janský,
redakčně zkráceno.
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VYSÍDLENÍ A PRÁVO

Alfred de Zayas

Vyhnání Němců z jejich vlasti na konci druhé světové války patří k největším

zločinům našeho století Bylo tehdy a dodnes zůstává mezinárodním bezprávím,
zločinem proti lidskosti.
Od té doby uběhlo více než 45 let. Po válce přišly na svět dvě generace. Vysídle
ní se příkladně integrovali. Podstatným dílem přispěli k hospodářskému zázraku
padesátých let a k integračnímu procesu v Evropě. Žijí dnes v míru a v dobrých
sousedských vztazích. Strpěli bezpráví, avšak nezapomněli na ně.
Jak by mohlo být někdy zapomenuto nelidské vyhnání čtrnácti milionů a smrt
více než dvou milionů lidí? Vůči obětem by to bylo potupné a nemilosrdné. Ne,
vyhnání nesmí upadnout v zapomenutí. Naopak. Ve školách a na univerzitách v
Německu i v zahraničí se musí vyučovat historie vyhnání.
V mé vlasti, ve Spojených státech amerických, se vyučuje o bezpráví spáchaném
na evropských Židech, o holocaustu. Židovský národ si pamatuje a bude vždycky
pamatovat. Lidé však hledají smíření. Bez paměti - dámy a pánové - bez paměti
není smíření. Zkušenost miliónkrát znásobené smrti je částí nitra každého Žida na
světě, protože takovou hrůzu není možno zapomenout. Vzpomínka patří k židov
ské víře. Kdo by neznal často citovanou židovskou moudrost:

"Chtít zapomenout prodlužuje exil,
tajemství spásy spočívá ve vzpomínání?"
Ani vyhnaným Němcům nemůžeme zazlívat, že s úctou vzpomínají na své oběti.
Neexistuje monopol na utrpení. A všem obětem války a násilí náleží naše úcta.
Utrpení je individuální a zasluhuje lidský soucit a solidaritu. Tu nelze vykompen
zovat ani relativizovat. Tu zakoušíme. A ze smutné zkušenosti může dokonce
jednou vyrůst něco pozitivního. Mohla by totiž působit jako negativní příklad, aby
další národy byly tragédie vysídlení ušetřeny. Avšak má-li zkušenost německých
vyhnanců sloužit jako negativní příklad a jako varování před dalším vysídlením,
musejí být obecně známy všechny skutečnosti. Fenomén násilných masových
přesídlení má pro svět obecný význam, daleko přesahující specifickou německou
problematiku. Nelidský precedens tohoto druhu musí být stále připomínán právě
proto, aby se nikdy neopakoval. Musíme vyhnání zavrhnout nejen právně a na
papíře, nýbrž i morálně a v srdcích.
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Důležité je, aby bylo uznáno, že každé vysídlení - ať je obétí kdokoliv, Němci
nebo Poláci nebo Japonci z Kurdských ostrovů nebo domorodci z Amazonie - je a
zůstane porušením všeobecně uznaného mezinárodního práva a práv lidských.
Mnoho právníků zabývajících se mezinárodním právem přede mnou odsoudilo
odsun Němců jak zásadně, tak vzhledem ke způsobu, jakým byl proveden.
Za prvé, musí být zásadně stanoveno, že právo na sebeurčem národů, které bylo
uznáno jako ius cogens čdi závazné mezinárodní právo, nutně zahrnuje právo na
vlast, neboť právo na sebeurčení je možno uplatňovat pouze tehdy, když člověk
není vyhnán z vlasti.
Za druhé, je třeba poukázat na Haagské úmluvy, které platily za druhé světové
války a platí i dnes. Články 42-56 omezují pravomoce okupantů na obsazených
územích a zajišťují obyvatelstvu ochranu, obzvláště ochranu cti, rodinných práv,
života a osobního vlastnictví (článek 46), a zakazují kolektivní tresty (článek 50).
Masové vysídlení není možno v žádném případě uvést do souladu s Haagskými
úmluvami. Rovněž zavlékání na nucené práce je zakázáno - a žádná dohoda v Jaltě
či Postupimi je nemohla a nemůže legalizovat.
Za třetí, rozhodnutí mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku odsouddo deportace a nucená přesídlení, která prováděli národní socialisté, jako
válečný zločin a zločin proti lidskosti. Mezinárodní právo má per definitionem
univerzální platnost, a proto představují akce vysídlení vůči Němcům podle týchž
zásad stejné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.
Za čtvrté, víme, že mnozí politici a politologové, kteří chtějí vyhnání odsunout
stranu a bagatelizovat, se rádi odvolávají na závěry Postupimské konference ze
srpna 1945. Avšak článek XIII Postupimského protokolu nemohl legalizovat
vyhnání Němců. Spojenci neměli neomezenou moc volně nakládat s životy východ
ních Němců. I kdyby existovala “dohoda mezi spojenci o odsunu” (a článek XIII
žádnou takovou dohodu nepředstavuje), musela by být podle mezinárodního práva
odsouzena. Vyhnání Němců ostatně nemůže být ospravedlněno jako odveta za
válečné zločiny, neboť možnost odvety podle mezinárodního práva neexistuje.
Za páté mluvil onen článek XIII také o takzvaném “organizovaném a humán
ním" přesídlení. Dámy a pánové, žádné humánní násilné přesídlení neexistuje. Je
to protimluv, neboť vynucená ztráta vlasti nemůže být nikdy humánní. A jak byl
odsun proveden? Znám tisíce odsunutých a četl jsem tisíce zpráv z východu ve
spolkovém archívu v Koblenci. Přesto se dnes neodvolávám na německé svědky,
ale na svědky americké a britské. 18. října 1945 telegrafoval generál Eisenhower
do Washingtonu:
"Ve Slezsku způsobuje polská správa, že německé obyvatelstvo stále více utíká.
Mnozí, kteří nemohou pryč, jsou internováni v táborech, kde je nedostatečná
strava a špatná hygiena. Počet úmrtí a nemocných je v těchto táborech mimořádně
vysoký. Metody, jichž Poláci užívají, nejsou v žádném případě v souladu s Postupimskou dohodou... Úmrtnost ve Vroclavi se zdesateronásobila. Hovoří se zde
o sedmdesátipětiprocentní kojenecké úmrtnosti." A velký britský nakladatel a filan
trop, Victor Gollancz, který byl ostatně židovského vyznání, ve své knize Naše
ohrožené dědictví (Unser bedrohtes Erbe) napsal - cituji - "Mělo-li by se lidské
svědomí stát někdy opět citlivým, zůstane toto vyhnání v paměti těch, kteří je
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zapříčinili nebo se s ním smířili, jako nesmrtelná hanba... Němci byli vyhnáni, ne
však pouze bez přehnané ohleduplnosti, nýbrž s nej vyšší možnou brutalitou.” Tolik,
dámy a pánové, Victor Gollancz. A já bych vám mohl citovat celou dlouhou řadu
podobných amerických, britských a francouzských hlasů. Churchill právem označil
toto vysídlení, za něž byl sám spoluzodpovědný, za "tragédii příšerného rozsahu".
Za šesté, podle stavu dnešního mezinárodního práva jsou násilná vysídlení
protiprávní. Článek 49 IV. Ženevské konference o ochraně civilních osob v době
války z 12. srpna 1949 násilná vysídlení zakazuje. Je výjimečně povoleno pouze
tehdy, jestliže nutné vojenské důvody vyžadují evakuaci, s jediným cílem: chránit
obyvatelstvo. Takové evakuace, které stejně smějí být jenom přechodné, jsou
ilegální, vycházejí-li z politiky životního prostoru.
Konečně se vysídlování v době míru prohřešuje proti Chartě OSN, proti Dek
laraci lidských práv z 10. listopadu 1948 a proti smlouvám o lidských právech z
roku 1966. Pro signatáře čtvrtého protokolu evropských konvencí na ochranu
lidských práv a základních svobod platí článek 3: "Nikdo nesmí být ze svrchované
ho území státu, jehož je
* státním příslušníkem, vypovězen..." a článek 4: "Kolektivní
vypovídání cizinců je nepřípustné."
Ve době Helsinské konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a násled
ných konferencí v Madridu, Vídni, Kodani a Ženevě, jsou masová přesídlování
nejen proti mezinárodnímu právu, ale zcela nepřípustná. A tento mezinárodní
právní zákaz vysídlení neplatí jen pro Evropu. Platí stejně tak pro Afriku a Asii,
kde takové nebezpečí bohužel ještě hrozí.
Z hlediska mezinárodního práva má nepřípustné vysídlení i právní důsledky - obzvlášť podle práva reparaČního, podle článku 3 Haagské úmluvy z 18. října
1907, týkající se zákonů a zvyků pozemní války, platí: "Ta z válčících stran, která by
porušila ustanovení tohoto řádu, je v daném případě zavázána k náhradě škody. Je
odpovědná za veškeré jednám osob příslušejících k její ozbrojené moci." Vysídlení,
které bylo provedeno až po německé kapitulaci, nemůže být posuzováno jinak,
protože Haagské smlouvy nepřestaly platit s kapitulací, ale teprve s obnovením
mírového stavu.
Co se týče odškodném za vyvlastněný majetek, je třeba zdůraznit, že legitimní
požadavky odsunutých osob na vrácení jejich majetku mají co do činění s právem
soukromým. Smlouva mezi Německem a Polskem podepsaná 17. června 1991 se
bohužel majetkovými nároky nezabývá. O tomto tématu se může v současné době
mezi oběma stranami diskutovat, přičemž je potřeba rozvážit globální úpravy na
mezinárodní úrovni.
Dále existuje v mezinárodním právu právo na návrat do původní vlasti. O tomto
právu se sice ve Spojených národech nediskutovalo nikdy ve vztahu k Německu.
Avšak projednávání této otázky v souvislosti s Blízkým Východem vedlo k uznání
práva Palestinců na návrat - počínaje rezolucí Valného shromáždění Organizace
spojených národů číslo 194/III/ z 12. prosince 1948, která se opakuje a je potvrze
na v několika dalších rezolucích Valného shromáždění a komise OSN pro lidská
práva.
Mezinárodní právo je přirozeně věc jedna, politická prosaditelnost práva věc
zcela jiná. Ale i kdyby Polsko a Československo v současné době nechtěly vyhovět
právu na návrat, budou muset dostát právu na plnou volnost stěhování a usazení,
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žádají-li členství v Evropských společenstvích. Právo na usazení bylo již přece
zmíněno v dopisech, které si vyměnili německý a polský ministr zahraničních věcí
Genscher a Skubiszewski, a vítané německé investice a hospodářská účast vedou
nepochybně k tomu, že se stále více Němců usazuje na Východě.
Mnozí z vás by se jistě chtěli do vlasti vrátit. Je to vaše lidské právo, přestože
není možno je okamžitě naplnit. Dalším vaším lidským právem, které není nikde
zapsáno a přesto patří k základním, je právo být pohřben tam, kde se člověk
narodil, kam vlastně patří. Možná, že se již v ne příliš vzdálené budoucnosti vyplní
přání Gerharta Hauptmanna být pohřben v parku Luční kámen pod hřebenem
Krkonoš. Zemřel ještě ve Slezsku ó.června 1946. Avšak jeho tělesné pozůstatky
byly převezeny do tehdejší sovětské zóny a 28. července téhož roku byly pohřbeny
v klášteru na ostrově Hiddense u Stralsundu. Bylo by to krásné gesto, kdyby se teď
směl vrátit domů, jako se před nedávném směly vrátit tělesné pozůstatky kar
dinála Mindszentyho do Ostřihomi.
Návrat do vlasti samozřejmě předpokládá souhlas tamějšího obyvatelstva. Nové
přesídlování dnes ve Slezsku zdomácnělých a zakořeněných polských občanů je
zcela vyloučeno - také proto - , že násilné přesídlení odporuje mezinárodnímu
právu. Ale žít společně a vedle sebe musí být možné, především po podepsání
smlouvy mezi Německem a Polskem v červnu tohoto roku.
Tento vývoj však nesmíme uspěchat. Navzdory smlouvě a dobré vůli obou stran,
je nutno ještě překonat mnoho psychologických bariér. Je třeba chápat starosti
a obavy Poláků a dát jim čas, aby sami došli k poznání, že byla a stále ještě jsou
porušena lidská práva německých vysídlenců, že tato lidská práva jsou totožná s
právy, která Poláci uznali v Chartě OSN o občanských a politických právech, v
závěrečných aktech z Helsink atd. Snad se toto poznám u Poláků prosadí teprve
postupně, stejně jako u Čechů, kde už byla lítost nad vyhnáním Němců vyslovena
dávno. Musíme vysoce ocenit odvahu prezidenta Václava Havla, který již při
příležitosti své první návštěvy v Německu odsoudil vyhnání Němců a označil je
jako obrovskou nelidskost.
Ačkoli nejsem Němec, musím zároveň chápat i obavy cizích zemí, obzvláště
sousedů Německa na Západě a na Východě, obavy z nového růstu velkoněmeckých
expanzivních choutek. Takové obavy je nutno vzhledem k tragickým novějším
dějinám Německa respektovat. To neznamená, že by se mělo ustoupit z pozic
práva, nýbrž že je třeba stále znovu zdůrazňovat závazek k respektování lidských
práv všech lidí.
Spolkový prezident Richard von Weizsäcker ve svém velkém projevu 8. května
1985 v zasedacím sále německého spolkového sněmu řekl:
"Láska k míru se projevuje právě tím, že člověk nezapomíná na svou vlast, a
právě proto je odhodlán učinit vše, abychom mohli vždy žít společně v míru. Láska
vyhnance k vlasti není revanšismus."
Jako Američan bych se chtěl ke slovům vašeho spolkového prezidenta připojit.
Dámy a pánové, zdravím vás a povzbuzuji, abyste se nevzdávali naděje. Cením si
vaší lásky k míru a vaší trpělivosti, kterou jste v roce 1950 tak výmluvně vyjádřili v
Chartě vyhnaných z vlasti. Je třeba také zdůraznit, že toto vyjádření, že netrváte na
odplatě, nemůžeme chápat pouze na základě tehdejší bezmocnosti Německa.
Zůstalo zachováno i nyní, kdy Německo opět vyrostlo v uznávanou hospodářskou a
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politickou moc. Prolomil se jím začarovaný kruh, o němž Schiller říká: "Kletbou
zlého činu je právě to, že plodí stále nové zlo." Vy máte tu zásluhu, že byl tento
začarovaný kruh prolomen.
Zkrácený text projevu, předneseného na
Setkání slezských Němčil
dne 6.července 1991
(Z němčiny přeložila Lenka Mertová)

Poznámka, kterou si nedokáže odpustit - při vzpomínce na padesáté výročí
založení koncentračního tábora v Terezíně - přepisovačka, která je shodou okolností
jedna z dvaadevadesáti terezínských dětí, které přežily německé dlouhodobé porušo
vání všech lidských i božích zákonu, k projevu pana Zayase.
1) Jakékoliv porovnávání neporovnatelného záměrného masového vyvražďování Židů
za druhé světové války s utrpením třeba i nespravedlivým těch, kteří se podíleli (a to
se nedá oddiskutovat) svým dílem, tu menším, tu větším na hrůzách války je pro
mne, a pro památku mých šesti miliónů umučených bratrů a sester urážlivé.
2) Precedens není v odsunu - nebo chcete-li vyhnání - Němců ze Sudet, ale v jejich
vlastních činech, ať již při zabrání Sudet v roce 1938, kdy vyháněli české obyvatel
stvo, či již v masových deportacích Židů nikoliv jen do jiného státu, ale pro jistotu
rovnou do plynu, v lepším případě pouze do koncentračních táborů, kam samozřejmě
vyháněli nejen Židy. A není zásluhou Němců, te to někteří přežili. Co nedokázaly
i při své ohromné kapacitě plynové komory, to dokázaly podmínky v koncentračních
táborech, které byly vytvořeny záměrně. Tehdy jistě také platily Haagské úmluvy
z roku 1907, pane Zayasi a jistě ani sám nevěříte, že se tak dělo pro ochranu zmíně
ných vězňů koncentráků.
3) Nepřiznávám se k tomu ráda, ale je to důsledek války, mně na mou duši není líto
těch, kteří nemohou být pochováni v hrobech své vlasti. Protože moji rodiče nemají
ani hrob, dokonce by ani nebylo co pohřbít. Němci sami sobě vzali právo na pohřeb
v zemi, kde zničili tolik jiných hřbitovů.
4) Ad Haagské úmluvy z roku 1907 a nároků na odškodnění: Je zajímavé, že případ
ná náhrada Německa pro mne a nejen pro mne je dnes prezentována jako akt
eventuální dobrovolnosti vůči vězňům koncentračních táborů.
Zuzana Neumannová
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POJEM EURÓPANSTVA VO VÝCHODNEJ
ČASTI STREDNEJ EURÓPY:
SKUTOČNOSŤ ALEBO IBA TÚŽBA?

Miklós Duray
(3. závěrečná část)

ENDLÖSUNG PO ČESKOSLOVENSKY A LEBENSRAUM
PO SLOVENSKY V PROJEKTE KOMUNISTICKEJ POLITIKY.

Po druhej svetovej vojne maďarskú a nemeckú otázku v Československu hodlali
síce svojsky, ale nie bezpríkladné vyriešiť. Za vzor im slúžili až dve predlohy:
stalinistické riešenie, ktoré bolo použité napríklad pri rozsídlovaní krymských
Tatárov po Sovietskom zväze, alebo fašistický projekt K. H. Franka, ktorý v záuj
me zabezpečenia životného priestoru Nemcom, počítal s vysídlením neponemčeného obyvatelstva Čiech. Táto druhá predloha skutočne mohla motivovať
protinemeckú politiku Čechov. Avšak aj najobjektívnejšie pohnútky, ak pravda nie
sú vyvolané priamou sebaobranou - ale prevenciou alebo odplatou - môžu viesť
jedine k jednoznačným brutalitám. Kam by bol svet dospel, keby sme boh podob
ným spôsobom odplácali za každú obeť hitlerovských koncentračných táborov? Po
druhej svetovej vojne sme sa dostali príliš ďaleko od možností politického riešenia
problémov tejto oblasti a míľovými krokmi sme sa vzdalovali od Európy.
Ak rešenie maďarskej otázky v Československu hodnotíme podlá česko
slovenského spôsobu riešenia nemeckej otázky, tak maďarská zostala nevyriešená.
To však nebolo zapríčinené iba neúspechom politiky úplného vysídlovania.
K usporiadaniu pomerov Maďarov v Československu neprispeli ani neskoršie
pomery.
Vo februári 1948 sa v republike odohral prosovietsky puč, po ktorom prevzali
moc komunisti. Komunistická strana Československa už od konca 1944 mala
prioritné postavenie v protimaďarskej nacionalistickej propagande. Táto strana,
28. februára 1945 v Košiciach na konferencii komunistov z územia obsadeného
sovietskou armádou prehlásila politiku slovenského "Lebensraumu". Znamenalo to
plánovité obsadzovanie a "poslovenčenie" oblasti obývaného maďarským obyvateístvom, pričom sa odvolávalo na historické právo a vychádzalo s hypotézy sloven
ského praobyvateístva tohto územia, ktoré bolo údajne pomaďarčené. Tento
program predniesol Gustáv Husák, ktorý od r. 1969 bol prvým (generálnym)
tajomníkom KSČ a od r. 1975 aj prezidentom republiky.
V roku 1948 však boli aj v ďalších štátoch východnej časti strednej Európy
nastolené komunistické diktatúry, čím vznikla nová situácia’ Ak v troch povoj-
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nových rokoch nebolo možné skrz západné velmoci zlikvidovať maďarský problém
vysídlením, tak po komunistickom převrate to bolo znemožnené práve Sovietskym
zväzom, ktorý zakázal svojim satelitom svoje vzájomné spory riešiť verejne.
Treba teda zdôrazňovať, že ak došlo k zmierneniu protimaďarského tlaku
československej nacionalistickej politiky po t. 1948, po februárovom komunistic
kom puči, nestalo sa tak v dôsledku údajného humanistického rázu leninskej
národnostnej politiky, alebo internacionalizmu komunistov, alel preto, že bolo
treba Západu demonštrovať internacionálnu jednotu krajin , v ktorých sa dostali
k moci komunistické strány. Teda národostná politika štátu sa vyvíjala pod vply
vom medzinárodných politických pomerov podobne ako počas prvej Českosloven
skej republiky.
Komunistickým prevratom ša však nerozplynuli iba agresívne možnosti riešenia,
ale aj všetky rozumné politické možnosti. Príčina sa nachádza v podstate politic
kého systému - v systéme jednej strany a v totalitarizme štátneho režimu - ktorý
nepovolí pluralistický rozvoj spoločnosti. Avšak faktem je: po roku 1948 ostrie
protimaďarskej politiky sa značne otupilo. Nemožno vylúčiť, že majú pravdu tí,
ktorí na základe protimaďarských tradícií tvrdia, že komunistický režim napriek
svojmu antidemokratizmu poskytuje Maďarom žijúcim v Československu viac
ochrany ako slobodnejší, a teda aj demokratickejší politický systém. Dokázať
tvrdenie by bolo ťažké, ale jedno vieme, že obdobie tzv. národnej a demokratickej
revolúcie v r. 1945-48 neposkytovalo žiadnu ochranu, skôr naopak! Vytýčilo
program otvoreného prenasledovania Maďarov a ich úplnej likvidácie. A vtedy boli
komunisti snáď ešte agresívnejšie protimaďarskí ako ostatní. Ale to bolo povoj
nové obdobie, zaťažené nenávisťou a morálnymi deformáciami. O to vážnejšie sa
treba zamyslieť na tou protimaďarskou hystériou a agitáciou, ktorá prepukla na
Slovensku počas demokratizačného procesu v r. 1968, keď svedkovia povojnového
prenasledovania Maďarov s hrôzou spoznávali podobnosť so svojimi vtedajšími
neblahými skúsenosťami a utrpeniami.
Môže komunistický režim vskutku poskytovať ochranu národným menšinám voči
agresívnemu nacionalizmu väčšinového národa? Vypuknutiu otvorených konfliktov
skutočne môže zabrániť a to neilen preto, aby nasilu dokazoval ’’proletársky
internacionalizmus’’, ale aj preto, že tento politický systém nie je schopný - okrem
triedneho boja, čiže boja o moc - znášať konfrontácie. Avšak neposkytuje a ani
nemôže poskytovať ochranu proti tým národno-mocenským zámerom väčšinového
národa, ktorým menšina stojí v ceste. Nemôže hlavne preto, lebo tým väčšinovým
ašpiráciám práve ona - strana - samovládkyňa - je ručiteľkou. To je najdôležitejším
bodom nepísaného spoločenského konzenzu medzi oficiálnou mocou a väčšinovým
národom, ktorý vznikal v podstate ako nutnosť. Ten sa po roku 1945 opieral najmä
o dva piliere: o ochranu sociálnych a triedno-mocenských záujmov pracujúcich
resp. o tú pomoc, ktorú Sovietsky zväz poskytol k vojenskému víťazstvu nad
hitlerizmom. Pri hlásaní tejto druhej skutočnosti sa však kládol dôraz na pomoc
Sovietskeho zväzu k vysídTovaniu Nemcov a Maďarov z Československa. Práve
tento aspekt bol prízvukovaný Komunistickú stranou Slovenska počas predvolebnej
kampane do zastupiteľských zborov v r. 1946. V pätdesiatych a šesťdesiatych
rokoch bol tento prvok ale zatlačený do úzadia. Po r. 1968 a najmä po počiatkoch
tzv. konsolidácie konsenzus medzi úradnou mocou a spoločnosťou väčšinového
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národa sa obnovoval v intenciách z r. 1945, t. j. bolo treba zabezpečit
*
životnú
úroveň tak, aby zodpovedala konzumným nárokom väčšiny obyvateľstva, a bolo
treba presvedčiť české a slovenské obyvateľstvo o tom, že ochrana suverenity
národného (československého) štátu je základným záujmom komunistickej strany.
Národ český presvedčujú najmä tak, že oficiálne masmédiá neustále dokazujú:
vysídleme Nemcov po roku 1945 bolo prvoradým národným záujmom, prebiehalo
ako demokratický proces za humánnych podmienok. Kto by o tom zapochybobal
alebo tvrdil opak, je nepriateľom národa a štátu. Súbežne s týmto sa zdôrazňuje,
že jediným ručitelom národnej a štátnej suverenity je Sovietsky zväz. Na Slovensku
sa zas uskutočňuje program "slovenského životného priestoru", ktorý bol pred
nesený na spomínanom zhromáždem komunistov 28. februára 1945. Jedným
bodom tohto programu je hlučné budovanie Slovenska v rámci federácie - diela
Husákovej politiky - druhým bodom tichá likvidácia maďarskej menšiny. K reali
zácii tohto druhého bodu programu poskytuje skvelú možnosť existujúce centrálne
riadenie, pretože popri všetkom ostatnom tak diskriminačnú hospodársku politiku
pre územie obývané maďarskou menšinou, ako aj protimenšinovú školskú a kultúr
nu politiku a rozhodnutia - väčšinou tajne - na minimalizovanie uplatnenia práv
národnej menšiny utvára komunistická strana.
Jeden nepatrný moment jasne dokumentuje, že oficiálna moc si jednoznačne
uvedomuje v koho prospech a proti komu uskutočňuje národnostnú politiku,
respektíve koho si potrebuje získať protimenšinovou politikou. V maďarčine
vydaných oficiálnych materiáloch totiž zatiaľ opatrne obišli spomínanú kompro
mitujúcu časť Husákovho prejavu z 28. februára 1945. Aj z maďarského vydania
jeho knihy "Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní’ okrem iných častí
vynechali aj túto pasáž. Naproti tomu pri hodnoteniach tejto udalosti v slovenských
textoch nikdy nezabudnú vyzdvihovať jeho protimaďarské vyhlásenia.
ČERVENOU NIŤOU JE NÁRODNÝ PRINCÍP

Treba si uvedomiť, že proti nacionalizmu väčšinového národa neexistovala, ani
za prvej republiky, účinná zbraň. Vtedajší systém síce bol neúmerne demokratickejší, ale bola to majoritná demokracia, teda v záujme väčšiny. Pod väčšinou však
nemáme rozumieť iba politickú, ale i národnú väčšinu. Bol to teda politický
systém, usporiadaný podľa záujmu väčšinového národa preto ochranu národnej
menšiny nemala v záujme ani jedna dôležitá (teda koaličná) strana. Strany národ
ných menšín (okrem nemeckej) predsa nemali nádej vstúpiť do koalície, preto
nemali nádej ani ovplyvniť vládnu politiku.
Je pravedpodobné, že politici, ktorí sa dostali v r. 1918 na čelo Československa - najmä Masaryk a Beneš - pokladali totálny útlak národných menšín za nezlučiteľ
ný s ideou demokracie, aj keď považovali ich existenciu za nutné zlo. Ich idea
demokracie pramenila z idey osobnej slobody. Lenže pri transoformovam práva
osobnej slobody na kolektívne práva - čo je zákonitým procesom štátotvornosti - ľahko sa môže stať, že demokratický princíp sa príliš jednostranne špecifikuje
v závislosti od toho, podľa akej priority sa organizuje štát. Teda princíp demo
kracie sa môže modifikovať napr. podľa národnej priority na národnú demokraciu,
alebo podľa triedneho princípu na socialistickú alebo ľudovú demokraciu atď.
64

21/1991

STŘEDNÍ EVROPA.NAŠI MAĎAŘI

Takéto obmedzenie démokracie nie je ale výdobytkom západu. Takto ohraničená
demokracia - stavovská demokracia v tejto části Európy existovala už aj v stredo
veku.
Ako príklad národne obmedzovanej demokracie, môžeme spomenúť jeden
prejav ministra zahraničných vecí Československa, Kroftu v r. 1936. Vtedy vyhlásil,
že Československá republika je spoločným štátom Čechov a Slovákov. (Táto
formulácia je aj dnes často používaná.) Táto skuktočnosť pre tieto dva národy
zaisťuje také zvláštne právo v štáte, na ktoré si národné menšiny žijúce na jeho
území, nemôžu nárokovať. Toto vyhlásenie aj bez dalšieho vysvetľovania dosť
jednoznačne poukazuje na strannosť tejto demokracie. Protinemecké a protimaďarské postoje prezidenta Beneša - tak v emigrácii ako po nej, v dobe "náro
dnej a demokratickej revolúcie" - tiež poukazuje na takúto prioritu československej
demokracie. Pravda, Benešov postoj bol skôr antidemokratický a totalitaristický.
Od podobných komunistických predstáv sa líšil v podstate iba v tom, že zároveň
bol aj protikomunistický. K deformovaniu demokracie podľa národnej priority je
však potrebný podobný cynizmus, ako k deformovaniu idey socializmu na národný
socializmus.
Idea obmedzovanej demokracie podľa záujmov väčšinového národa sa ale
rozvinula ešte před morálnou krízou za druhej svetovej vojny. Jej rysy sa začali
formovať v prvých mesiacoch po deklarovaní Československa v r. 1918. V kruhoch
národných menšín sa preto začali objavovať oprávnené pochybnosti voči vyhláse
nému programu "Švajčiarsko východu". Dnes je už známe akým spôsobom miernil
aj Masaryk v maďarskej otázke Vavra Šrobára, ministra s plnou mocou pro správu
Slovenska: pomaly musíme slovakizovať, aby sme nevyvolali rozhorčenie med
zinárodnej verejnej mienky.
Rýchlo alebo pomaly? Je to iba metodologická otázka a nie je principiálna.
Podstata je tá, že maďarskú menšinu v Československu treba zlikvidovať. Nájde se
dnes taký Slovák alebo Čech, ktorý by bol schopný, alebo by sa odvážil navrhnúť
metódu pozitívne odlišnú, čiže politiku na ochranu národných menšín? Ani nonkonformistickí intelektuáli, ktorí sú v opozícii so systémom sa o to zatiaľ verejne
nepokúsili. Ani naj tolerantnejší Slováci a Češi nedospeli k tomu - vlastne verejne
sa o tom nezmienili - aby namiesto štátom a spoločnosťou väčšinového národa
organizovanej asimilácii navrhli právne riešenie na likvidáciu menšinového polo
ženia, čiže na emancipovanie národnej menšiny, čo znamená uznanie jej - väč
šinového národa totožnej - štátotvornej pozície. Takému riešeniu podobná idea
ešte nezapustila korene do tradícií našeho geopolitického regiónu. Ak sa občas
aj po rokoch 1848-49 zrodili podobné koncepcie, napríklad konfederalistické plány
Kossútha v emigrácii, alebo návrhy na federalizovanie Rakúska v plánoch rakús
kych sociálnych demokratov Rennera a Bauera, alebo im podobná predstava
maďarského radikálneho demokrata Oszkára Jásziho - všetky upadli do zabud
nutia.
V čase rozkvetu historických národov stredne Európy -' v stredoveku - takéto
problémy totiž ešte nejestvovali. Keď sa však národná idea začala rozvíjať, každý
národ bol zaujatý sám sebou a nezaujímal sa o usporadanie etnických vzťahov,
o tolerovanie etnických záujmov. A keď - najmä po r. 1918 - sa ochrana národných
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menšín stala pálčivým problémom, urgovali ju len národné menšiny. Väčšinové
národy ju považovali za neaktuálnu.
V ostatných oblastiach Európy - v západnej a severnej - však aj národnostný
problém bolo treba vyriešiť a to z dôvodu celospoločenských záujmov. Došlo
k usporiadaniu švédsko-fínskych vzťahov, ktorých historické pozadie bolo najviac
podobné stredoeurópskym národnostným pomerom. Flámsko-valonské vzťahy,
napriek etnoregionálnym pohybom sú oveľa lepšie usporiadané, ako situácia
hociktorej národnej menšiny v strednej Európe. Možno najdokonalejším právnym
riešením je spolužitie švajčiarských národností. Dokonca, po smrti generála Franca,
kultúrnym a právnym záujmom historických etník Španielska sa postupne dostáva
zákonnej záruky. Aspoň nám - z perspektívy východnej časti strednej Európy sa to
takto javí. Možno tí, ktorých sa to bezprostredne týká majú iný názor. Pravdou je
však, že menšiny vo východnej časti strednej Európy vznikli za úplne odlišných
podmienok ako v západnej Európe, pretože vo vrcholnej etape skonštruovania
moderných národov - na začiatku 20. storočia - vznikli s pomocou medzinárodného
násilia.

BOLO BY ŽIADÚCE REŠIŤ ROZPORUPLNÉ OTÁZKY

V čase rozpadu Habsburskej monarchie národnostné vzťahy v rámci ríše boli
natoľko rozvírené, že výsledok mohol byť len zánik štátneho útvaru. Za uplynulých
sedemdesiat rokov však k podstatným pokusom o likvidáciu pôvodných základných
rozporov - ktorýc súčasťou malo byť aj vyrovnanie medzi Maďarmi a väčšinovými
národmi nástupnických štátov - skoro vôbec nedošlo. Nemecká otázka vyriešená
nebola tiež, skôr zlikvidovaná vysťahovaním Nemcov. Z hľadiska pokusov o uvolnenie je čiastočne výnimkou Juhoslávia a to najmä z dôvodu širšieho uplatnenia
princípu samosprávy, ale aj preto, že titoisti - práve naopak ako Čechoslováci - ešte
v r. 1943 vyhlásili politiku tolerancie medzi jednotlivými národnosťami Juhoslávie.
Avšak nástupnícke Štáty - tak ich oficiálna ako i neoficiálna verejnosť - bez výnim
ky sa dištancujú od objektívneho prehodnotenia maďarskej otázky. Vzhľadom na
vecnosť by bolo nutné, aby zainteresované strany brali do úvahy tri aspekty:
možnosť územnoho usporiadania, verejnosprávne a ústavosprávne riešenie. Lenže
pre nástupnické štáty je prvý aspekt úplne nepřijatelný a ďalšie dva iba v takých
úzkych obmedzeniach, že sú ako riešenie takmer úplne vylúčené. Preto nastáva
podobná situácia ako v dualistickej monarchii, kde pre dominantné mocenské
kruhy bola tiež neprijateľná zmena dualistického mocenského režimu na pluralis
tický. Príklad rozpadu monarchie, ako aj územné usporiadanie pred 2. sv. vojnou
nás upozorňujú na to, že keď sa nezlikviduje faktor vzniku takéhoto napätia, stane
sa pri prvej príležitosti politickou dezintegračnou silou. Keď pokusy na násilnú
alebo organizovanú asimiláciu menšín, alebo ich vysídleme mocenským aparátom
nepovažujeme za prejavy ponaučenia - akože ich nemôžeme za ne považovať - tak
skutočne málo čo svedčí o tom, že v priebehu predchádzajúcich desaťročí by sa
politici tohto regiónu stali múdrejšími.
Napriek tomu, že je stále viac takých politikov, najmä v regióne tvorenom
Maďarskom a Československom, ktorí prichádzajú na to, že rozbitie Habsburgskej
ríše bolo koncepcionálnou chybou. Jedine ona mohla zabrániť tomu, aby tento
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geopolitický priestor padol za obeť supremácii cudzej moci, či už Sovietskej alebo
hitlerovskej. Lenže pri pochovávaní monarchie miništrovala národno-mocenská
zaslepenosť. Preto teda skôr, než by sme začali nariekať nad svojim položením,
treba vyvodiť ponaučenie zo správania sa tunajších národov v minulosti a dnes. Až
potom môžeme vysloviť s nádejou následovnú hypotézu: obranyschopnosť strednej
Európy je možná len v takej spojeneckej sústave, ktorá zužitkuje konzekvencie
z kladov a záporov "nebohej" Rakúsko-Uhorskej monarchie. K takému spojenectvu
vedúcu cestu by sme mohli - napriek momentálne vládnucemu systému - nastúpiť
už aj teraz. Napríklad tak,že by sa vzájomne a ústavne rešpektovali podvojné
väzby, dvojitá vlasť národných menšín žijúcich na území susedných štátov - podľa
bydliska a národnej kultúry. Alebo tak, že súsedné štáty by voči sebe nepresad
zovali jednostranné hospodárske a strategické výhody - ako napríklad pri určovaní
hranie nástupnických štátov, alebo posledne pri československo-maďarských
rokovaniach o výstavbe sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, či v oblasti
medzinárodnej prepravy atď. Samozrejme, záujmové združenie národov (alebo
štátov), ktoré by bolo neporovnateľne serióznejšie než RVHP - trebárs západo
európskemu spoločnému trhu (EHS) podobné, je v strednej Európe reálne iba
v pokomunistickom, t.j. po Sovietskej nadvláde nasledujúcom období, keď sa
dokážeme vrátiť tak v zmýšlam ako i v meziľudských vzťahoch k európskym
tradíciám, čiže k tolerovaniu rôznosti. V takomto prípade snáď bude možné
vytvoriť zdravšie vzťahy nielen medzi štátmi, ale medzi národmi vo východnej časti
strednej Európy, ktoré nebudú zaťažené partikularizmami.

POKUSY O ZMIERNENIE NÁRODNÝCH SPOROV.
Pred r. 1918 v maďarskej politike nebolo ojedinelým javom, že politici väč
šinového národa sa postavili na stranu národných menšín, alebo menšinových
národov. Pravda, dochádzalo k tomu aj z dôvodov stramcko-politických taktík
počas predvolebných bojov. Avšak mnohých politikov viedlo ich politické a etické
presvedčenie. Medzi prvými, ktorý sa takto prejavili bola maďarská radikálna tzv.
"marcová mládež", keď v r. 1849 sa zasadzovala za prijatie prvého zákona v Euró
pe o národných menšinách. Najvýraznejším predstaviteľom tejto tolerancie však
bol Lajos Mocsáry (jeho rodný dom blízko Lučenca bez pamätnej tabule chátra)
a po ňom čelný predstaviteľ maďarských radikálnych demokratov Oszkár Jászi.
Lenže po r. 1918 tieto príklady medzi politikmi nových väčšinových národov
nenašli naledovateľov. Samozrejme vyskytli sa ojedinelé gestá. Ako príklad môže
me spomenúť dar prezidenta Masaryka 1 milión korún na rozvoj maďarskej
menšinovej kultúry. Objektívna politologická publikačná činnosť Emanuela Rádia
však už bola bielou vranou. Národnostný program medzivojnovej československej
ľavice, predovšetkým komunistickej strany, nevychádzal z etického presvedčenia
a z odhodlania politického riešenia národnostnej otázky, ale zo stratégie medzi
národného komunistického hnutia a z taktiky triedneho boja. Po druhej svetovej
vojne samozrejme zanikla aj táto solidarita, veď členov maďarskej národnosti
z KSČ vylúčili.
Verejné prejavy sympatie s Maďarom po r. 1945 možno ľahko zrátať na prs
toch. Mali dve základné charakteristiky: nevychádzalli z kruhov politikov a netýkali
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sa prinicipiálnych otázok, ale len metodologických. Ako prví sa ozvali dvaja
duchovní českobratskej evanjelickej cirkve - Miřejovský a Říčan - v r. 1947, ktorí
vo svojich článkoch zverejnených v časopise "Křesťanská revue" a v týždenníku
"Kostnické jiskry" odsudzovali brutálne spôsoby deportácie Maďarov do Čiech.
V roku 1968, keď počas demokratizačného (obrodného) procesu aj protimaďarské
vášne sa dostali na Slovensku k slobodnému prejavu, Dominik Tatarka a Zora
Jesenská napomínali slovenskú verejnosť k triezvosti. Na jar 1969 sa pekne preja
vilo demokratické zmýšľanie českej mládeže, keď na zakladajúcem zjazde Federa
ce sdružení svazů mládeže do prerušenia diskusie boli za to, aby aj mládež národ
ných menšín mala právo si založiť vlastnú organizáciu. Toto právo totiž na Sloven
sku v období demokratizačného procesu až do konca odopreli maďarskej menšine.
Ľady sa až v r. 1982 začali znovu lámať, keď som bol vzatý do väzby za Činnost
vo Výbore pre ochranu práv maďarskej menšiny žijúcej v Československu. Najprv
sa ozval VONS, ale keď ma v r. 1984 uväznili druhý krát, napísali svoje známe listy
Milan Šimečka, Miroslav Kusý, Jozef Jablonický a Ján Čarnogurský. Namietali
predovšetkým proti tomu, že štátna moc chce umlčať prenasledovaním tých, ktorí
otvorene nadhodia problémy. Obhajovali teda najmä slobodu prejavu. Mňa však
oficiálna moc prenasledovala za činnosť, ktorú som vyvíjal pre ochranu maďarskej
menšiny. Aj tak každý prejav solidarity s mojou osobou, chtiac nechtiac, bol
prejavom aj vo veci menšiny. Nakoniec aj štyria pisatelia dopisov pripúšťali, že
skutočne môžu existovať problémy v postavení maďarskej menšiny v Českoslo
vensku.
Týchto prejavov solidarity je aj málo, aj veľa. Je ich málo, čo do počtu, lebo ich
pozitívny účinok na pozdvihnutie úrovne politickej kultúry spoločnosti sa stráca
rýchlym kompenzovaním protichodne zmýšľajúceho prostredia. Keď však berieme
do úvahy protimaďarské tradície, je to zároveň aj veľa - veď sa nedalo očakávať
ani toľko. Každý jeden Čech a tým skôr každý jeden Slovák, ktorý v nejakej
verejnej forme prejaví svoju solidaritu s Maďarmi - najmä maďarskou menšinou - musí počítať s odsudzovaním tak zo strany oficiálnej moci, ako čiastočne aj zo
strany svojho národa. Pretože takéto prejavy nenarážajú len na záujmy, direktívy
a zákazy oficiálnej moci, ale aj na - celé desaťročia tendečne manipulovanú - verejnú mienku a očakávania mimomocenskej spoločnosti národa. Dopisy spomí
naných štyroch intelektuálov zo Slovenska neprivítali s nadšením ani slovenskí
nacionalisti, ani pokračovatelia českých benešovských alebo gottwaldovských
tradícií. Táto verejnosť aj činnosť Výboru pre ochranu práv maďarskej menšiny
posudzovala takmer zhodne s oficiálnou mocou. To znamená, že ju považovala za
iredentistickú, narúšajúcu celistvosť Štátu prinajlepšom za nacionalistickú, pre
hnanú alebo neaktuálnu. Vôbec nie, alebo len veľmi neochotne objavovala
v ochrane práv národnej menšiny ochranu ľudských práv. Preto vôbec nepovažu
jem za neuveriteľné slová dôstojníka štátnej bezpečnosti z októbra 1985, keď mi
povedal - vôbec nie ako vyhrážku, ale skôr ako reálnu možnosť - že by im nebolo
robilo starosti zorganizovat masové akcie medzi slovenskými robotníkmi na moje
verejné odsúdenie pre činnosť, za ktorú som bol aj väznený. Veď by som mal
vedieť - zdôrazňoval mi onen dôstojník - akí sú Slováci na túto otázku citliví. Áno,
mal pravdu. Len tomu zdôvodneniu nemôžem uveriť, že prečo neuskotočnili tú
akciu. Podlá dôstojníka ŠtB údajne preto nepristúpili k takým akciam, aby "nepo68
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špinili" nevinných maďarských pracujúcich. Oveľa pravdepodobnejšie sú dva iné
dôvody: Za prvé: každú akciu, sorganizovanú mocou prijíma verejnosť nedôverčivo.
Možno, že takéto zhromaždenia mohli vyvolať dokonce aj sympatie k maďarskej
menšine. Bo by to ten známy bumerangový efekt. Represívnej moci sa takto
podarilo vyvolať určitú sympatiu - aj keď nie jednoznačne voči maďarskej menšine,
ale vďaka "civilnej guráži" prejavujúcej sa v ochrane práv.
Je však možná aj druhá alternatíva, že uplatnili známu taktiku komunistických
strán: ak sa o nejakom probléme nehovorí, quasi neexistuje. Každý konflikt
v národnostnej otázke vrhá tieň na komunistickú moc, lebo odkrýva skutočné
pozadie "leninských princípov" a "proletárskeho internacionalizmu".
Solidarita Čechov a Slovákov - v čase mojich väzieb - vyvolala protichodné
stanoviská aj v maďarských kruhoch. Pozoruhodné sú z nich najmä tie, v ktorých
sa odrážajú tradičné maďarské názory. Niektorí už dopredu označovali za podoz
rivé možné styky medzi Výborom a Chartou a moje pripojenie sa k signatárom
Charty. Bolo viac takých, ktorí boli tiej mienky, že solidarita zo strán Čechov
a Slovákoch, vyvolaná mojim väznením, môže celý prípad presmerovať na vody
československých záujmov, t.j. koniec-koncov proti záujmom maďarskej menšiny.
Napokon sa našli aj také extrémne maďarské názory, podľa ktorých dialóg započa
tý medzi Čechmi, Slovákmi a Maďarmi je zradou záujmov maďarského národa.
Maďari, ktorí inak sú prívržencami dohody, obávali sa oklamania a upozorňovali
na to, že českí a slovenskí antifašisti, ktorí v medzivojnovom období boli spolubo
jovníkmi maďarských antifašistov, r. 1945 bez výnimky zradili svojich druhov
a obrátili sa proti maďarskej menšine, vydanej napospas svojmu osudu. Málo bolo
takých, ktorí pripúšťali, že práve rozvíjajúce sa vzťahy v rámci neoficilálnej verej
nosti týchto troch národov môžu byť vhodnú príležitosťou k obnoveniu pokusu o - už toľkrát násilne zamedzené - "budovania mostov" medzi týmito národmi.

IDEA "MOSTU"

O rozvoji maďarsko-slovensko-českých kozmopolitických stykov, čiže tých, ktoré
sa rozvíjajú na vzájomnej afinite názorov, na duševnom príbuzenstve, na zhodných
predstavách o demokracii v rámci východnej časti strednej Európy môžeme
hovoriť naozaj len v podmieňovacom spôsobe, len ako o prepotrebnej možnosti.
A to nielen preto, že vytváranie väzieb medzi týmito národmi za pomoci národ
ných menšín bolo v rozpore so záujmami každej doterajšej oficiálnej česko
slovenskej politiky. Dnešná oficiálna moc - ešte viac ako predošlá - jednoznačne
odmieta tradičnú "ideu mostov" medzi národmi, ktorá sa zrodila v okruhu maďar
ských menšín nástupnických štátov ešte po prvej svetovej vojne a ktorú v podstate
pojali aj do záverečného dokumentu helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolu
práci v Európe v r. 1975. Túto ideu oficiálna československá moc neodmieta len
preto, že plánuje úplne odpísať maďarskú menšinu, ale i preto, lebo dnešná
liberálna politika kádárovského Maďarska je proti jej vôli a po tomto "moste" by
mohla prenikať aj do Československa. Samozrejme toto odmietanie nevychádza
len z nacionálneho presvedčenia, ale aj z podstaty totalitnej moci, z odmietania
každej súkromnej a nekontrolovateľnej iniciatívy. Ľudovít Pezlár, vedúci straníckej
ideológie na Slovensku v máji 1983 verejne odmietol túto ideu mostov pro oficiál21/1991
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nej návšteve vydavateľstva Madách, ktoré vydáva maďarské knihy na Slovensku.
Ako zdôvodnenie uviedol, že na udržiavanie stykov sú oprávnené iba vlády dvoch
štátov - Československa a Maďarska. Bolo teda vyslovené: styky sú’možné iba
medzi dvomi štátmi, prípadne medzi ich úradnými inštitúciami. Rozvíjanie vzťahov
medzi týmito národmi je už nežiadúce. Z toho vysvitne aj to, prečo sú natoľko
obmedzované turistické cesty z Československa do Maďarska, ktoré predstavovali
v r. 1982 len 49% roku 1981. V nasledujúcich rokoch sa to sotva zmenilo, a v I.
polroku 1986 sa znížili v porovnaní s tým istým obdobím predošlého roku o 25%.
Je naozaj pozoruhodné, že tomuto štátno-nacionalistickému pohľadu podobné
stanovisko má aj časť československej verejnosti tak doma, ako aj v emigrácii na
Západe. Prejavuje sa v tom, že - v súlade s oficiálnym názorom medzištátne vzťahy
v reláciách maďarsko-československých stykov sa uprednostňujú před národnými.
Treba dodať, oficiálny názor je motivovaný najmä tým že styky medzi týmito
národmi, rozvíjané aj za pričinenia národných menšín, sa ťažko dajú mocensky
kontrolovať. Avšak niektoré neoficiálne československé (české a slovenské) kruhy
preto sa zhodujú v týchto názoroch s oficiálnym stanoviskom, lebo územná rozloha
štátov v strednej Európe a v jej východnej časti sa nezhoduje s rozlohami etnických
území. Buď jedno, buď druhé je väčšie a to pôsobí nesmierne rušivo na ideu
národného štátu nástupnických štátov, teda aj na ideu československého národného
štátu. Nesmieme zabudnúť pritom ani na to, že oficiálna moc má podobný pohľad
aj na rozvíjanie vzťahov medzi Slovákmi (Slovenskom) a Čechmi (Čechami). Veď
represívne orgány oficiálnej moci sa snažia zabrániť stretnutiam aj medzi členmi
neoficiálnych verejností Slovenska a Čiech. Tak isto sa snažia nabúrať aj styky
medzi českým a slovenským národom a maďarskou menšinou v rámci disidentskej
verejnosti.
Moja skepsia však nepramení z negatívneho postoja oficiálnej politiky, ale skôr
z toho, že ani v kruhoch československej neoficiálnej opozície nevládne priaznivé
ovzdušie pre šírenie "idey mostov". Ak totiž niekto podpísal Chartu ’77, alebo
nesúhlasí so súčasnou úradnou politikou, to ešte nemusí znamenať, že je nonkonformista, alebo demokrat. Nemusí to ani znamenať, že je duševne pripravený
zaujať kritický postoj k tradičným mocenským koncepciám. Tradičná česko
slovenská koncepcia v maďarskej otázke má najbližšie k bismarckovským predsta
vám: upevnenie národnej jednoty podporuje najviac napätie so susedmi - viď
francúzsko-nemecké vzťahy po roku 1871. Takáto vedome vytvorená situácia
dokonca môže priniesť pre nepopulárnu moc aj čiastočné pochopenie zo strany
verejnej mienky. Pretože so štátnou mocou takmer každý je schopný nadviazať
spojenectvo, keď ide o nacionalistickú záležitosť.
"NAPÄTIE TREBA OŽIVOVAŤ!"

Vyvolať napätia je možné niekedy aj z neuveriteľných príčin. Jednou takou
príčinou bol napríklad slovenský preklad maďarských bájok a legiend, spracova
ných Dénesom Langyelom a vydaný vo vydavateľstve Tatran v Bratislave v r. 1981
pod titulom "Zázračný jeleň". Šéfredaktorovi vydavateľstva za túto knihu bola
uložená pokuta, lebo podľa rozhodnutia politického byra strany, tieto bájky urážajú
nacionálne cítenie slovenského ľudu. O niečo skôr, v r. 1976 slovenská vláda sa
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vedome pričinila o vytvorenia napätia: zakázala na Slovensku oslavy 300. výročia
narodenia najvýznamnejšej postavy hnutia maďarskej (uhorskej) nezávislosti,
Františka Rákócziho II. Oficiálnu vládnu delegáciu Maďarska, ktorá prišla položiť
vence na Rákócziho hrobku v Košiciach a na jeho rodný dom v Borši (na východ
nom Slovensku), odmietla oficiálne prijať. Práve v tom čase v českom Jindřichovom Hradci (Neuhaus), kde bol Rákóczi chovancom jezuitského kolégia, maďarské
veľvyslanectvo v Prahe a České ministerstvo kultúry spoločne umiestnili veniec pri
pamätnej tabuli kolégia. V tom istom čase, keď tieto udalosti prebiehali, slovenské
denníky uverejňovali články o tom, že národnooslobodzovací boj, vedený Rákoczim
bol namierený proti záujmom slovenského ľudu.
Tieto prejavy boli ale prejavmi úradnej moci. Prevažná väčšina československej
neoficiálnej opozície je v opozícii práve s touto uradnou mocou a to najmä preto,
že táto úradná moc nedovoľuje, aby sa uplatnil národný alebo náboženský charak
ter československých resp. českých a slovenských tradícií a obmedzuje spoločenské
a politické prejavy týchto dvoch národov, ale aj ostatného obyvateľstva podľa
platných sovietských záujmov. Lenže takáto opozičnosť ešte nie je zárukou demo
kratického alebo nezávislého zmýšľania. Napríklad v niektorých kruhoch, ktoré síce
zamietajú dnešnú československú oficiálnu politiku, často kritizujú smutne známe
stalinistické "pätdesiate roky", lebo práve vtedy prestal brutálny útlak maďarskej
menšiny. Je pravda, že paralelne s udelenim niekoľkých práv menšinám zrušili
ideu štátoprávnej rovnoprávnosti Slovákov (ideu federácie) a uväznili niekoľko
slovenských politikov. Zároveň utlmovali národný charakter protinemeckého slov,
národného povstania v roku 1944. V týchto kruhoch sa začal formovať už v šesťde
siatych rokoch taký názor, že väčšinový národ (slovenský) je oficiálnou mocou viac
utláčaný, ako maďarská menšina. Teoreticky by to bolo možné, tak ako je možné
i to, že od roku 1969 situácia českého národa sa vyvíjala nepriaznivejšie ako o dve
tretiny menej početného slovenského národa. Je to dôsledkom toho, že hybné sily
demokratizačného procesu v r. 1968 boli sústredené v Čechách, ktoré po vojen
skom zásahu Sovietskeho zväzu bolo treba potlačiť, čo okrem iného znamenalo aj
hrubý zásah do všetkých oblastí života českého národa. Takáto inverzia situácie
v reláciách maďarskej menšiny nie je možná. Podstata jej utláčania nie je závislá
na sovietskej mocenskej politike - ona môže maximálne len určovať formy a mieru
útlaku. Príčiny tlakov, pôsobiacich na maďarskú menšinu - ako som už spomínal treba hladať v česko-slovenských národno-mocenských cieľoch.
Dnešná totalitná moc, ktorá svojou podstatou je hegemonistická s prvkami
totality - z dôvodu afinity - prevzala niektoré prvky totality z nedávnej hitlerovskej
a stalinistickej minulosti. Aj národno-rasistická idea čisto slovanského štátu kon
com druhej svetovej vojny a po nej svedčí o takomto prevzatí. Komunisti túto ideu
- vzhľadom na Sovietsky zväz - hlásili oveľa hlučnejšie ako prívrženci iných strán.
Komunistická strana, ktorá v r. {948 prevzala moc, zabudovala tento princíp do
svojej mocenskej politiky tak, aby bol v súlade s proletárskym internacionalizmom,
s požiadavkami leninizmu a neodporovala aktuálnym záujmom Sovietskeho zväzu.
Napríklad aj zrýchlenú likvidáciu maďarských škôl na Slovensku práve vtedy - v r.
1977 - 78 - začali otvorene plánovať, keď aj v Sovietskom zväze na taškentskej
konferencii sovietskych jazykových odborníkov začali súriť rusifikáciu neruských
škôl.
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AKÉ KROKY PODNIKNE OPOZÍCIA NA
ZMIERNENIE NAPATÍ?

Na zložitosť československých opozičníckych (disidentských) kruhov poukazuje
aj to, že Charta, napriek svojej rozmanitej činnosti a napriek potenciálnej ochote
zaujať stanovisko v otázke maďarskej menšiny, doteraz nevydala dokument
o situácii tejto menšiny žijúcej v republike. Pravda, to neznamená, že túto otázku
považujú za podradnú, ale možno to, že táto otázka je zložitá, a preto ťažko môžu
k nej zaujať také stanovisko, ktoré by bolo prijateľné pre všetky zainteresované
strany. Dokumentom Charty sa môže stať len taký materiál, ktorý je prijatý
všetkými stranami, angažovanými v jeho vydám. Tento princíp je v podstate
správny, lebo má demokratický charakter, lenže nie je isté, že zaručuje výsledok
v demokratickom duchu. Stačí jeden protinázor zúčastnených, aby sa pokus nemo
hol uskutočniť, alebo - čo je ešte horšie - aby poklesol na úroveň oficiálnych
komuniké, opakujúcich frázy a zovšeobecnenia. Pre českú opozíciu maďarská
otázka je vzdialená a nevenuje jej ani veľkú pozornosť. Slovenská opozícia k nej
má bližší vzťah a preto s ňou aj ťažšie zápasí. Ale nakoľko maďarská menšina
v Československu žije na území Slovenska, sotva si možno predstaviť v tejto otázke
také stanovisko, ktoré pochádza len z kruhov českej opozície. Vo veci maďarskej
menšiny sotva možno očakávať súlad v rôznych opozičných kruhoch - a to práve
kvôli národno-mocenským záujmom.
V otázke maďarskej menšiny ani nemôžeme očakávať súlad medzi rôznymi
zúčastnenými stranami. Môžeme počítať len s individuálnymi prejavmi, ktoré môžu
byť o to cennejšie. Ak kritika dnešnej národnostnej politiky štátu nemá byť len
konštatujúca, ale aj kauzalistická, nemôže sa vyhnúť ani analýze procesu jej vývinu.
Pravda, bez analýzy nemôžeme ani dnešné pomery dôkladne popísať, lebo práve
tendencie procesu by nám ostali zahalené. Takáto hĺbková sonda by však zasahova
la do národno-mocenských záujmov a na ich kritický rozbor ani dnešná neoficiálna
verejnosť Československa nie je pripravená. Tento svoj názor som si formuloval
ako signatár Charty a nie ako jej kritik. Dospel som k nemu už predtým, než som
Chartu podpísal, na základe tých osobných skúseností, o ktorých som písal aj vo
svojej knihe "Kutyaszorító". To čo tu vytýkam, nie je vadou Charty, ale je charak
teristickým rysom československej spoločnosti čo Charta iba odzrkadľuje.
UTLÁČANÍ AKO AJ UTLAČOVATELIA SÚ VYDANÍ NA POSPAS

Z tohto všetkého sa zdá, že vo východnej oblasti strednej Európy sa sotva
zlepšili podmienky pre vyrovnanie medzi susednými národmi i napriek tomu, že
historické skúsenosti týchto národov sú si čoraz bližšie. Paralely medzi poľskými
a maďarskými (uhorskými) dejinami existujú už stáročia. České - teraz už česko
slovenské - a maďarské (uhorské) dejiny, ktoré sa dloho odohrávali v oddelených
politických regiónoch, v poslednom čase nadobúdajú stále viac podobnosti. V au
guste 1968 sa Sovietskou vojenskou okupáciou Československa zavŕšili skúsenosti
nadobudnuté národmi poľským, maďarským, českým a slovenským v systéme
Sovietského typu. Udalosti v Maďarsku v r. 1956 ešte mnohí v Československu
hodnotili v projekcii vojenskej porážky Maďarov na konci druhej svetovej vojny,
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čiže ako poslednú vzburu porazených tradičných maďarských politických síl
a spoločenských tried. Preto aj vojenský zásah Sovietskeho zväzu v novembri proti už víťaznej revolúcii - pokladali za logický následok. Avšak v auguste 1968 im
bolo veľmi nemilosrdne dané na vedomie, že ani Československo - koncom vojny
považované za víťaza a ďalekosiahlo podporované Sovietskym zväzom - nemôže
byť výnimkou a je podriadené Sovietskym mocenským záujmom rovnako, ako vo
vojne porazené Maďarsko. Podľa môjho názoru, toto je najkrutejšou, ale zároveň
aj najpoučnejšou skúsenosťou obdobia po r. 1945, resp. 1948. Sotva mohlo byt
rukolapnejšie dokázané, že osudy národov vo východnej časti strednej Európy sú si
veľmi podobné.
Dosť presne vieme, ako vznikali rozpory medzi tu žijúcimi národmi, pomerne
presne poznáme priebeh vyše storočnej tragédie východnej časti strednej Európy.
Je nám dostatočne jasné: ak z pomerov v monarchii hlavne rakúskonemeckú
a maďarskú politiku môžeme viniť, tak za pomery po rozpade monarchie predo
všetkým nesie zodpovednosť politika nástupnických štátov, pretože medzinárodné
rozhodnutia, ktoré najviac ovplyvnili pomery v oblasti, boli formované najmä ich
nastolenými požiadavkami. Ak si tento posledný fakt dokážeme uvedomiť dos
tatočne hlboko, potom sa nám môže rysovať skromná nádej na znižovanie bez
brannosti tu žijúcich národov. Len toto nám môže pomôcť urýchliť - aspoň
duchovne - návrat k Európe. Pokiaľ totiž bude prevládať na jednej strane nedôve
ra, na druhej neochota, nezostáva nám veľa nádeje na formovanie spoločnej
európskej budúcnosti.
SYSTÉM JEDNOTNEJ STRANY JEDEN Z DRUHOV FAŠIZMU
Zoltán Fábry, maďarský publicista a kritik, ktorý žil v Československu, vo svojej
antifašistickej tvorbe, možno jedinečnej aj v reláciách svetovej literatúry, fašizmus
označil ako "vraha európskej kultúry a európskych tradícií". Fašizmus však nepova
žoval za časovo a priestorovo ohraničiteľný jav. Podľa neho fašizmus je takou
anomáliou deformácií v systéme ľudských hodnôt, na ktorú nemožno vzťahovať
doktrínu,podľa ktoré zložením zbraní v r. 1945 bol porazený a zlikvidovaný. Nie to
možné, aj keď najúhlavejším nepriateľom bol práve ten genocídny a militantný
fašizmus, ktorý sa ocitol na vrchole za druhej svetovej vojny. Fábry postavil voči
sebe fašizmus a Európu ako dva protiklady: fašizmus ako protiklad európskej idey,
európskych kultúrnych tradícií a novovekého európského kontextu: demokracie,
pluralizmu, antibarbarizmu, slobody, ochrany osobnosti, antiviolencie, antitotalitarizmu. Podľa neho: "Zákonom Európy je: sloboda. A tento zákon vyvrhne zo sebe
teror, diktatúru, systém jednej strany - živiteľov fašizmu". Tieto slová napísal v r.
1946, vo svojom politickom obhajovacom spise "A vádlott megszólal" (Obžalovaný
prehovorí) proti kolektívnemu obvineniu z vojnového zločinu Maďarov žijúcich
v Československu. (Tento spis vtedy poslal všetkým významným osobnostiam
českej a slovenskej kultúry, ktorí ho bez výnimky nechali bez odpovede. Nebolo by
na škodu, keby aspoň teraz, zo štyridsaťročného časového odstupu si ho prečítali
tí, ktorým by tento zdrvujúci text mohol byť adresovaný dnes.)
Zaostrime však našu optiku na tieto posledne citované slová, ktoré sú dnes ešte
aktuálnejšie ako pred štyridsiatimi rokmi. Môžeme existenciu teroru vyvracať,
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diktatúru popierať. To prvé môžeme nazvať odhodlaním, druhé poriadkom. Aké
meno im dáme, závisí od našich tradícií a politickej kultúry. Existenciu systému
jednej strany však dokazuje súčasná politická prax. Naše skúsenosti dávajú za
pravdu Fábrymu.
Systém jednej strany (monopolistický systém), všeobecnejšie znamená: antipluralizmus. Avšak z takéhoto pohľadu je to značne väčší deficit demokracie ako
nedostatok samotného politického pluralizmu, čiže systému viacerých politických
strán. Rešpektovanie pluralizmu je najeurópskejšou tradíciou v našich novodobých
dejinách - je to záruka demokracie. V spoločnosti, v ktorej sa zjavila choroba
z nedostatku rešpektovania pluralizmu, európsky duch umiera. Význam pluralizmu
je ale oveľa širší, bohatší a hlbší ako jeho tradičné chápanie politikmi. Politický
pluralizmus (systém viacerých strán) je síce dôležitým a nepostrádateľným nástro
jom demokratickej praxe, no nie je schopný zabezpečiť spoločenskú realizáciu idei
demokracie. Na základe svojej podstaty síce môže zabezpečiť súčasné uplatnenie
rôznych politických názorov (záujmov), ale triedi ich podľa hegemonistického
systému majority. Ale nakoľko aj politický pluralizmus korení v idey individuál
neho politického práva na slobodu, neobsahuje zásadu kolektívnej rovnoprávnosti,
rovnocennosti a zásadu kolektívnej samosprávy. Pravda, pre každého zaručuje
jednotlivo politickú slobodu, ale nevie zaručiť, aby záujmy jednotlivých kolektívov
neboli majorizované záujmami početnejších kolektívov. Právo na slobodu jednotliv
ca a kolektívne právo sa však vzájomne nevylučujú, ako ani sloboda jednotlivca nie
je v rozpore so zásadou samosprávy, resp. kolektívnej samosprávy, práve naopak!
Ich spoluexistencia môže zaručiť spoločenskú realizáciu idey demokracie.
Politický pluralizmus vznikol v západnej Európe za účelom riešiť najmä sociálne
a politicko-ideologické resp. mocenské konflikty. Politický vývoj vo východnej časti
strednej Európy prebiehal čiastočne odlišným spôsobom. Popri týchto klasických
rozporoch v spoločnosti tu rovnakou dôležitosťou pôsobil aj národný, resp. národno-mocenský konflikt. To a priori znamenalo, že politický pluralizmus - t.j. demo
kracia majoritného princípu - nebol postačujúcim politickým usporiadajúcim
princípom spoločnosti, nakoľko nemohol zaručiť rovnoprávne uplatnenie záujmov
rôznych národov a etník. Teda zo systému chýbal princíp samosprávneho národ
ného pluralizmu. Parlamentná demokracia od šesťdesiatych rokov minulého
storočia aj preto nedokázala zosúladiť záujmy jednotlivých národov Rakúsko-maďarskej (uhorskej) monarchie. Tak sa mohlo stať, že uhorský snem v r.
1868, napriek demonštratívnemu odchodu poslancov národných menšin, prijal
zákon o menšinách Uhorska. Medzi politickými princípmi usporiadania spoločnosti
národný princíp figuroval na poslednom mieste, pričom bol majoritný - t.j. nenapo
máhal národnostnými právami, ale postihoval menšinovým postavením.
NÁRODNÁ DEMOKRACIA
AKO JEDNA Z DRUHOV HEGEMONIE

Nemám v úmysle teraz súdiť vtedajšie pomery, skôr chcem namietať proti
tomu, že k zužitkovaniu ponaučení z týchto pomerov dodnes nedošlo. Politickým
silám nástupnických štátov - okrem práva na sebaurčovanie národov, ktoré využili
na dosiahnutie vlastných mocenských cieľov - prijatie takého princípu usporiadania
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spoločnosti, ktorý by rešpektoval národný pluralizmus, je cudzie. Podľa môjho
názoru, vý východnej časti strednej Európy aj dnes len súčasné fungovanie politic
kého a národného (národnostného) pluralizmu môže zabezpečiť ten politický
rámec, v ktorom sa môže uplatniť idea demokracie, porovnateľnej západoeuróp
skym demokraciám.
Už samotný fakt, že novým politickým usporiadaním strednej a východnej časti
strednej Európ v r. 1918, boli vytvorené aj početné skupiny národných menšín - aj
v prípadoch, v ktorých by sa tomu na základe etnických pomerov bolo dalo ľahko
vyhnúť - svedčí o tom, že nie likvidácia národných antagonizmov bola cieľom.
Došlo iba k preskupeniu princípu majority v prospech iných národov. Teda v sku
točnosti nešlo o zásadné demokratické usporiadanie, pretože majoritný demo
kratický systém naočkovaný národným princípom je v podstate takým hegemonizmom, ktorý smeruje k totalite. Mali by sme vychádzať z tohto poznania. Vo
východnej časti strednej Európy (ale aj na Balkáne) princíp demokracie sa iba
vtedy môže uplatniť v praxi, ak - v záujme zabezpečenia rovnakých kolektivných
práv národných menšín a väčšinových národov - rešpektovanie národnej (náro
dnostnej) plurality bude zaručené ústavnými zákonmi. Ak v tomto regióne na
stávajúca možná demokracia zostane majoritná - zabezpečujúca výhody pre väč
šinové národy - nebezpečie z totalitarizmu zostane. Zasa citujem Fábryho:"Právo
menšín je skúšobným kameňom demokracie. Ak v nejakej demokracii zlyhá
schopnosť autonómie, tak už neodvratne nastúpila cestu k barbarizmu."
V politickej praxi krajín východnej časti strednej Európy takéto poňatie pluraliz
mu nemá tradície. Ba dokonca protirečí tradíciám. Národný (národnostný) plura
lizmus totiž, ak by sa uplatnil ako princíp organizace spoločenského poriadku,
začal by fungovať ako demokratické obmedzovanie národno-mocenských záujmov
väčšinového národa. Znamenal by teda deľbu moci, čiže spoločenské, politické
a štátotvorné zrovnoprávnenie národných menšín, čo v skutočnosti znamená auto
nómiu. Ba aj viac: všeobsiahle rovnaké práva (teda nie rovnaké, ale totožné), čo by
znamenalo uplatnenie politické rovnoprávnosti podľa zásady národného pluraliz
mu.
EURÓPA, KDE SI?
Teraz sa ale vráťme k pôvodnej otázke, ktorú sme položili na začiatku: je
európska idea skutočnosť, alebo len predmet túžob na východe strednej Európy?
Odpoved nie je povzbudzujúca. Pretože, okrem monolitického politického
systému oktrojovaného na krajiny a národy tohto regiónu a prítomnej sovietskej
supremácie, ktorej európske tradície sú cudzie - vzďalujú sa stredoeurópské
národy od Európy tradíciám zakotveným v moderných dejinách týchto národov, tj.
tradíciám obmedzovanie demokracie a pluralizmu podľa národno-mocenských
záujmov. Tieto tradície, ktoré hýbajú aj ašpiráciami väčšinových národov proti
maďarskej menšine žijúcej v Československu, aspoň v takej miere ohrozujú
domestikovanie európskej idey, ako monolitický mocenský systém vládnuci vo
východnej časti strednej Európy.
Záverom chcem ešte podotknúť: tradičné napätie vo vzájomných vzťahoch
národov tejto časti Európy a podnes živé národnomocenské antagonizmy automa21/1991
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ticky zabezpečujú bezbrannosť regiónu. Sovietsky zväz len tak môže nerušene
upevňovat svoj vplyv, ak Rumuni utláčajú sedmohradských Maďarov; ak medzi
Maďarskom a Rumunskom aj v oficiálnych stykoch vládne napätie ak neoficiálna
opozícia v Maďarsku musí kritizovať oficiálnu pre jej zaháľanie vo veci maďar
ských menšín žijúcich v susedných štátoch a zároveň maďarská vláda - aj pod
nátlakom susedných krajín - robí opatrenia pre potláčenie opozície; ak turistický
ruch z Československa do Maďarska je obmedzovaný; ak Maďari žijúci v Česko
slovensku sú zaujatí bojom o svoje menšinové práva; ak Češi a Slováci sa obávajú,
že maďarská menšina sa nechová lojálne voči republike .... a tak ďalej. Táto
situácia ale už nie je totožná s tou klasickou politikou "rozdeľuj a panuj" ktorú
môžeme Habsburgovcom právom vytknúť. Oni okrem toho, že tým samozrejme
ochraňovali záujmy dynastie, bránili aj východné a západné hranice ríše, čiže nášho
regiónu - východnú časť strednej Európy. A v tejto oblasti sa národy - keď aj cez
rôzne úskalia - predsa len mohli rozvíjať a žiť podľa európskych tradícií. Národy
strednej Európy sa však odvrátiac od spoločných záujmov a cieľov rýchlo sa začali
unášať rôznobežnými prúdmi, kým sa neocitli takto vydané na milosť a nemilosť
diktatórnej moci. Dnes už netreba, aby tvorcovia sovietskej politiky vyvolávali
medzi svojimi satelitmi nové sváry, stačí ak sa postarajú o to, aby staré "vlastno
ručne vypracované" národné rozpory nezanikli. Tento princíp opanovania týchto
národov ale sa už nestretáva - ako v minulosti - so všeobecným záujmom ochrany
tohto prirodzeného politického priestoru, ktorý obývajú. Naopak: každý pociťuje
svoju bezbrannosť a klesajúcu možnosť sebaobrany. V rámci toho predstavitelia
moci jednotlivých krajín môžu len lavírovať. Pri opakovaných skladaniach vazal
ských sľubov do rúk najvyšších sovietskych predstaviteľov, alebo ich delegovaných
zástupcov do jednotlivých krajín (miestodržiteľov), môžu nadlicitovat jeden druhé
ho, aby si takto zabezpečili svoje pozície a širšie medze svojej moci. Pohybujúc sa
na koľajach tradičných susedských sporov si môžu vydobyť výhody pre seba a pre
svojich poddaných, ale proti záujmom ostatných. Preto je od nás Európa ďaleko
a stále sa nám vzďaľuje.

Bratislava, jún - júl 1986
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UZNÁNÍ CHORVATSKA
JEDINÁ CESTA K MÍRU

Stjepan Herceg

Odstraněním "subjektivních obstrukcí jugoslávského politického společenství"

nebylo dosaženo ani nové dohody, ani nového uspořádání společenství.
Vytvoření společného centralistického státu, stejně jako svazku jednotlivých
států, které navzájem spojují společně sdílené normy, je v jugoslávském prostoru
nemožné ze dvou příčin, subjektivních a objektivních.
Subjektivní příčiny znemožňující jednotný stát nebo prostor sjednocený politicko-hospodářsky jsou nacionálni nebo ideologické povahy: jde na jedné straně
o západní nacionálni partikularismus, o touhu Chorvatů a Slovinců po společném
státě, a na straně druhé o východní nacionalisticko-ideologický hegemonismus,
popř. o srbský /a černohorský/ komunismus.
Neutralizace či odstranění obou druhů příčin nepřináší řešení konfliktu objek
tivně rozdílných zájmů a ani nemůže nijak proniknout, nebo nějak hluboce ovlivnit,
objektivně různé skutečnosti determinující oba prostory jugoslávského teritoria.
Objektivní konstanty jugoslávského prostoru jsou určeny skutečností, že Jugo
slávii tvoří dva rozdílné geografické a geopolitické celky, totiž střední Evropa
/Alpy - Adria - Pannonie/ a Balkán; řečeno prostě - Evropa a Balkán.
Historický okamžik nepožaduje žádnou čáru "jako podle pravítka", přesně
oddělující východ od západu, co však požaduje ještě méně, je, aby Východ spolknul
území patřící Západu. Historický okamžik vyžaduje individualizaci a osvobození
s cílem integrace na adekvátní úrovni a na základě vlastní svobodné volby. A to
nikoli jednoho, ale dvou územních celků jugoslávského prostoru.
Historická zkušenost ukazuje, že Jugoslávie-Východ a Jugoslávie-Západ nemo
hou být sdruženy v jednotný systém bez násilí, z čehož vyplývá, že odstranění
faktoru násilí povede k novým rozhovorům - a to na dvou rozdílných úrovních
a v rámci dvou prostorů rozdělených geograficky, politicky, civilizačně a historicky.

DVA ROZDÍLNÉ SVAZKY A DVĚ ROZDÍLNÉ CESTY
K TĚMTO SVAZKŮM
Pokud jde o cesty ke dvěma novým společenstvím, nemají Jugoslávie-Východ
a Jugoslávie-Západ stejné cíle, a ani stejné prostředky.
Jugoslávie-Západ bude usilovat o společnost typu ES a bude přitom zcela nebo
ve většině případů přijímat i prostředky a metody společnosti tohoto druhu.
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Metoda dohody při utváření nové společnosti /tak, jak k ní radí ES/ je však pro
Jugoslávii-Východ nepřijatelná.
Válka, vydírání, zamlčování faktů a podvody jsou prostředky, které k dosažení
svých cílů používají komunisté coby Byzantínci a dědici turecké dobyvatelské
logiky.
Východ, zvláště pak Slobodan Miloševič, často otevřeně tvrdí, že Srbsko bylo
k podpisu "jednání" a k "dohodě" donuceno násilím, t.j. pod pohrůžkou hospodář
ských sankcí. Srbsko nechce žádnou dohodu - Srbsko se chce jen vyhnout sankcím.
V logice a režii Byzance, turecké dobyvatelské politiky a komunistické reformy
jsou zfalšované podpisy, válečné lsti atd. normálními, regulérními prostředky
k dosažení cíle. Jugoslávie-Západ žila dlouho společně s Jugoslávií-Východem, aby
tyto metody mohla identifikovat. Vše ukazuje na skutečnost, že se Východ k dosa
žení svého cíle nevzdá ani podvodů, ani užití síly, případně války. Řečeno jinak - zfalšovaný podpis a skutečná válka jsou metody Východu, zatímco vyjednávání
a dohody jsou metody Západu.
♦ » ♦

Podle našeho názoru je mezinárodní uznání Chorvatska a Slovinska jedinou
cestou jak přivést Srbsko ke kulatému stolu. Požadavky oficiálního Srbska v čele se
Slobodanem Miloševičem směřují totiž v první řadě k tomu, aby se donekonečna
odkládalo srbské uznání Chorvatska jako nezávislého státu. Bude-li splněna jedna
skupina požadavků, Srbsko okamžitě vznese další.
Je zbytečné očekávat, že se Srbsko dohodne o uznání chorvatské nezávislosti
u kulatého stolu. Srbsko vůbec nemá v úmyslu o čemkoli vyjednávat s právně
neexistujícím Chorvatskem. Srbsko je realistické, pokud jde o jeho zájmy - teprve
když se chorvatský stát stane mezinárodně uznávanou skutečností, bude Srbsko
připraveno k rozhovorům.
♦ ♦ ♦

Má být problém celé Jugoslávie řešen komplexně "jako jeden balík problémů"
nebo po částech?
V analýzách State Departmentu o Sovětském svazu a baltských republikách jsou
zastoupeny dva směry: na jedné straně je Sovětský svaz chápán jako jeden jediný
celek, t.j. jako jeden "balík", ale na druhé straně je posuzován jako nadřazený
pojem, pokud jde o celý Východ. Ale přesto nejsou baltské státy a protestantské
a katolické tradice součástí tohoto "balíku". Tyto státy patří k Západu. Jestli tvoří
Jugoslávie-Východ, tedy Makedonie, Srbsko a Černá Hora jeden či dva "balíky", je
otázka, kterou necháváme otevřenou. Je však jisté, že Slovinsko a Chorvatsko,
které spolu stále reálně souvisí, nejsou ani geografickou, ani historickou součástí
Východu.
Má-li být problém Ukrajiny řešen stejným způsobem jako problém Arménie
nebo Moldávie, představuje podobnou komplexní otázku řešení problému Makedo
nie, Černé Hory atd. Po jistou dobu byla Ukrajina součástí Ruska a naopak, a také
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Makedonie patřila k Srbsku. Všechny tyto země mají krále - duchovní, společnou
pravoslavnou tradici atd. Srbsko a Chorvatsko během své historie nikdy společně
nesdílely žádná území, žádné krále, žádný stát nebo cokoli jiného - až do doby
uměle vytvořeného jugoslávského společenství. Mezi Slovinskem s Chorvatskem, tj.
Jugoslávií-Západem a Jugoslávií-Východem, prochází '‘nárazníková zóna", která od
sebe odděluje oba světy již celá staletí. State Department nezná ani odpověď na
otázku, jak má být zahájeno řešení problémů jednotlivých republik na Východě
Sovětského svazu - přičemž právě tyto republiky původně SSSR tvořily -, zatímco
západní státy, baltské republiky stejně jako Slovinsko a Chorvatsko v uměle
vytvořeném jugoslávském společenství nikdy nebyly opravdovou součástí tohoto
celku - s výjimkou krátkého období a z donucení. Jistý je pouze fakt, že pokud jde
o řešení problémů, nelze metody automaticky přenášet z Východu na Západ.
Požadavek Srbů v Chorvatsku na sebeurčení je neopodstatněný a spočívá ve hře
s pojmy - na "dvojí" /skutečné/ srbské národnosti a právně neexistující národnosti
jugoslávské, jakož i na srbském právu na jugoslávský stát, jež nemá žádný právní
podklad. Srbové v Chorvatsku nejsou v situaci, kdy by na základě své srbské
národnosti mohli požadovat právo na sebeurčení. Pokud bude uznána srbská
národnost a tím i srbský národní stát, budou mít Srbové vlastní stát a ten bude
v případě kninského regionu , "kninské Krajiny", vzdálen od Kninu a Krajiny pár
stovek kilometrů.
Právo Srbů na srbský stát by znamenalo vytvoření dvou srbských států, a to
v oblasti, která nikdy Srbsku nepatřila, a která se dokonce nejednou z větší části
nacházela v blízkosti Srbska. Srbové v Jugoslávii se odvolávají na právo národů
jakožto Srbové, avšak deklarují se mezitím jako příslušníci národa jugoslávského.
Tímto způsobem nepožadují srbský, nýbrž jugoslávský stát, ovšem na základě
svého srbství. Srbové tak činí i tehdy, když vykřikují v Chorvatsku, že má být
Srbskem. Jako Jugoslávci by Srbové teoreticky mohli mít právo na jugoslávský stát,
ale Srbové z Kninu se, pokud jde o národnost, v převážné většině nedeklarovali
jako Jugoslávci. A kromě toho Jugoslávie není podle ústavy definována jako
národní stát Jugoslávců, protože ústava neuznává Jugoslávce jako národ. Z toho
vyplývá, že Jugoslávci nemají právo na národní stát a i kdyby ho měli, byl by tento
stát státem Jugoslávců a nikoli Srbů. Podle ústavy je Jugoslávie státem všech svých
občanů, národů a národností - přičemž podle ústavy a etnických kritérií nejsou
Jugoslávci žádným národem. Kromě toho Srbové nepožadují, jak už bylo dříve
řečeno, právo na sebeurčení jako Jugoslávci. Ve skutečnosti by si Srbové přáli
Srbsko, jež by se nazývalo Jugoslávie, na území, jež nikdy Srbskem nebylo
a to bez jakýchkoli historických nebo právních podkladů.
Výsledkem toho však je skutečnost, že stát Srbsko prostřednictvím 575.000 Srbů
v Chorvatsku drží v šachu všechny ostatní národy Jugoslávie a to naprosto vědomě
a promyšleně. Svým setrváváním na iracionálním právu Srbů na národní jugo
slávský stát Srbové v Chorvatsku berou právo na sebeurčení všem ostatním.
Druhým způsobem jak oddalovat dohodu je požadavek takových jednání, jimiž
mají být zároveň, v jednom "balíku", řešeny otázky Jugoslávie jako celku. Srbové
v Chorvatsku se už o to postarají, aby se otázka Srbů v Chorvatsku neřešila na
základě nějaké dohody, kromě případu, že Evropa tuto otázku vyřeší sama uz
náním Chorvatska.
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ZÁPAD MŮŽE ŘEŠIT VŠECHNY OTÁZKY
SOUČASNÉ A KOMPLEXNĚ
Avšak tím může Západ zcela logicky dosáhnout pouze toho, že bude oddáleno
uznání Chorvatska a Slovinska. Naproti tomu, v okamžiku, kdy Srbsko akceptuje
uznám Chorvatska jako hotovou věc, stane se celá teroristický hra /zfalšované
podpisy, násilí, vydírání/ zbytečná. Ozbrojené a oficiálně uznané Chorvatsko získá
jak válku, tak mír, a tím i Srbsko automaticky ztratí veškerou motivací k dalšímu
vedení války. Údajné ohrožení Srbů v Chorvatsku není žádným důvodem k válce,
ale ospravedlněním neustálého odkládání dohody a pokusem o dobytí území.
Nakonec lze konstatovat, že tou jedinou cestou, jak okamžitě a rázně zastavit
veškeré násilí v Chorvatsku, je vzít Srbsku jakoukoli motivaci pro podvody, teroris
mus, válku a falešná svědectví - a to je právě okamžité uznání Chorvatska a Slovin
ska. Srbové nejsou národem pomateným ani nelogickým - s oficiálně uznaným
a ozbrojeným Chorvatskem nebudou moci udělat a také neudělají nic jiného, než
že zasednou ke kulatému stolu. Kromě uznání Chorvatska je všechno ostatní
pouhá rétorika. Vyčkávat, až se vytvoří předpoklady pro automatické řešení celého
jugoslávského ’’balíku problémů", povede ke zpochybnění a odkladu řešení, ke
zvýšení počtu mrtvých a k dalšímu ničení a zkáze chorvatského vnitrozemí. Ar
gument, že uznám Chorvatska a Slovinska válku neukončí, je jen součástí té
propagandy vedené srbskou diplomacií, jejímž účelem je nadále dosahovat svých
cílů násilím, podvody a metodami, jež jsou jim vlastní, která však v případě, že se
Chorvatsko nevzdá ani svého území, ani své nezávislosti, Srbsku jako takovému
nepřinese žádné výhody.
A tak je uznání Chorvatska nejúčinnější metodou, jak zaručit práva Srbů
v Chorvatsku a demokracii vůbec. Uznáním Chorvatska se institucionalizuje nejen
dlouhodobé řešení problému Srbů v Chorvatsku, ale také toto řešení získá určitou
právní podobu, uznanou nejen Západem, ale i samotným srbským státem, pokud
předpokládáme, že si Srbsko skutečně přeje legální a inštitucionalizované řešení
problému své menšiny. Všechny faktory světového společenství i faktory místní, jež
srbskému státu a jeho lidu přejí dobro, připraví uznáním Chorvatska a Slovinska
srbský komunistický stát o koloniální rentu, jejímž prostřednictvím tento stát
financoval hospodářsky neudržitelnou komunistickou strukturu. Srbsko, které
zůstane bez imperialistické renty /a právě tato renta je daleko silnějším motivem
touhy udržet si Chorvatsko než práva národnostních menšin/, bude donuceno buď
čelit hospodářskému zhroucení nebo zavést nějaký racionální systém odpovídající
jeho skutečným možnostem. Na politické úrovni to je, jak ukazuje příklad Sovět
ského svazu, bez demokracie nemožné.
Tento text byl faxován jako přednáška pro
sněm Panevropské unie Čech a Moravy, jenž se
konal 7.9.1991 v Českých Budějovicích.
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KONEC JUGOSLÁVIE

Christopher Cviic

Pohled na rozpadlé státy je zneklidňující. To platí i o rozpadu jugoslávského
spolkového státu, který vstoupil do kritické fáze, když západní jugoslávské repub
liky Chorvatsko a Slovinsko vyhlásily 25. června 1991 nezávislost a když 27.června
jugoslávská armáda brutálně napadla Slovinsko.
Nejnovější události v Jugoslávii vyvolaly mnoho sympatií k malému slovinskému
Davidovi v jeho nerovném boji s bělehradským Goliášem a zároveň zděšení nad
tím, že vojenské letectvo evropského státu svrhlo bomby na část vlastního obyvatel
stva. To se v Evropě od španělské občanské války v třicátých letech nestalo.
Zavládl ale také pocit smutku nad koncem Jugoslávie. Na celém světě se lidé učili
obdivovat srdnatou Jugoslávii za to, že se po vyloučení ze sovětského bloku v roce
1948 ubránila mocnému Sovětskému svazu a jeho spojencům. Pozdější jugoslávský
pokus pod vedením tehdejšího prezidenta Tita rozvinout nový a nezávislý model
"samosprávného" socialismu vzbudil velký zájem a vedl dokonce k mnoho napodo
bením v různých částech světa. I na mezinárodní scéně hrála Jugoslávie mnohem
větší roli, než by se podle její hospodářské a vojenské síly dalo očekávat, přede
vším uvnitř na blocích nezávislého hnutí, které spoluzaložil prezident Tito.
VLIV MEZINÁRODNÍ POLITIKY NA VÝVOJ KONFLIKTU
Není divu, že v Evropě i mimo ni laskaví zahraniční pozorovatelé vrtí hlavou
nad skutečností, že tato zdánlivě tak milá a úctyhodná rodina se na sebe vrhla.
V měsících, které předcházely vypuknutí války na konci června, vyzvali západní
politikové naléhavě Chorváty, Srby, Slovince a další, aby zapomněli na své drobné
odlišnosti a aby opět tvořili jednotnou jugoslávskou rodinu. Chorváti a Slovinci,
kteří dále pracovali na odtržení, byli jednoznačně varováni, že neuposlechnou-li
těchto napomenutí zůstat v Jugoslávii, dostane se jim ve vnějším světě chladného
přijetí.
Koncem března napsal prezident George Bush, že Spojené státy ty, kteří se bez
dovolení odtrhnou od zbytku Jugoslávie, "neodměnf. Toto varování zopakoval
koncem června během svého krátkého pobytu v Bělehradě při cestě do Tirany
americký ministr zahraničí James A. Baker ještě důrazněji. Spojené státy, prohlásil,
by za "žádných okolností’ neuznaly nezávislost Chorvatska a Slovinska. V Evropě
sledovaly vedoucí osobnosti Evropského společenství tutéž linii, mezi nimi i před
seda komise ES Jacques Delors, který v květnu Jugoslávii navštívil. Z členských
zemí ES proti odtržení nej důrazněji vystoupila Itálie v osobě ministra zahraničních
věcí Gianniho de Michelise. Varování před odtržením provázely výzvy proti
prosazování řešení pomocí síly, zjevně adresované jugoslávské armádě a s ní
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spojeným silám v čele Srbské republiky, největší republiky ve spolkovém státě,
stejně jako jejímu prezidentovi Slobodanu Miloševičovi. Nakonec se ukázalo, že
nic z toho nepomáhá.
Chorváti a Slovinci se vzdali naděje, že se kdy uskuteční jejich cíl, proměna
dnešní Jugoslávie ve volné seskupení suverénních států s některými společnými
institucemi, ne nepodobné Evropskému společenství. Jak už dříve oznámili,
vyhlásili svou nezávislost. Tento krok však spojili s vyhlášením, že jsou připraveni
dále pokračovat v rozhovorech s ostatními jugoslávskými republikami. Odpovědí
bylo, že vojenští velitelé Jugoslávie dali rozkaz k postupu proti Slovinsku, přičemž
si Chorvatsko nechali na později. Odvolali se přitom na to, že jednají podle své
ústavní povinnosti chránit jednotu a nedotknutelnost Jugoslávie a bezpečnost
hranic, a to jménem federální vlády v Bělehradě. Vrchní velem ozbrojených sil,
složené z osmičleného kolektivního prezidentského úřadu, nebylo od 15.května
schopné vykonávat svou funkci, poté, co Srbsko a jeho spojenci zabránili, aby byl
chorvatský člen prezidia a někdejší ministerský předseda chorvátská, Stipe Mesič,
zvolen na rok prezidentem. Tento volební postup byla ustanoven za života prezi
denta Tita a od jeho smrti v roce 1980 byl až doposud přísně dodržován.

CHOVÁNÍ ARMÁDY

Vojenské vedení bylo zřejmě povzbuzeno tím, že západní vlády trvaly na zacho
vání jednoty a teritoriální neporušitelnosti Jugoslávie. Přitom se rozhodlo přehlížet
vše, co mluvilo proti nasazení síly. Stálo za tím přesvědčení vojáků, že kdyby se jim
podařilo nabídnout uklidněnou a znovuspojenou Jugoslávii, Západ by ji vděčně
přijal a možná, že by dokonce ty, kdo tento vítaný krok vpřed uskutečnili, odměnil.
Tato kalkulace vycházela z přesně zmapovaných obav Západu z následků rozpadu
Jugoslávie nejen pro Evropu, nýbrž i v širším iněřítku - jak ve smyslu destabilizačního faktoru v bezprostředním sousedství, tak ve smyslu precedentu pro podob
ná odtržení v Československu, v Sovětském svazu a dokonce snad i v jiných státech
západní Evropy. Představu vojáků, že by mohli prorazit nasazením síly ve Slovin
sku a Chorvatsku, vyjádřil postoj štábního velitele jugoslávských vojsk Blagoje
Adzice koncem roku 1990, podle něhož by měl Západ v případě "tvrdého postupu"
proti separatistům prožít chvilkovou žaludeční nevolnost, potom by ale novou
skutečnost přijal.
Kalkulace generálů nevyšly v dvojím ohledu. Za prvé se přepočítali v předpo
kladu, že slovinský odpor se v krátké době zhroutí a dá tak armádě volnou ruku
k dalšímu postupu proti Chorvatsku. Odpor byl však mnohem silnější, než armáda
očekávala. Slovinským teritoriálním silám se podařilo nejen zabránit některým
útokům armády na klíčové objekty - například na lublaňské letiště a některé
hraniční přechody -, ale zajali i přibližně 1.500 vojáků a ukořistili mnoho zbraní,
mimo jiné i tanky a obrněné vozy. Přitom slovinským vojskům pomohlo, že na jaře
1990, když komunistická vláda po prvních volbách za účasti více politických stran
odstoupila, bylo odstraněno jen 60% výzbroje místních vojsk a 40% zůstalo ve
slovinských rukách. V Chorvatsku naopak bylo odzbrojení místních vojsk v době
přechodu od komunistické moci k nekomunistické vládě zcela dokončeno.
Druhý chybný propočet armády počítal s tím, že Západ bude vojenskou akci
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proti Slovinsku buď ignorovat nebo na ni zareaguje pouze rétoricky. Když televizní
obrazovky na celém světě ukázaly, jak jugoslávská vojenská letadla odstřelovala
kolony civilních aut na slovinských silnicích a bombardovala lublaňské letiště, a jak
si tanky razily cestu přes chabé barikády, narychlo postavené místními obyvateli,
zapůsobil tento pohled přesvědčivě nejen na "normální" lidi, ale i na politiky.
Vojenskou intervenci okamžitě odsoudil i ministr zahraničí Baker a celá řada
představitelů evropských vlád. Evropské společenství vyslalo dvakrát v průběhu
jednoho týdne trojici svých ministrů zahraničí do Záhřebu a Bělehradu. Podařilo
se jim přemluvit všechny strany, aby přijaly dohodu o příměří, kterou tvořily:
návrat všech válčících vojsk do kasáren, tříměsíční moratorium, než vstoupí chor
vatské a slovinské vyhlášení samostatnosti v platnost a přestat být na překážku
Mesičovu zvolení předsedou kolektivního prezidentského vedení Jugoslávie.
Příměří bylo porušeno začátkem července nejdříve dvakrát, potřetí však vydr
želo, když bylo pod tlakem ES vyjednáno v této době již - jak se předpokládalo zvoleným prezidentem Mesičem. Mezitím se Evropské společenství rozhodlo
vyslat do Jugoslávie pozorovatele. Jak členské státy ES, tak Organizace spojených
národů oznámily, že "zvažují
*
uznání Chorvatska a Slovinska. V téže době byl na
žádost Rakouska, Německa a jiných států aktivován mechanismus k překonám
krize Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě /KBSE/, který byl vy
tvořen podle pařížské Charty z listopadu 1990.
Výsledek konfliktu v Jugoslávii zůstává nejistý, v neposlední řadě i na základě
rostoucí nezávislé úlohy jugoslávské armády s jejím komunisticky indoktrinovaným
důstojnickým sborem. Asi 95% všech důstojníků bylo členy Komunistické strany
Jugoslávie až do jejího rozpuštění v lednu 1990. Mnoho vysokých důstojníků /ve
službě i v důchodu/ náleží k novému hnutí za Komunistickou stranu v Jugoslávii,
které bylo v listopadu 1990 založeno skupinou generálů a admirálů a několika
civilními zastánci tvrdé linie.
Silné protizápadní ladění armádního vedení se odrazilo v denním rozkaze, který
byl vydán vybraným důstojníkům 24.1edna 1991, vpředvečer útoku proti Chor
vatsku, který se pak díky silnému tlaku Západu neuskutečnil. V denním rozkaze se
mluvilo o západní snaze /podporované CIA/ rozdělit Jugoslávii a tím rozbít její
silný, samostatně se utvářející socialistický systém - systém, o němž tento doku
ment tvrdil, že je proti rozkladným imperialistickým silám mnohem odolnější než
původní, ze zahraničí importované a zvenčí vynucené systémy v Maďarsku, Česko
slovensku a Polsku. Tito povětšinou starší zastánci tvrdé linie se zjevně vidí v roli
obránců Jugoslávie a zároveň jejího socialistického systému.
V nedávné minulosti však získalo převahu jiné seskupení. Vede je devětapadesátiletý generál Blagoje Adzič, štábní velitel vojenských sil a díky vážnému onemoc
nění ministra obrany Veljka Kadijevice prakticky jejich šéf. Adzič je člověk, který
se vyznačuje nenávistí. Jeho rodinu zabili ve druhé světové válce za fašistického
ustašovského režimu Ante Paveliče, který tehdy vládl v Chorvatsku. Je silně
protichorvatsky zaměřený a ztotožňuje se se srbským režimem Slobodana Miloševiče. Adzič reprezentuje pocity mladších srbských armádních důstojníků, kteří
tvoří asi 70% důstojnického sboru, více než titovští generálové typu Kadijeviče
/který je ovšem také Srb/.
Je zcela možné, že by se armáda mohla po debaklu ve Slovinsku odtud pod
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Adzičovým velením postupně stáhnout a soustředit se na "vyřešení' chorvatského
problému. Politickým cílem by přitom bylo vytvoření Velkého Srbska, ke kterému
by nepatřilo jenom vlastní Srbsko s provinciemi Kosovo a Vojvodina, jež byly
v letech 1988-1989 opět zcela integrovány do srbského státu, ale i Makedonie,
Černá Hora, Bosna, jakož i část Chorvatska, obzvláště ta území, kde je soustředě
ná srbská menšina v Chorvatsku /11,6% obyvatel z celé republiky/. Některé
z těchto oblastí /především oblast okolo Kninu severně od Zadaru na chorvatském
pobřeží Jadranu/ jsou od léta 1990 pod kontrolou neregulérních srbských oddílů,
které jsou kryty armádou pod záminkou zabránit střetům mezi národnostními
skupinami. V druhé polovině roku byla tato politika zvětšování území pod efektivní
kontrolou vojska rozšířena na části východního Chorvatska blízko srbských hranic.
Je nepravděpodobné, že by jugoslávská armáda, jakkoliv by chtěla, mohla na
sebe strhnout a na delší dobu udržet moc nad celou Jugoslávií. Armáda je velká
a dobře vyzbrojená /většina výzbroje s výjimkou některých těžkých zbraní a letadel
pochází z vlastní jugoslávské zbrojní výroby/, ale její morálka je slabá a je příliš
rozdělená podle národností. Branci jsou ovlivněni národnostním složením země víc,
než její převážně srbské vojenské velení. Přes 20% vojáků je albánského půvou.
Tato skutečnost je zapříčiněna vysokou porodností albánské populace.
Vedení armády se pokusilo tuto situaci zvládnout zřízením "etnicky čistších"
/a domněle spolehlivějších/ jednotek, které tvoří v prvé řadě Srbové a s nimi
blízce příbuzní Černohorci. Přesto je konfrontována se slábnoucí loajalitou
i u svých srbských jednotek. Počet zběhů po porážce armády ve Slovinsku stoupl.
Bylo by obtížné poslat okamžitě většinu vojáků jiné než srbské národnosti domů
a zřídit čistě srbskou armádu. Nakonec by k tomu však dojít mohlo.

POUZE SRBSKÁ CESTA?
Na první pohled nevypadá příliš slibně. Stát by zahrnoval vysoký podíl jiných
národností /Chorváty, bosenské muslimy a albánské národnostní skupiny/ a jako
svazek chudších částí dnešní Jugoslávie by byl hospodářsky slabý. Byl by vystaven
vnitřním nepokojům a vnějšímu iredentismu. Aby mohl obstát, potřeboval by
silnou ochrannou moc zvenčí. V minulosti by takovou podporu poskytl Sovětský
svaz. Dnes toho není schopen, i kdyby chtěl. Západ by ani nemohl být zaintereso
ván, protože Velkosrbsko by bylo z principu nedemokratické a zatížené závažnými
problémy v oblasti lidských práv. Přesto by je mohly podporovat některé sousední
státy, především Rumunsko a Řecko, avšak vojensky i finančně by pro ně nemohly
příliš mnoho udělat.
I menší Srbsko, které - odhlédneme-li od obou provincií - zahrnuje i Černou
Horu, by bylo především vystaveno napětí, v neposlední řadě kvůli albánské
menšině, která představuje přes 90% obyvatel Kosova a žije od roku 1989 pod
tvrdou nadvládou, rovnající se vojenské okupaci, je oloupena o vlastní zastupitelské
orgány a stále více vytlačována ze všech veřejných institucí a z průmyslu. Čistě
teoreticky by se mohlo demokraticky smýšlejícím Srbům zdát účelné se od Kosova
odtrhnout. Pro většinu z nich však Kosovo zůstává jako centrum středověkého
srbského státu nepostradatelné. Jinými slovy: je nepravděpodobné, že by je vydali
bez ozbrojeného boje.
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I v jiných ohledech vyvolávají vyhlídky Jugoslávie obavy. Existuje problém
Makedonie, která nyní stále více tíhne k tomu, aby se po chorvatském a slovin
ském vzoru pokusila získat samostatnost, ale je ještě ochotna vzít v úvahu volný
jugoslávský svazek. Makedonie má početnou albánskou menšinu, která tvoří asi
30% veškerého obyvatelstva a je ze strany makedonských vládních míst vystavena
ostrým policejním represím. Vzhledem k odporu Řecka a Bulharska proti každé
formě makedonského státu vypadá budoucnost Makedonie chmurně.
Totéž platí pro Bosnu, jejíž obyvatelstvo tvoří bosenští muslimové /asi 40%
veškerého obyvatelstva/, Srbové /32%/ a Chorváti /18%/. Dojde-li nakonec
k rozštěpení Jugoslávie, mohla by se Bosna - kdyby mohla svobodně volit - roz
hodnout pro Chorvatsko nebo skončit rozdělením mezi Chorvatsko a Srbsko.
Makedonie by mohla připadnout Bulharsku, kdyby s tím ostatní státy této oblasti
souhlasily.
HISTORICKÉ PŘÍČINY KONFLIKTU
Jakkoliv bude post-jugoslávské řešení vypadat, jedno je jisté: Jugoslávie, jak ji
svět znal, nejprve v podobě monarchie od roku 1918 do roku 1941 a v titovské
komunistické podobě od roku 1945, již neexistuje. Tento stav zůstane i nadále
politováníhodný; tuto lítost by však mělo kompenzovat poznání, že jugoslávský stát
byl od počátku svého založení v každé době umělým útvarem, vyplývajícím z ne
realistických nadějí a očekávání lidí, kteří si sice byli blízcí původem a jazyky, ale
po mnohá staletí žili v oddělených politických zřízeních a přes vnější podobnosti
měli málo společného.
Když v roce 395 císař Theodosius stanovil hranici, která oddělila východní
a západní část jeho říše, probíhala tato linie od severu k jihu středem Jugoslávie.
Na východě, kde vznikla Byzanc a později Ottomanská říše, byli dnešní Srbové,
Černohorci, Makedonci a Albánci, kteří nejprve patřili k pravoslavnému křes
ťanství a později byli zčásti islamizováni. Na západě zůstali dnešní Chorváti
a Slovinci, kteří tvořili součást latinsko-katolického křesťanstva a později patřili
k habsburské říši a /v případě jižních Chorvatů/ k Benátkám. Tato hraniční linie
platila, i když s některými posuny a opravami, až do rozpadu Rakousko-Uherska
a zbytku Ottomanské říše v roce 1918.
Jugoslávie představovala pokus nebrat ohled na tuto historickou dělící čáru.
Tento pokus zjevně ztroskotal. A to z těchto důvodů: na počátku "projektu Jugo
slávie" byla myšlenka jednoho jediného národa, který se člení na různé "kmeny".
V praxi tento koncept neuspěl, když se ho jugoslávská vláda před rokem 1945
pokusila uskutečnit, obzvláště pak když král Alexandr vyhlásil v roce 1929 jediný
"jugoslávský" národ. Pro Srby nepředstavuje projektované "jugoslávstvf žádný
problém, protože vždy představovali většinu a vždy by kontrolovali nejdůležitější
instituce, avšak v obcích jiných národností se toto jeví jako prosazování srbství pod
jinou vlajkou.
Obsazení a rozdrobení Jugoslávie mocnostmi Osy v roce 1941 rozbilo iluzi
snadno dosažitelné jednoty Jugoslávie - krutá občanská válka si na všech stranách
vyžádala mnoho tisíc obětí. Obzvlášť hluboké stopy zanechala u Srbů v Chor
vatsku, kteří byli ve fašistickém státě Ante Paveliče vystaveni brutálnímu proná
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sledování, ale i u Chorvatů a muslimů, kteří byli pronásledováni srbsko-royalistickými četniky. S druhou, titovskou Jugoslávií se nicméně mohla většina obyvatel
spokojit, protože představovala bezpečnou zónu ochrany před vnějším nebezpečím,
jak před loupeživými sousedy, kteří během druhé světové války Jugoslávii obsadili,
tak od roku 1948 i proti Sovětskému svazu, který hrozil, že ji vtáhne zpět do své
sféry vlivu.
Konec studené války umožnil Chorvatsku a Slovinsku, aby začali usilovat
o obnovení svých dřívějších těsných historických vazeb na sousední Rakousko
a Maďarsko, ale také na Itálii. Atraktivnost těchto vztahů s hospodářsky úspěšnými
západními sousedy zde hrála důležitou roli. Uvážíme-li vše dohromady, dospějeme
k závěru, že Chorvatsko a Slovinsko se chtějí vymanit z Jugoslávie, a to nikoliv
bezpodmínečně proto, aby se stáhly do svých separátních státečků, nýbrž aby se
staly členy rozšířeného klubu Evropanů.

Dr. Christopher Cviič, šéfredaktor The World Today, časopisu Královského institutu
pro mezinárodní záležitosti v Londýně.

Europa-Archiv, Folge 14/1991, str.409A14.
Z němčiny přeložila L. Mertová.
(redakčně kráceno)
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NAUMANNOVA ’’MITTELEUROPA" DNES

JosefForbelský

Pomníky na návsích nejzapadlejších

československých vesniček
nabízejí
všímavému zraku současníků dlouhé
seznamy vojáků,
kteří v letech
1914-1918 padli v řadách rakousko-uherské armády. Jsou to zbytečně
padlí, protože stát, v jehož službě chtě
nebo nechtě bojovali a padli, zároveň
s koncem války zanikl. Smysl mělo
pouze strádání a smrt vojáků bojujících
na opačné straně. Pouze tato oběť, jak
konstatují dějepisci, přispěla k zániku
rakousko-uherské říše a k vzniku sa
mostatného Československa. Naproti
tomu smrt statisíců Čechů, Moravanů,
Slováků a ostatních národností zmíněné
říše mohla mít svůj smysl leda tehdy,
kdyby výsledkem první světové války
nebyl zrod malých středoevropských
států, nýbrž velkého útvaru, který by
poprvé v dějinách Evropy představoval
v jejím středu velmocenského činitele
srovnatelného s říšemi a státy, jež
tehdy i do budoucna byly s to ovliv
ňovat osudy světa: Ruska, Anglie,
Francie a Spojených států severoame
rických. Projekt tohoto nového světo
vého velmocenského činitele, poprvé
v dějinách světa scelujícího střed evrop
ského kontinentu, se jmenoval "Mittel
europa" a uprostřed první světové vál
ky, v roce 1916, ho v knize pod stejno
jmenným titulem zveřejnil Friedrich
Naumann. Podle Naumannova přesvěd
čení strašlivý zápas této války neměl
jiný ospravedlnitelný cíl nežli vznik
takového středoevropského nad

národního útvaru. Rokem 1918 byl
smělý projekt anulován.
Autor zmíněné knihy Friedrich Nau
mann (1860 - 1919) byl německý evan
gelický teolog a politik, od roku 1907
poslanec říšského sněmu. Jeho politic
ká činnost byla výrazně poznamenána
sociálně reformním úsilím. Založil
Národně sociální spolek a krátce byl
předsedou liberální Německé demo
kratické strany. Jeho 'Mitteleuropa1' se
stala klasickým dílem o středoevropské
problematice. Od června 1917 do pro
since 1918 vydával Naumann také týde
ník "Mittel-Europa”. Vyšlo 52 čísel
a v posledním autor konstatoval:
"Střední Evropa je zcela rozbita, jako
by to byl zvětšený Balkánský polo
ostrov. Proto nyní nemá žádný smysl
předkládat nějaké plány a projekty."
Jestliže T. G. Masaryk ve Světové
revoluci tvrdil, že teprve plánem "roz
členit" Rakousko-Uhersko dodali emi
grační politici dohodovým státníkům
program pro jejich válečné snažení,
obdobně tvrdil Naumann, že "obě stře
doevropské říše, to jest německá a rakousko-uherská, neměly žádný hotový
válečný cíl" a že tudíž pozitivním vyú
stěním nesmyslně se jevící války by
mělo být vytvoření útvaru Střední Ev
ropa.
Naumannův plán byl však odmítnut
samotným výsledkem první světové
války, tedy německou a rakousko-uherskou porážkou. Zvlášť ostře
byl popírán v oblasti, která původně
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tvořila část zamýšlené Mitteleuropy
a po roce 1918 se proměnila v pestrou
mapu národních států, ve "zvětšený
Balkán". Nej radikálněji byla však Mit
teleuropa, byť jen jako teoretický plán,
zavrhována proto, že počítala s domi
nací německého živlu. Tedy s tím, co
v neněmecké sféře bylo tradičně oz
načováno za ambice německého impe
rialismu. Dějiny druhé světové války
a poválečné období až do roku 1990,
do současného sjednocení Německa,
tento pohled na Naumannův plán
jenom utvrdily.
Proč se k této knize vracíme ještě
dnes, když dějiny Evropy její koncept
radikálně překonaly?
Nabízejí se
k tomu alespoň dva důvody, jeden spíš
retrospektivní, druhý s platností ak
tuální. Historickopolitická hlediska,
která
po "rozčlenění" Rakousko-Uherska
převládla
v
středo
evropských nově vzniklých státech, byla
samozřejmě formulována tak, aby tento
akt zdůvodnila a ospravedlnila. Předem
tedy vyloučila jiné alternativy a navíc se
silně zideologizovala, s cílem vytvořit
nové nacionálni sebevědomí čerstvě
emancipovaných národů. Naproti tomu
Naumannův pohled umožňuje seznámit
se s argumentací zcela odlišnou, a do
konce opačnou, mířící k středoevrop
ské integraci, ne k její desintegraci.
Kromě toho umožňuje čtenáři poznat
smýšlení, které převládlo v Německu
po roce 1871, po založení říše, a to až
do roku 1918, přitom však nebylo před
určováno velkoněmeckými hledisky,
která se tu prosadila až v roce 1933.
V tomto směru může Naumannova
kniha posloužit českému čtenáři k urči
tému sebenáhledu a k sebezpoznání.
Druhý důvod zájmu o Mitteleuropu
je, jak bylo řečeno, aktuální. Spojením
Německa se v současnosti vytvořily
předpoklady pro vznik velice silného
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ekonomického tělesa, jež je sice za
budováno do struktury sjednocené
západní Evropy, nicméně čím dál tím
citelněji působí jako přirozená gravi
tační síla na hospodářství menších
okolních států, nedávno opustivších
historicky neorganickou integraci sovětskoruskou. Do určité míry se tedy
obnovila situace, která vznikla po roce
1871. Nahlédneme-li do historické
mapy Evropy, zjistíme, že poprvé v dě
jinách tohoto kontinentu se v druhé
polovině minulého století, po sjedno
cení drobných německých států a pan
ství, na této mapě objevily dva celistvé
státy, které se z hlediska geopolitického
mohly stát obdobou celistvých států,
jaké již předtím existovaly především
na okrajích Evropy a v kontinentálním
i světovém měřítku hrály velmocenskou
úlohu. Vznikem bismarckovského Ně
mecka a přetrvávající existencí Rakous
ka se skutečně vytvořil předpoklad pro
scelení středu Evropy. Ovšem aby tento
střed mohl zaujmout mezinárodní
postavení, které by se alespoň zčásti
vyrovnalo postavení koloniální říše
anglické a francouzské anebo kontinen
tální říše ruské, popřípadě transatlan
tické unie Severní Ameriky, k tomu
bylo nezbytné usilovat o posílení svazku
říše německé a rakousko-uherské.
Předpoklady k tomu vytvořil po roce
1866 německý kancléř Bismarck, a to
tím, že netrval na naprostém podřízení
nebo zničení tehdy poraženého Rakou
ska, a naopak tento oboustranný vztah
proměnil roku 1879 v alianci, jež se
později, roku 1914, octla ve válečné
konfrontaci s "vnějšími" velmocemi
Francií, Anglií a Ruskem. V tomto
smyslu se první světová válka jevila
jako dějinná příležitost, jak nejen ucho
vat celistvost evropského středu, ale jak
tu dokonce vybudovat útvar nazvaný
Střední Evropa, jenž by se neopíral
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o nacionálni princip, jako později zde
založené malé státy, ale vycházel by
především ze sblížení hospodářských
zájmů, tedy z obdobných cílů, jaké
převažují v současných evropských
integračních tendencích.
V deseti kapitolách Naumannovy
knihy jsou obsaženy tyto náměty:
1. Společná válka a její následky.
2. K předchozím dějinám Střední Ev
ropy. 3. Konfese a národnosti. 4. Stře
doevropský hospodářský národ (Wirt
schaftsvolk). 5. Společné problémy
válečného hospodářství. 6. Světové
hospodářství. 7. Celní otázky. 8. Otázky
ústav. 9. Statistiky a historický přehled.
10. Literatura.
Jak vyplývá z námětů kapitol, autor
zvláště v druhé části knihy velice po
drobně rozpracovává plán ekonomic
kého, celního a státoprávního uspo
řádání Střední Evropy. V tomto ohledu
chápal vytvoření Střední Evropy ne
jako vznik nového státu, ale jako sva
zek států existujících, které by neztrá
cely svou svrchovanost, pouze centra
lizovaly některé státní činnosti, a které
by si především ve svých jednotlivých
oblastech, provinciích, uchovaly místní
osobitost. Střední Evropa by tudíž
nebyla novostavbou, ale ’’nadstavbou"
s ústřední středoevropskou správou.
Cla by byla uvnitř tohoto celku zru
šena, protože ve vytvoření těsnějšího
ekonomického organismu by spočíval
vlastní smysl integrace. Třebaže statis
tické, hospodářské a správní a tech
nické otázky rozpracované v závěreč
ných kapitolách knihy jsou jako studijní
látka zajímavé, s odstupem doby přece
jen ztratily na aktuálnosti. Více látky
k středoevropské a zvláště české úvaze
nabízí první část Naumannova díla.
V úvodní kapitole odmítá Naumann
pojetí první světové války jako boje
Germánů se Slovany a chápe ji jako

volbu středoevropských států a národů
mezi možností seskupit se do celistvěj
šího středoevropského útvaru nebo
skončit jako přívěsky Východu a Zápa
du. Předpokladem vytvoření Střední
Evropy je ovšem nový způsob myšlení
a v tom ohledu Němci musí obětovat
určitou část svého dosavadního myš
lení, stejně jako národy Rakousko-Uherska by neměly již setrvávat
v protipruské mentalitě. V dalších
pasážích této kapitoly předkládá autor
charakteristiku obou státních celků
a jejich národností. Najdeme tu známá
konstatování o rakousko-uherském par
tikularismu a převládajícím zemském
uspořádání a naproti tomu o vzrůs
tajícím centralismu Německa. Německo
bylo na rozdíl od Rakousko-Uherska
rozbito třicetiletou válkou a napoleónskými invazemi, takže se konstituovalo
až na základě národní myšlenky. Je
dítětem devatenáctého století a mezi
velkými evropskými národními celky
nej mladším národním státem. Svým
uspořádáním je to stát spolkový (Bu
ndesstaat), kdežto Rakusko-Uhersko je
svazkem států (Staatenbund). V Ně
mecku převažuje protestantismus,
v Rakousko-Uhersku katolicismus. Ně
mecko je techničtější, obchodnější,
věcnější, Rakousko-Uhersko romantič
tější, víc obráží východní mentalitu.
V obou státech existuje množství roz
dílností, které brání vzniku Střední Ev
ropy.
Pro obyvatele Čech může být zají
mavá autorova charakteristika typů,
které určují německé smýšlení. Je to
především
konzervativní
Staroprus
a kapitalistický liberál. Oba typy mají
výhrady vůči plánu Střední Evropy,
především druhý z nich chápe případné
spojení s Rakousko-Uherskem jako
faktor zpomalující ekonomický rozvoj
Německa, jako přítěž. Naumann však
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důrazně upozorňuje ještě na další typ,
a sice na Velkoněmce, který by si přál
čistě německý stát, pro jehož vznik je
předpokladem rozpad
Rakou
sko-Uherska, spojení s rakouskými
Němci a vyloučení neněmeckých ná
rodností z tohoto svazku. Není třeba
zvlášť připomínat, že tato možnost se
naplnila v letech 1933, 1938 a 1939. Ve
světle jejího radikálního a pro zbytek
Evropy tragického naplnění se zvýraz
ňuje - v retrospektivě - Naumannův
plán koncipovaný na principu národ
nostní, jazykové a rasové tolerance,
s důrazem na ekonomický aspekt inte
grace.
Co se týče rakousko-uherské strany,
i zde existují síly, jež mají výhradu
ke Střední Evropě. Tak především
slovanské národy nazírají rakouské
Němce jako vnitřního nepřítele a před
pokládají, že jejich sblížení s říšskými
Němá by nebylo nijak dobré. I když
tíhnutí k Rusům u nich není větší než
náklonnost k Němcům, přece jen
u nich převažuje sklon k partikularismu
a projekt Střední Evropy by postavili
na druhé místo, kdežto na prvním je
u nich nacionálni otázka. Maďaři jsou
vůči Němcům vstřícnější,protože si
chtějí uchovat odstup od Rusů, a to
i z toho důvodu, že Rusové by v Ma
ďarsku prosazovali slovanské menšiny.
Za pozornost stojí Naumannova cha
rakteristika rakouských Němců. V dů
sledku Bismarckova "maloněmeckého
řešení" a jeho preference státní politiky
před národní - tedy politiky, jež si
zakazovala povzbuzovat irredentu za
hranicemi Německa - rakouští Němci
se cítí ve "východní marce" opuštění
a často volají do říše o pomoc. Byli
však odmítnuti, protože německá říše
respektuje státní příslušnost k Rakous
ku a Maďarsku a nemíní navenek vy
stupovat jako diktátor; ohrozila by tím
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řešení národnostní otázky v Rakousko-Uhersku. Rakouští Němci nechtějí
také, aby říše uzavřela s rakousko-uherskou monarchií nějakou "stře
doevropskou smlouvu", jíž by byli vyřa
zení ze spoluvlády. Jenomže německá
říše by s touto smlouvou sotva mohla
čekat do definitivního vyřešení národ-'
nostních otázek. Proto ti Němci, kteří
by raději viděli pád Rakouska a své
přijetí do svazku říše, musí pochopit, že
jedině správná linie je linie bismarckovské politiky, respektující existenci a ce
listvost Rakousko-Uherska. Co se týče
"slovanských hlav", ty zas pomýšlejí na
svazek Rakousko-Uherska s Francií
nebo s Ruskem. Důsledkem takového
svazku by však byla přeměna Rakou
sko-Uherska v pouhý "Balkanstaat"
z ruské milosti, zcela rozkouskovaný,
protože Němci by táhli k Německu
a Slované k Rusku.
V rámci úvah nad osudem Rakous
ko-Uherska, v té době častých,
Naumann konstatuje, že existence této
říše byla mnohými problematizována
již za Marie Terezie, a přesto se udr
žela i po konfliktech prusko-rakouských. Podle Naumanna na ší
ření tohoto pesimismu se podílejí pře
devším sami obyvatelé Rakou
sko-Uherska a v podstatě je nesen
jakousi literární melancholií. Autor
uzavírá tuto kapitolu tvrzením, že
Střední Evropou se rozumí oblast ležící
mezi evropským Západem a Ruskem.
Pokud se tu má vytvořit nějaký ucelený
organismus, je k tomu nezbytné vzá
jemné porozumění Německa a Rakou
sko-Uherska. Dělit tuto oblast buď
směrem k Západu nebo směrem k Vý
chodu znamená problematizovat její
budoucnost.
Střední Evropa má také své předdějiny. Jejich nástin je obsažen ve
druhé kapitole. Za jednu ze závažných
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příčin rozdrobenosti středoevropského
prostoru považuje Naumann středověký
princip volitelnosti císařů. Ale ať je
vlastní příčinou cokoli, jisté je, že Fran
cie a Anglie na jedné straně a Rusko
na druhé se poměrně brzy a snadno
ustavily do národních organismů, kdež
to střed Evropy od Švédska až po Nea
pol vytvořil zónu neuvěřitelně malých
států a státečků. V této zóně nevzniklo
natrvalo ani žádné velkoměstské cen
trum srovnatelné s Římem, Konstantinopolí, Moskvou, Paříží nebo
Londýnem.
Druhá fáze středoevropských dějin
nastává s napoleonskou érou. Skuteč
nými pány Střední Evropy jsou počát
kem devatenáctého století zprvu Napo
leon a po jeho porážce car Alexandr I.,
za nímž stáli Angličani. Napoleonem
byla Střední Evropa posunuta na Vý
chod, Alexandrem později na Západ.
V Napoleonově Velké armádě bojovalo
mimo jiné 34 tisíce obyvatel Rakouska,
32 tisíce Prusů a 50 tisíc Poláků, Ob
dobně se tažení od Moskvy na Paříž
vedle 160 tisíc Rusů zúčastnilo 130 tisíc
středoevropských Rakušanů i 180 tisíc
Prusů. To jsou příklady středoevropské
"práce" ve službách nestředoevropských
mocností.
Vídenským kongresem byla Střední
Evropa znovuzřízena, ovšem pod rus
kou patronací. Teprve francouzská
revoluce z roku 1848 sem dodává nové
impulzy ze západu. Pokud jde o Frank
furtský sněm téhož roku, o zasedání
parlamentu s německy zastoupenou
Evropou, Naumann konstatuje, že
důvodem, proč tu chyběly některé
národy, byla snaha sněmu ustavit ně
meckou říši, ne však bohužel Střední
Evropu. Přání německé jednoty tu
dominovalo.
Důležitým mezníkem pro Střední
Evropu je prusko-rakouský střet roku

1866 a následující skutečnost, že vítěz
ný Bismarck nechtěl na základě tohoto
vítězství vytvořit žádný výlučně němec
ký národní stát, ale již kvůli vlastní bez
pečnosti udržet možnost spojení obou
středoevropských mocností v situaci
mezi Východem a Západem, protože
na základě předchozích zkušeností si
byl zřejmě vědom toho, že Francouzi
a Rusové mají sklon střed Evropy roz
rušovat a potlačovat.
Roku 1870, válkou prusko-francouzskou, se Střední Evropa ohra
ničila na Západě a uvolněním dosa
vadních spojeneckých svazků mezi
Pruskem a Ruskem i na Východě.
Spojenectví s Ruskem bylo sice pro
Německo ekonomicky výhodné, jenom
že v politickém ohledu by mohlo zna
menat smrt německé samostatnosti.
Posléze vytvořením dvojspolku německo-rakouského se roku 1879 objevují
nejpříhodnější základy k celistvé Střed
ní Evropě v Naumannově pojetí. Jak
Německo, tak Rakousko-Uhersko jsou
si nejpřirozenějšími spojenci.
V tom směru je možné dnes chápat
první světovou válku jako zápas "vněj
ších" velmocí, Anglie a Francie na
Západě a Ruska na Východě, o udr
žení kontroly nad středoevropským
prostorem na jedné straně, a zápas
o udržení mocenské homogennosti
středoevropského prostoru na straně
druhé. Vytvořením národních států na
místo Rakousko-Uherska se naplnil
záměr první. Naumannova koncepce
tím padla a zbylo tu zradikalizované
Německo s výlučně velkoněmeckou
alternativou uspořádání středo
evropských poměrů, před níž Naumann
varoval.
Ve třetí kapitole, věnované otázkám
konfesí a národností, vymezuje autor
specifiku Středoevropana. Soudí, že
pojem Střední Evropa neobsahuje
21/1991
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žádné konfesijní nebo národnostní
zabarvení a neměl by tudíž probouzet
žádné apriorní pocity, podobně jako
pojem Severní Amerika, skrývající
v sobě různost ras a názorů. V středo
evropské pestrosti podob a charakterů
tkví veliká síla, avšak zároveň s ní vy
vstávají politické a společenské nesná
ze. Máme přesnou představu o tom,
kdo je Němec, Maďar, Polák, Čech,
říká Naumann, ale typ Středoevropana
ještě nevyspěl, dosud se vytváří. Měl by
to být "středový" typ mezi Francouzi,
Italy, Turky,
Rusy,
Skandinávci
a Angličany. Ostatně, Střední Evropa
je místem kontaktu obou částí staré
říše římské: Říma a Byzance. A poz
ději místem styku protestantského
severu s katolickým jihem. Střední
Evropa je také místem židovské pří
tomnosti a bylo by nesprávné ji při
tvorbě této jednotné oblasti pominout,
protože Židé jsou významným činite
lem v hospodářském životě, v politice
a v publicistice.
Pokud jde o národnostní pestrost
Střední Evropy, je v Rakousko-Uhersku větší nežli v Německu. Nic
méně je naprosto nezbytné porozumět
psychologii malých národů a vyvarovat
se paušálních posudků "zvenčí", nechá
pajících vnitřní tíhnutí těchto národů.
Jistěže pro mnohé Němce by bylo
pohodlné nadělat Němce i z Čechů, ale
to prostě nejde. Němci mají řadu
schopností, ocitají se však v nebezpečí,
že ostatním národům neporozumí.
Německý živel nepochybně tvoří vý
znamné jádro rakousko-uherské mo
narchie a říšští Němci chtějí menšinám
v této monarchii pomáhat, ne však do
té míry, aby to znamenalo rozpad mo
narchie a tím i rozpad spojenectví dvou
základních států Střední Evropy. Tra
gická vina velkoněmeckých germanizátorů spočívá v tom, že tyto proměny
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doby a nové skutečnosti dosud nechá
pou. S národnostními složitostmi jsou
spojeny otázky jazykové a zde se musí
osvědčit výrazný liberalismus, jinak
národy Střední Evropy vykrvácejí v ná
rodnostních sporech. Co se týká Čechů,
bylo jim odepřeno státní právo, a proto
se na protest proti německé vládě
v Rakousku vzdálili rakouskému parlamentarismu. Po roce 1848 jako první
Parlamentarismus prosazovali, ale také
ho jako první zpochybnili. Naumann si
slibuje, že po válce se oslabí a rozmělní
jak panslavismus, tak velkonémecké
sklony. Cílem musí být uchování svaz
ku, dvou nezávislých států jako hlavních
sloupů Střední Evropy. Německý ele
ment v ní bude tvořit jádro, ale od
prvního dne přitom musí být povolný
a pružný vůči všem sousedním náro
dům. Jen tak může vzniknout soulad
nezbytný pro velký stát.
Významné místo zaujímá v Naumannově knize čtvrtá kapitola, již v samém
titulu obsahující pozoruhodný termín
"das mitteleuropäische Wirtschaftsvolk",
středoevropský hospodářský národ.
S velkou otevřeností si tu autor klade
řadu otázek, jež se stejnou otevřeností
zodpovídá. Tvrdí, že příčinou první
světové války byl střet kapitalismu
prvního stupně, vybudovaného Anglií,
s kapitalismem druhého stupně, dosa
ženým v rapidně se vyvíjejícím Něme
cku. Napříč hranic se utváří "hospodář
ský národ", hospodářské společenství,
bez ohledu na jazykovou různost. "Ná
rody a národnosti v Rakousko-Uhersku
převzaly, aniž si toho byly vědomy nebo
o to usilovaly, svůj mezinárodní tech
nický a obchodní rozvoj z německých
rukou. Zprostředkovateli přitom často
byli německy mluvící Židé. Jejich spo
lupůsobení nelze podcenit, protože
všechno, co se vyskytuje v Rakousku
a v Maďarsku v oblasti bank, akciových
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společeností, dopravy, obilných skladů,
obchodu s dřívím a ve výrobě, pohy
buje se uprostřed složitých národností
právě proto, že polští, maďarští, čeští
a němečtí Židé hledí, aby si vzájemně
porozuměli. A tak vzdor všem protes
tům antisemitů jsou Židé ne
zanedbatelnou součástí hospodářského
společenství dvojmonarchie. ”
Šestá kapitola je věnována postavem
Střední Evropy ve světovém hospodář
ství. Autor je přesvědčen, že nežli se
ustaví cosi jako Spojené státy světa,
budou se o vedení lidstva ucházet nad
národní skupiny nebo společenství
a vyslovuje přesvědčení, že ani Střední
Evropa by neměla být z této možnosti
vyloučena. Reálnými středisky světové
vlády jsou prozatím Londýn, New York
a Moskva. Dosud není jasné, zda se
obdobná střediska vytvoří také v Ja
ponsku a v Číně, popřípadě v Indii,
Africe a v Latinské Americe. První
světová válka ve skutečnosti rozhoduje
o tom, jestli se toto centrum vytvoří
v oblasti mezi Londýnem a Moskvou.
Pokud se tento plán nezdaří, zbývá
zdejším národům pouze postavem
států-družic, států-trabantů, které ne
mohou žít podle vlastních ekonomic
kých zákonů, jak je to patrné například
ve vztahu USA a latinskoamerických
zemí nebo Ruska a jeho okrajových
států. Tři relativně hotové organismy
v tomto směru jsou nyní Velká Britá
nie, USA a Rusko. Francie a Itálie by
rovněž toužily po tomto postavení,
avšak zatím je vtahuje do své gravitace
Anglie. Čtvrtou nadnárodní skupinou
by tudíž mohla být Střední Evropa.
Národy geograficky blízké Rusku kolí
sají mezi sklonem k přírodně spontán
ním Rusům a rozumovým Němcům.
Pokud se jako pozitivní plod války
neupevní Střední Evropa, bude možné
se začlenit do anglického nebo ruského

hospodářského systému. Spojenectví
s Ruskem nabízí skvělé vyhlídky, pře
devším velká odbytiště. Například ně
mecké a ruské hospodářství se skvěle
doplňují. Německý kapitál může po
zvednout především ruské zemědělství.
Čistě ekonomicky posuzováno, je ruská
varianta nejvýnosnější, ovšem znamená
prodat také svou samostatnou politic
kou budoucnost. V tomto svazku může
vzrůst německé bohatství, ale zároveň
síla Ruska. Pro ruský velmocenský svaz
by se středoevropské země, a přede
vším Němci, stali inženýry jeho vojen
ského a hospodářského vítězství. Je
proto lepší, soudí autor, zůstat raději
malý a osamocený nežli ruský. Kvalit
nější by byl případný svazek Německa
s Anglií, ovšem byl by zaplacen po
klesem do postavení s pouhým teri
toriálním historickým významem. Při
rozvažování možností, jaké se Německu
nabízejí, dospívá Naumann k těmto
závěrům: ’’Pokud nám ještě slunce svítí,
musíme se držet myšlenky na vstup do
řad předních světových hospodářských
velmocí. S tím souvisí připojení jiných
středoevropských států a národů. Ty
však, odhlédneme-li od rakouských
a maďarských Němců, nemají žádný
přímý zájem, abychom právě my Němci
seděli v nejvyšší radě světových dějin.
A my zas na nich nemůžeme vyžado
vat, aby sdíleli naše dějinné pocity,
protože v nich bije srdce z jiného rodu
a jiné látky. Ze svého hlediska si kla
dou otázku, zda ve volbě mezi němec
kým, ruským nebo anglickým vedením
chtějí nebo nechtějí náležet k němec
kému světovému svazku. Jejich situace
je podobná té, kterou jsme právě pop
sali, když jsme se zmiňovali o tom, jak
by nám bylo, kdybychom museli vstou
pit do ruského nebo anglického svazku
a to pouze s tím rozdílem, že malé
národy nemají vůbec žádnou možnost
21/1991
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prezentovat se jako vůdčí skupiny svě
tového hospodářství. Ve skutečnosti
jim zbývá pouze volba mezi izolací
nebo připojením, a protože izolace je
pro ně vzhledem k jejich vyspělosti
a z uvedených důvodů sotva již únosná,
musí se dříve či později nějak rozhod
nout, s kterým svazkem mohou nebo
chtějí jít, v souladu se zeměpisnou
polohou, ekonomikou a duchovním
zaměřením. Je to tvrdý tlak, těžký
osud, ale je to velice mocné směřování
současné doby, kategorický imperativ
vývoje lidstva. Jakmile se jednou mezi
teritoriálními a národními státy a zbý
vajícím obyvatelstvem světa objeví
mocné meziútvary, nepomůže žádné
vzpírám se a naříkání. Je možné zařídit
se podle této nezbytnosti dříve nebo
později, avšak světové heslo již zaznělo
a je třeba je následovat. Ten, kdo se
jím bude řídit dříve, bude také v bu
doucnu vyžadovat lepší podmínky nežli
ten, kdo se nechá vytěsnit z historické
chvíle a vláčet dobou. Není třeba to
mnohomluvně sdělovat těm, kdo se
příčí, protože slova v tomto případě
mnoho nezmohou, zde hovoří pouze
hospodářské zkušenosti.”
Vzhledem k tomu, že Střední Ev
ropa není přirozeně vyrostlý organis
mus jako jiné velmocenské svazky,
Naumann zdůrazňuje nezbytnost budo
vat ji s rozumem a s rozvahou, byť
přitom je používáno materiálu k stavbě
již použitého. "Nikdo z nás a našich
sousedů nepochybuje, že hospodářská
a organizační stránka tohoto úkolu
může být vykonána Němci, je-li to
vůbec v lidských silách. Jiná věc však
je, zda kromě organizace a techniky
máme a můžeme využít ty vlastnosti,
které jsou nezbytné k vytvoření světo
vého spolku. Vlastnosti, které jsme na
předchozích stránkách označili jako
pružnost a chápavou obratnost, jakou
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v mnohonásobné formě nacházíme
u Rusů, Angličanů a Američanů. My
jsme poněkud váhaví, pánovití, uza
vření. Pro pomalejší spoluobčany
máme jen omezenou trpělivost a pe
danticky vyžadujeme, aby věci byly
vykonány tak, jak chceme. To všechno
má svou dobrou stránku, ale aby se
národ stal vedoucím v ekonomice, pot
řebuje k tomu špetku mezinárodního
oleje, umění, velké umění lidského
jednání, schopnost myslet jako ti druzí,
vcítit se do jejich způsobů a hledisek."
Naumannův projekt Mitteleuropy byl
rozmetán výsledky obou světových
válek. Nicméně sama integrační myš
lenka, vytvoření evropského nad
národního hospodářského společenství,
se dočkala svého uskutečnění. Evropa,
poslední válkou vyřazená ze světovlád
ného postavem, se začala scelovat, a to
tváří tvář hrozbě, jakou představovala
násilná integrace střední a východní
Evropy pod nadvládou Sovětského
svazu. Ve větším rozsahu a s přispěním
početnějších a různějších sil evropských
národů se začalo rodit společenství,
které zaujímá středové postavem mezi
dominujícími Spojenými státy severo
americkými a desintegrujícím se Sovět
ským svazem, seskupeným kolem mo
hutné euroasijské mocnosti, jakou stále
představuje Rusko.
Sjednocení Německa a desintegrace
Sovětského svazu staví středo a vý
chodoevropské země před novou dějin
nou volbu a vtahuje do nových gravi
tačních polí. V tom směru je dnešní
četba Naumannovy "Mitteleuropy" in
struktivní.
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BUDE STŘEDNÍ EVROPA POUZE MÝTUS
NEBO CHIMÉRA?

Josef Hradec

Když jsme před zhruba deseti lety
začali uvažovat, zda ještě vůbec existuje
středoevropský prostor, v duchovním,
kulturním i politickém smyslu, vypadala
situace ve světě zcela beznadějně:
pojaltské rozdělení bylo i v myšlení
našeho disentu považované za něco
nezměnitelného, o čem se vážně nedis
kutovalo. (Jediná změna, která se
připouštěla jako žádoucí, bylo budoucí
sjednocení Německa.) Jako něco zcela
přirozeného, nikoli tedy jako fait
accompli nebo dokonce status quo, je
přijali i tvůrci a participanti tzv. hel
sinského procesu: jinak by jim nečinilo
takové obrovské potíže vyrovnat se
s kvalitativně novou situací, jak jsme
toho svědky u příležitosti dojemně spo
řádaného rozpadám sovětského impéria
(jinými, zcela neironickými slovy jeho
ústupu do předem připravených pozic).
Na jedné straně můžeme konstatovat,
že věci obzvlášť v posledních dvou le
tech pokročily natolik, že je právě dnes
v našem středoevropském prostoru
třeba si položit nejen otázku, zda stře
doevropská politika existuje, ale zda je
středoevropská politika vůbec prove
ditelná a perspektivní. Středoevropský
prostor se z dlouhé ideologické narkózy
probouzí znovu k životu a snaží se zba
vit všech umělých rozdělení nastolených
paradoxně v zájmu "sebeurčem národů",
jež tím byly pouze postaveny jedny proti
druhým: jedním z výsledků je, že velká

část Maďarů žije v současné době mimo
"přirozené" maďarské hranice, jiným
jsou tragické konce vynuceného bizar
ního soužití národů se zcela odlišnými
dějinami a kulturou v někdejší Jugo
slávii. Takže právě nyní nastává okam
žik zásadní reflexe: byla Střední Evropa
pouze užitečnou pracovní hypotézou,
mýtem, který sehrál svou pozitivní roli
při protitotalitní rezistenci a formulaci
některých základních požadavků, který
se však po rozpadu totalitního světa stal
anachronismem, chimérou, "nostalgic
kým sněním" hrstky intelektuálů (jak
říká Pierre Kende), kteří jsou bez prak
tického vlivu na základní dějinná roz
hodnutí a politickou orientaci? A jsou
koneckonců mezi politiky ve Střední
Evropě lidé, kteří jsou po sejmutí tota
litních mlýnských kamenů z šíjí našich
národů schopni nahlédnout nebezpečí,
jaké znamená otevřená Pandořina skřín
ka s nacionalismy, jejichž odpoutám
a často umělé živém znamená pouze
další oslabování vyčerpaných společen
ských celků? Nehledě k tomu, že
v očích nepřátel i alibistických přátel
jsou jen dalším důkazem, že si naše
národy nedokážou - samy a společně! - civilizovaně vládnout. Zatím, pomineme-li pouhé náznaky při jednáních
"trojky" Polsko, Maďarsko a Českoslo
vensko, bylo zřetelnou "středoevropskou
řeč" slyšet pouze z úst slovinských
a chorvatských představitelů. Při hrozbě
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velkosrbské kryptokomunistické "balkanizace" je pro ně středoevropská otázka
skutečně věcí bytí a nebytí: to jenom od
kulatých stolů různých sterilních nad
národních organizací lehce splývají
i neslučitelné věci v jedno a velice snad
no lze snahu o národní svébytnost, kdy
se ohrožení skutečně týká "hrdel a stat
ků", ocejchovat pojmem nacionalismus.
Ještě před rokem titíž lidé, kteří nyní
poučují Slovince a Chorváty, adresovali
stejné bonmoty Baltům. A kde by byli
třeba Litevci, kdyby si nechali od nich
poradit?
Nepovažujeme a nikdy jsme nepova
žovali nacionalismus za přirozený zjev:
za nějaké "kvantum" politické energie,
s nímž je třeba počítat, ale které už
nelze nebo není zapotřebí v politologickém vyhodnocování skutečnosti dále
analyzovat nebo redukovat. (Tento
kvantitativní přístup je po mém soudu
vedle řady dalších pochybení, jako je
například prostoduchá mocenská bipolarita USA a SSSR, největší slabinou
futurologických úvah Jamese Kurtha,
které přinášíme v tomto čísle.) Naciona
lismus je především falešná stupnice
hodnot, která v praxi znamená - pomineme-li hrozbu expanze - snahu o ab
solutní homologizaci všech odlišných
etnických skupin uvnitř územního celku
kontrolovaného tím či oním národem.
Další potíž spočívá v tom, že nacionalis
my jsou často kritizovány z pozic, pro
něž je typická téměř programová ne
přítomnost jakýchkoli měřítek a základ
ní hodnotové stupnice, "pod" níž nelze
sestoupit, nemáme-li upadnout v (nové)
barbarství. Jestliže ze středoevropského
prostoru vzešla v minulosti řada roz
kladných hnutí, která ještě dnes šíří zlo
ve světě, mohla by právě Střední Ev
ropa být místem návratu měřítek a hod
not, které vycházejí z poznání skuteč
nosti a nikoli z naprosté rezignace na
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poznání a na s ním spojené rozlišování.
Při tomto návratu by se také mohla
uplatnit syntéza liberalismu (nikoli ov
šem plochého leseférismu horlivých
listovatelů Playboyem, jímž chce strašit
hodné křesťanské děti současný sloven
ský premiér) s neméně reflektovaným
konzervativismem (i konzervativismus
má samozřejmě své karikatury). V po
žadavcích liberalismu s konzervativní
bází snad není nic utopického ani ve
Střední Evropě. Naopak, takový přístup
nejen že dokonale odpovídá politickému
katolicismu, ale navíc ho také dokonale
imunizuje před fundamentalistickými
pokušeními. Nevidím ani jinou účinnou
filozofii pro boj s nacionalismy všech
odstínů, které zde skutečně znamenají
největší překážku politického sjedno
cení: čas určitého geopolitického nulo
vého stadia může být jejich zhoubným
působením nenapravitelně promarněn.
Obávám se, že si toto dobře uvědomují
i naši nepřátelé.
♦ ♦ ♦

Střední Evropa nezažila ve své minu
losti pouze harmonické uspořádám růz
ností a protikladů. Bylo-li tu už něco
a osvědčilo se to, není důvod, proč se
k tomu - v jiných podmínkách a okol
nostech - nevrátit, tvrdí Pierre Béhar ve
své studii Znamená Rakousko-Uherskou myšlenku budoucnosti?, kterou
jsme přinesli v devatenáctém svazku
naší reuve. V tomto smyslu Střední
Evropa jako politický fenomén či útvar
není nic mýtického nebo utopického. Je
ovšem pravda, že Béharovo zdůvodnění
požadavky politické statiky může být
podezžíváno, že je v něm estetické přání
otcem politické myšlenky, i když jeho
přístup znamená průlom v dosavadním
poněkud globalistickém přístupu fran
couzského politického myšlení, jemuž
naopak podléhá Pierre Kende, jehož
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polemickou odpověď Béharovi jsme
publikovali v minulém čísle. Střední
a východní Evropa mu prakticky splývá
v jedno s Balkánem. Bude-li ovšem dán
v této oblasti průchod destruktivní po
litická dynamice může vše "přeorat"
natolik radikálně, že politická statika
bude znovu aktuální třeba až za deset,
dvacet let. Kende sice vytýká Béharovi
(a vlastně i nám) chiméričnost, ale
těžko si lze představit něco chimérič
tějšího než závěr, k němuž on sám
dochází: "V právě začínajícím období
bude třeba tyto národy (tj. národy
Střední Evropy, pozn. J.H.)především
naučit snášet se uvnitř státu, jehož jsou
občany. Až tato výuka přinese své první
plody, potom bude možné nastolit otáz
ku změny dosavadních hranic." Rozpad
bývalé Jugoslávie, a především způsob,
jakým se odehrává, usvědčuje Kendeho
z naprosto nerealistického uvažování.
Kdo bude vyučovat a kdo stanoví způ
sob a časový rozvrh vyučování? Měl-li
být výkup "středoevropských" zeměděl
ských přebytků pro Rusko Evropskýcmi
společenstvími, jenž vyvolal u zemědělců
na západě oprávněné "bouře nevole",
první vyučovací hodinou, potom si
mohou "staré struktury" u nás mnout
ruce, protože se tím jejich odchod ze
scény odkládá na neurčito. Vedle poli
tické jednoty byla pro středoevropský
prostor v minulosti charakteristická
rovněž hospodářská prosperita. I zde
připomíná Pierre Béhar harmonii mezi
průmyslovou západní Částí a agrárním
východem. Po zničení politických vazeb
brzy následovala likvidace vyspělého
hospodářství (tehdy) na světové úrovni.
(Do jaké míry žila první republika z to
ho, co přirozenou cestou přejala od
Rakouska, a to nejen v hospodářské
oblasti, by stálo za samostatnou studii.)
Po druhé světové válce se země střední
Evropy nedostaly pouze do politického

a hospodářského područí mocného
východního souseda, to by byla nanejvýš
lepší polovina bídy, ale byly po čtyřicet
let integrálně pustošeny marxistickou
ideologickou doktrínou: tuto skutečnost
podle mého názoru zcela ignoruje,
stejně tak jako "kvalitativní
*
odlišnost
vlády nacistické ideologie v Německu,
James Kurth. Vždyť komunismus stejně jako nacismus - hanobil lidskou
důstojnost nejenom tím, že ve své stabi
lizační fázi vyhubil milióny lidí a že
z člověka redukovaného na biologickou
jednotku vytvořil otrockou pracovní sílu
- svoji zločinnost projevoval v kvalitativ
ně odlišné rovině i po své stabilizaci.
Komunismus není dílem náhody nebo
neschopných lidí (zrovna) u moci, kteří
ty údajně povolanější nějakým způso
bem odsunuli na druhou kolej. Komu
nismus je především prohibicionistické
kastrátorství tvořivých aktivit člověka,
počínaje běžnou podnikavostí a konče
díly filosofie, umění nebo vědy. Odstra
ňování následků jeho vlády je záležitostí
na celá desetiletí - devastovaná krajina
a hospodářství není přitom to nejhorší,
nejhorší je devastace člověka. Je doko
nale známo, že Německo bylo po válce
v troskách, ale nacistická ideologie zde
vládla pouze dvanáct let. Toto století je
svědkem, co dokázaly německé ctnosti
v zajetí falešných principů; dnes jsme
svědky toho, co dokázaly v posledních
čtyřiceti letech v systému prostém ideo
logických chomoutů a omezení. Byly-li
německé představy o poslání Německa
ve střední Evropě v minulosti osudově
zatíženy nacionalistickým pseudomesianismem a expanzionismem, který ostat
ní národy uvažoval - v lepším případě - pouze instrumentálně a v horším pří
padě je považoval za nepřátele určené
k vyhlazení, je obdivuhodné, jak se
Němci dokázali se svou minulostí vyrov
nat. Přítomnost je ovšem staví před
21/1991
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nové pokušení nadvlády prostřednictvím
hospodářského tlaku a projevy nedoč
kavých opěvatelů nové německé hege
monie jako James Kurth nevěstí nic
dobrého. Jak ale ven z našeho středoev
ropského neštěstí? V Rusku (a okolí)
v současné době probíhají změny, které
se daly očekávat už před pětačtyřiceti
lety: tehdy ovšem nepodmíněně věřila
vjejich bezodkladnost - v rámci té či
oné pokrokové ideologie - většina poli
tiků, kteří pak měli na svědomí celé
poválečné rozdělení světa. Jejich součas
ní následovatelé dělají vše pro to, aby
Rusko neztratilo postavení (a pocit!)
supervelmoci. I když by to bylo Rusko
změněné, v němž už nebude mít roz
hodující slovo leninistická doktrina, ale
pravděpodobně poučenější státní mod
lářství na pravoslavném základě, nedá
se ani odsud stejně jako v době Palackého čekat nic světoborného.
James Kurth tvrdí, že Amerika je
dnes vyčerpána studenou válkou a že
přijde o svůj politický vliv. Nasvědčoval
by tomu i v posledních leetech narůs
tající hospodářský schodek. Avšak ve
srovnání s Francií po první válce
a s Anglií po válce druhé mají současné
Spojené státy kromě pružné ekonomiky
neopotřebovaný a téměř nevyčerpatelný
lidský fond. Unavená je nanejvýš vlád
noucí republikánská garnitura, která je
u moci nepřetržitě víc jak deset let.
Také izolacionistické tendence v USA
nejsou dílem únavy, ale spíš znechucenosti z toho, jak si západní veřejné
mínění formované po desetiletí zmarxizovanými intelektuály vykládalo ame
rickou angažovanost (politickou i vojen
skou) všude tam, kde byly ohroženy
základní civilizační hodnoty. Mají-li mít
v budoucnu Spojené státy na našem
kontinentě vliv, mohl by se naplňovat
prostřednictvím silné a prosperující
Střední Evropy, jež by nehrála do karet
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případnému spojenectví Ruska s Něme
ckem, jež stejně může být pouze účelo
vé a dočasné. Je i zde přání otcem myš
lenky? Ať tak či onak, stojíme dnes
před jednoznačnou volbou: buď se
staneme smetištěm Evropy, nebo si zno
vu vydobudeme místo, jež nám v minu
losti náleželo - k tomu vede cesta pouze
na základě silného nadnárodního út
varu.
Naši novináři (až na čestné výjimky)
vytvářejí neúnavně iluzi, že naše proble
matika hýbe světem, že argentinští lovci
tuleňů nebo lovci perel na Havaji lační
při všech možných příležitostech po
informacích o nových iniciativách naší
zahraniční politiky. Listuje-li však člověk
(nemusí ani vyjíždět za hranice) zahra
ničním tiskem, je brzy vyveden z případ
ného omylu: žádná gesta Dei per Bohemos světem nehýbou. V následujících
letech si budeme muset zvyknout i na
jinou nepříjemnou skutečnost: nejenže
svět nezajímáme, ale nikdo ve světě
nám nepomůže na nohy z čiré filantro
pie, že musíme za sebe dostatečně ručit.
Dostatečnou zárukou naší věrohodnosti
bude ovšem i to, že svá místa opustí
lidé zkompromitovaní starým režimem
a zformovaní k jeho obrazu. Nejde
jenom o mrzké udavače, ale v prvé řadě
o patazitickou armádu byrokratů, která
i v (téměř ideálním) případě, kdy nic
nedělá a nekazí, prostě a jednoduše
překáží. K tomuto nezbytnému kroku
vyčištění Augiášova chléva se už dva
roky jenom odhodláváme. Toto je
pouze nezbytný předstupeň, aby mohl
ve spojení s dynamickým faktorem
společné středoevropské vůle přijít
k úplatném Béharův požadavek evrop
ské rovnováhy vyplývající ze zákonů
politické statiky.
Hýbaly-li našimi předky stejné komp
lexy vůči Rakousku, jaké mají dnes
mnozí naši slovenští spoluobčané stále
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ještě existující společné republiky vůči
zemím české koruny, byly-li stejně re
álné a stály-li za nimi analogické men
tální struktury, potom se není co divit,
že tehdy došlo ke katastrofě. Šovinis
tická optika není a nikdy nebyla dobrou
rádkyní, o tom se přesvědčuejeme dnes
a denně na stránkách našeho tisku
v souvislosti s jinými našimi spoluob
čany, z nichž někteří ještě žijí: mám tu
na mysli naše Němce, kteří byli odsud
po válce vyhnáni na základě ideologie,
jež ve své odvetné symetrii silně připo
míná nacistické "konečné řešení”. Podle
pana Jaroslava Valenty jsme si prý
nemohli dovolit připustit možnost, že by
se v budoucnosti podobná prorada u na
šich Němců opakovala. Kdo si to ne
mohl dovolit? My, bůh, československý
nacionálni stát. Nikdo si neklade otáz
ku, co jsme my sami měli nebo co
máme udělat - v zákonodárství i ve
správě - pro to, aby už nikdy nemohly
být legitimní nároky menšin svedeny do
kalných vod politické demagogie. (Je
nom na okraj: je příznačné, že naši
šovinisté, předhánějící se v nesmiřitel
nosti vůči Němcům, mají plná ústa
smíření a odpuštění nebo cedí komáry
údajně ohrožených lidských práv, jak
mile jde o tzv. lustrační zákon.)
Nacionalismus a šovinismus je jedna
věc, ale nebezpečí globalismu je stejně
veliké a skutečně záleží na perspektivě.
Pierru Kendemu splývá Střední Evropa
s Balkánem a James Kurth, jenž ve
svých úvahách o Mitteleuropě vůbec
nebere v úvahu ideologický svět a uvažu
je vývoj v posledním půlstoletí pouze
v mocenských
kategoriích snahy
o ovládládnutí, jako by pro německý les
neviděl středoevropské stromy... Me
mentem všem globalistickým úvahám by
mohlo být podobenství anglického kato
lického historika Christophera Dawsona. Byzantský císař někdy v druhé

polovině šestého století vyhodnocuje
dění ve vlastní "sféře vlivu" a pochvaluje
si, jak dokonale má toho či onoho na
západě i na východě, na severu i jihu
v hrsti nebo alespoň v šachu a jak se
mu ve své říši podařilo zajistit stabilitu
do příštích desetiletí. Celý obraz končí
lakonickým konstatováním, že zrovna
v té chvíli bylo nějakému Mohamedovi
v nějaké arabské vísce sedm let... (Ne
chci hrozit muslimským nebezpečím,
protože islám je svým spojením archa
ické mentality s vymoženostmi moderní
civilizace pouze nebezpečný.) Moc a slá
va islámských zemí vyplývá v současnos
ti většinou z parazitování na přírodních
surovinových zdrojích, není podložená
integrálním civilizačním úsilím. Je mi
proti mysli, že se v globalistických kon
cepcích uvažují pouze síly, vlivy, tlaky
a sféry a zcela se přehlíží lidský faktor,
nemluvě už o faktoru božském. Bylo by
smutné, kdybychom na prahu nového
století a tisíciletí tkvěli právě v tomto
ohledu oběma nohama ve století minu
lém.
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OBHAJOVACÍ ŘEČ

RUDOLFA BERANA
PŘEDNESENÁ PŘED NÁRODNÍM SOUDEM
28. A 29. 3. 1947
(l.část)
čTvodenz;

Vidíme-li dnes před sebou zničený český venkov, zcela odkázaný na státní pomoc
a dotace, neschopný přejít k normálnímu tržnímu hospodářství a spravedlivým
vlastnickým poměrům, měli bychom se ptát po příčinách této katastrofy. V následujícím
dokumentu, který uveřejníme na pokračování v revue Střední Evropa, se pokusíme na
případu Rudolfa Berana, bývalého vůdce agrární strany /Republikánské strany
československého venkova/, ukázat, jakým způsobem byl ještě před únorem 1948 náš
venkov politicky destruován a odsunut na periferii politického a hospodářského života
československého státu. Jeho dnešní stav, kdy je dva roky po tzv. sametové revoluci stále
ještě ovládán jezedácko-komunistickými mafiemi, bezostyšně vydírajícími a okrádajícími
stát, je zcela konkrétním výsledkem bolševizace venkova, začínající žel již od konce
války. Tehdy byla agrární strana - hlavní politická strana venkova zakázána, její majetek
rozkraden, její vůdci uvězněni a venkov se stal obětí postupného a systematického
olupování a ožebračování, které vyvrcholilo kolektivizací v padesátých letech, jenž byla
provedena přesto, že právě český venkov měl za sebou vynikající tradici původního
družstevnictví a hospodářské soběstačnosti.
Případ Rudolfa Berana otevíráme prozatím bez komentáře, otištěním jeho obhajovací
řeči před Národním soudem v Praze, 28. a 29.3.1947. Před tento soud byl Rudolf Beran
postaven navzdory tomu, co vykonal na obranu Českého národa v době okupace. Za
tuto činnost byl nacisty zatčen a odsouzen k deseti rokům káznice. Soud s Beranem
v roce 1947je názorným důkazem, že po válce u nás již neplatilo stejné právo nejen pro
všechny národy, ale ani pro všechny sociální skupiny obyvatelstva. Ve svém dopise
přátelům napsaném ve vězení vyjadřuje Rudolf Beran přesvědčení, že "česká vesnice
překoná jakýkoliv nápor násilí a totalismu". Mýlil se, česká vesnice nakonec podlehla,
měl však pravdu na jiném místě téhož dopisu: "Není u nás ještě dobře, ale jinde jest
hůře. Sledujte pečlivě vývoj v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Jugoslávii a ve Francii.
Pozorujte tam postavení zemědělců. Všude zápas o půdu a zemědělské práce. Nevidím
do tamních poměrů, ale jedno vím, že je to všude boj o zásady soukromovlastnického
práva na půdu a o svobodu zemědělského podnikání." A v závěru tohoto dopisu
z 13.srpna 1947: "Nejde v tomto případě jen o mně! Jistě víte a cítíte, že jde o českou
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vesnici! Bylo původně úmyslem jiti frontálně na celek. Upustilo se od toho
a zjednodušilo vše, jak je viděti. 'Bijte Berana, aby se stádo rozprchlo', věřte, tentokráte
je to pravda. Jde nyní o celé zemědělské družstevnictví, peněžnictví a všechny organizační
složky zemědělské - 50 let budované námi i našimi předchůdci. Na mně nezáleží. Práce
půl století, na které tvořily generace, nesmí ale býti zmařena a proto tedy dejte rozum
dohromady."
RJC

Bývalý předseda vlády
RUDOLF BERAN
před Národním soudem
Jeho obh^jovací řeč pronesená 28. a 29. 3. 1947
Slavný národní soude!

Stojím po druhé ve svém životě před soudem jako obžalovaný. Poprvé jsem stál
v roce 1942 v měsíci červnu, po heydrichiádě, před Volksgerichtem v Berlíně - žalován německým prokurátorem - pro velezradu a podporování nepřítele. Přelí
čení předsedej Hitlerův nejbližší spolupracovník, pozdější říšský ministr německé
justice Dr. Thierack. Generálním svědkem proti mně byl tehdy v Berlíně sám
K. H. Frank.
Ten mne vylíčil mne ve dvouhodinové řeči jako největšího škůdce a nepřítele
Německa a zakončil ji žádostí, aby se mi dostalo nejvyššího trestu. Řeč zakončil
slovy: “Beran a Eliáš - je to samé!“ To bylo čtyři dny po popravě generála Ing.Eliáše.
Dnes stojím před soudem po druhé. Tentokrát před revolučním soudem mého
národa. Pan národní prokurátor mne žaluje pro zločin úkladů proti republice, pro
vojenskou zradu, pro podporování nacismu, pro proradu na státě a snad ještě
nějaké další zločiny.
Tak jako K. H. Frank žádá pro mne trest nejtěžší, trest smrti.
Jsem naprosto klidný. Necítím se vinen a mé svědomí je čisté.
Z mnohých věcí, které mi klade za vinu pan národní prokurátor, byl jsem
žalován Frankem a obviňován i před Volksgerichtem.
Jsem si vědom, že proces můj je procesem politickým, neboť jsem obviňován
především pro svoji činnost politickou.
Pan národní prokurátor svou žalobou a zejména svým projevem, který zde
přednesl - posadil na lavici obžalovaných také republikánskou stranu a její před
stavitele.
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Pan národní prokurátor nenazval jen mne škůdcem lidu, ale doktl se zde. také
mrtvých již představitelů republikánské strany - Ing. Jindřicha Žilky a Dr. Milana
Hodži.
Nejsem zde obhájcem, jsem obžalovaným a proto jen konstatuji: "Generální
tajemník republikánské strany poslanec Ing. Žilka byl Němci v r. 1942 popraven.
Dr. Hodža zemřel v cizině jako politický emigrant. Činnost obou posoudí spraved
livá historie!”
Mne posoudil pan národní prokurátor různě - dle Dr. Háchy jako mazaného
venkovského hostinského, dle Dr. Rody jako neschopného předsedu vlády - jinde
opět jako zkušeného politika. V politickém životě byl jsem zvyklý na takové
různorodé úsudky.
K posudku svědka Dr. Rody činím jen malou poznámku - Ve spisech tohoto
procesu je spis 292 (str. 295). Je to dopis šéfa gestapa a SD Böhmeho, který hlásí
K. H. Frankovi, že zatčením Berana, Hampla a odstraněním Dr. Havelky byly
posíleny aktivistické - Němcům přátelské - skupiny v Čechách - Vlajka a různé
fašistické skupiny mezi nimi i skupina Dr. Rody, Dr. Passera a Dr. Morávka. Je to
dopis ze štěchovického archivu. Snad jsou tam ještě i další. Proto nezáleží mi na
tom, co pan Dr. Roda o mně soudí. Mne Sicherheitsch-Dienst (SD) a Gestapo
nikdy nepochválilo.
Osud postavil mne na zodpovědná místa v nejkritičtější době našich dějin. Nikdy
jsem neutíkal od zodpovědnosti a ani tady nechci od ní utíkat - tam, kde jsem
odpovědnost opravdu měl.
Co jsem dělal, dělal jsem vždy v nejpoctivější snaze sloužit svému stavu, národu
a státu.
Byl jsem předsedou republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu,
která přímo svojí státní jednotou po osmnáct let symbolisovala státní myšlenku
á československou jednotu. 1,150.000 voličů československých bylo v této straně
soustředěno - Češi, Slováci, Podkarpatští Rusové. Strana byla ostatním stranám
vzorem jednoty a stranické kázně. Jednota Čechů, Slováků a Rusínů byla nejen
vyjádřena, ale osmnáct let uplatněna v republikánské straně.
Mám-li vyjádřit dnes své stanovisko k jednotlivým bodům žaloby, musím tak
učinit obšírněji, neboť pan národní prokurátor mne samotného žaluje na 64
stránkách žalobního spisu a také ve svém projevu a závěrečném návrhu věnoval mi
nejvíce času.
Musím se vrátit do doby první republiky, abych objasnil mnohé věci, které jsou
předmětem žaloby.
Již dnes se poznává, že nebylo vše špatné, co se u nás za doby první reppubliky
dělalo. Zítřky ještě ukáží, že se k mnohému budeme vracet. Bude jistě uplatněna
správná zásada - dobré zachovat - chybné zlepšit a napravit.
Nemohu obhajobu pronést tak, jak by bylo žádoucno a jak bych si sám přál.
Od května 1941 žiji jen v kriminálech a konfinaci. Od této doby byl jsem
opravdu svoboden jen 8 dní a to od 6. května do 14. května 1945, kdy moji rodnou
obec osvobodila a obsadila americká armáda. Od 14. května 1945 jsem opět ve
vězení - tentokrát v československém.
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Opatřit si materiál k obhajobě je stiženo tisíci překážkami. Pan národní proku
rátor měl k disposici po dvacet měsíců celý aparát ministerstva vnitra. Já neměl
k disposici nic.
Moje obhajoba nemůže proto býti úplná.
První světová válka nebyla ukončena. V tehdejším neodzbrojení Německa byl
zárodek Mnichova i 15. března 1939. Nebylo žádné soustavné kontroly Německa.
Německo nejen neplatilo reparace, ale dostávalo ještě úvěry z ciziny, pomoci
nichž stavělo autostrády a válečný průmysl.
Vítězné velmoci licitovaly o přízeň Německa.
Z policejních fundamentů Německa se začala budovat armáda - dokonce začali
Němci stavět i válečné lodi. K tomu všemu velmoci mlčely.
Došlo k připojení Sárska a k obsazení Porýní.
To vše bylo porušení mírových smluv. Ale svět mlčel. Francie prožívala tehdy
těžké vnitřní krise - byla tam nechuť k obraně a stávky byly na denním pořádku.
Celoříšský sjezd francouzského učitelstva hlásal: "Raději do otroctví než do války."
Stavěla se Maginotova linie, aby v případě války se za ni schoval celý stát. Nikdy se
neukázalo tak jasně, jako v tomto případě, že pevnosti bez ducha, nadšení a mo
rálky vojáka neznamenaly nic. Viděli jsem úpadek francouzského letectva a celkové
oslabení té slavné Francie z první světové války.
A co Anglie?
Nemá pevné armády, nemá výzbroje, má jen dobrovolníky a spoléhá na své
loďstvo.
A co Spojené státy severoamerické?
Mají úžasný průmysl, ale jen dobrovolnickou armádu, na válku nepřipravenou.
Sovětský svaz zbrojí - dělá co může,- nestačí časem ani penězi. Musí jednat
o úvěry v cizině a musí především budovat hospodářské základny státu.
A co jsme dělali my?
Hledali jsme spojence a přátele. Vzorně plníme mírové smlouvy. Za vedení
T.G.Masaryka a později Dr. E. Beneše děláme jednosměrnou politiku zahraniční.
Není příkladu na celém světě - zejména v demokratických státech - takové stability
zahraniční politiky jako byla u nás za celou dobu trvání první republiky. Ať se
měnila koalice - ať byla vláda rudozelená nebo občanské koalice - ať byla vláda
úřednická - linie naší zahraniční politiky se neměnila. Byla stále tatáž. Byla to
politika jedna, kterou celých 20 let vedl Dr. E. Beneš.
Plných 20 let všechny státotvorné strany československé schvalují a podporují
tuto politiku, ať jsou ve vládě či v oposici.
Především hledali jsme tedy přátele. Smlouvou s Francií chráníme se proti
Německu, Malou dohodou proti Maďarsku. Děláme spojeneckou smlouvu se
Sovětským svazem, kterou upevňujeme svoji ochranu proti německému přepadu.
Domácí spory mezi stranami nerozhodují o naší zahraniční politice a tuto neovliv
ňují. Ve stranách bojujeme o hlasy voličů, ale v zahraniční politice jsme na jedné
linii všichni příslušníci všech státotvorných stran. Zde hlasujeme dvacet let společ
ně a všude tam, kde šlo o zájem státu, byli jsme vždy všichni pohromadě. Stejně
nadšeně jsem já i moje strana hlasoval pro spojeneckou smlouvu s Francií, Jugo
slávií jako se Sovětským svazem a Rumunskem. Nevadí nám, jaký režim mají naši
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spojenci, do toho se jim nepleteme a ovšem také nechceme, aby oni se pletli do
vnitřních věcí našich.
Uzavřeným smlouvám jsme zůstali věrni. Nikdy jsme je neporušili a byli jsme si
vědomi vždy svých závazků.
Norimberský proces ukázal, že ČSR by bývala šla ihned do války, kdyby některý
spojenec Československa byl napaden. V tom ohledu by byla nezakolísala žádná
vláda, ani národ. V tom jsme se lišili od některých našich tehdejších spojenců.
Budovali jsme armádu a opevnění dle přání a návrhů spojenců. Platili jsme vše
ze svého - nikdo nám nic nedal. Zvyšovali jsme povinnou vojenskou službu, jen aby
stát byl zabezpečen. Co Francie žádala - to jsme udělali.
Republikánská strana tam, kde šlo o stát a jeho zájmy, nikdy neselhala.
Dvacet let podporovala a hlasovala pro zahraniční politiku Dr. E. Beneše.
Dvacet let schvalovala rozpočet ministerstva zahraničí.
Dvacet let podporovala armádu a hlasovala pro rozpočty ministerstva národní
obrany.
Nevnášeli jsme nikdy politiku do armády, chtěli jsme, aby armáda patřila jen
státu.
Až jednou někdo zpracuje protokoly nejen poslanecké sněmovny a senátu
Národního shromáždění, ale zejména zahraničního, rozpočtového a branného
výboru N. S. za prvých dvacet let republiky, pak se ukáže, kdo sloužil poctivě státu,
demokracii a kdo zájmy stavu a strany dal stranou vždy a všude, kde šlo o národ
a stát. To nejsou domněnky. To jsou skutečnosti. - Fakta.
Ani já, ani republikánská strana nemá potřeby něco popírat, co se za těchto
dvacet let dělalo ruku v ruce s ostatními stranami tehdejší vládní koalice. Mnohé
i dnes zůstává vzorem.
My stát nikdy nerozvraceli. My ho budovali. My prodlužovali vojenskou službu,
povolovali peníze na zvýšené zbrojení a opevňování hranic, i když jsme měli
nedostatek pracovních sil v zemědělství a když jsme věděli, že zvýšené výdaje také
musíme zaplatit. My se někdy v koalici a zejména v novinách státotvorných stran
pohašteřili. Zápasili jsme o hlasy voličů. Ale tam, kde šlo o zájem státu, tam stála
celá koalice státotvorných stran vždy pohromadě.
Dnes citují se vybrané články vzniklé z nedostatečné odpovědnosti některého
novináře před osmi až patnácti lety a já jsme žalován za obsah těchto článků
a činnost těchto novinářů. Vypichuje se několik desítek článků, ale tisíce a tisíce
konstruktivních, budovatelsky skvělých článků z 63 časopisů, které jsme my vydá
vali, se přehlíží. Nemusím se dovolávat několika článků z různých novin. Mohl
bych jich předložití tisíce. Článků positivních, budovatelských pro národ a stát.
Statisíce lidí našich vesnic a měst pamatuje se na mé projevy. Mohu se jen dovo
lávat těchto svědků, celých to složek národa. To jsou moji svědci.
Pan národní prokurátor pochyboval o mém demokratickém cítění. Na to je
odpovědí čtyřicet let mojí práce, až do mého zatčení. Já a moji spolupracovníci
v republikánské straně účastnili jsme se již v roce 1905 manifestace pražského lidu
za všeobecné, tajné a rovné právo hlasovací. My jsme zúčastnili v roce 1914 - 1918
prvního domácího i zahraničního odboje. My jsme hlásali a prosazovali demokracii
při vzniku naší první republiky a při sdělávání naší ústavy bok po boku s ostatními
státotvornými československými stranami.
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My se nemáme za co stydět. Chybili snad někdy jednotlivci, ale celek skvěle
obstál. Svůj podíl na poli národní a státní práce jsme za první i druhé republiky
i v době okupace splnili. Konali jsme já i republikánská strana povinnost, kterou
nám těžká doba uložila, a to v nej čistším úmyslu sloužit národu.
Zda dobře nebo zda dopustil jsem se někdy chyb nebo omylů - to posoudí
spravedlivá historie.
Špatnosti nebo zrady jsem se ale na národě a státu ani já, ani republikánská
strana nikdy nedopustili.
Vrátím se k vývoji situace v kritických dobách před Mnichovem. Stát náš stal se
obětním beránkem pro zachování míru Evropy a světa. Roku 1938 došlo k ob
sazení Rakouska. Tím jsme byli obklíčení téměř úplně nepřítelem a znovu byly
porušeny smlouvy a sliby.
A co udělal svět?
Nic - než slova a plané protesty!
Státníci světa teprve pozdě viděli nebezpečí, před kterým stojí bezprostředně
svět.
Pak přišli jsme na řadu my.
Henlein, SDP a všechno to kolem - to byl jen titulární podnět nebo nástroj
k dosažení cíle v Hitlerově jasně stanoveném programu.
Sársko, Porýní, Rakousko, Sudety, to je jen jeden jediný řetěz předem připrave
ného a dobře skloubeného programu. Dnes po druhé světové válce a po Norim
berku jsou tyto věci úplně jasné.
Kdyby se u nás bylo dělalo nevím co, k zabrání Sudet a tím i k 15. 3. 1939 by
bylo došlo. Sám pan president o tom napsal v listopadu 1938: "Ve chvíli, kdy
Francie (a Anglie) přestaly jednomyslně a z přesvědčení věřit, že mohou udržeti
právní stav versailleský, ve chvíli, kdy opustili evropskou frontu Poláci a kdy ji
opustili Jihoslované, za nejistoty Rumunska, - my sami svými silami jsme dosa
vadní stav zachránit nemohli. A přejít na druhou stranu jako Poláci a Jihoslované
jsme nesměli, byla by to bývala smrtelná rána pro národ a stát, nic by nám to na
venek nebylo pomohlo a uvnitř by nás to bylo rozvrátilo. Neboť až bychom byli
Západ sami opustili, všichni ti naši sousedé by nám společnou politikou byli vzali
více, než se stalo nyní, eventuálně hned by se byli pokusili o zničení státu vůbec."
Ten, kdo si přečetl Kroftovu knihu "Z dob naší první republiky", knihu minister
stva informací "Československo a norimberský proces", Smetáčkovu knihu "Od
Mnichova k válce" a řadu knih jiných, které popisují kritické doby v letech 1934 1939, tomu je jasné, že měl plnou pravdu pan president Dr. Beneš, když v knize
"Šest let exilu a druhé světové války" na str. 19 - 22 pravil:
"V kritických chvílích květnových a zářijových r. 1938 jsem musil mírnit vojáky
i naše levé kruhy, aby neprovedli neprozřetelnost... Paříž nám prý vytýkala, že se
u nás štve do války, a že by to mohlo špatně skončit. - Všechna usnesení, která se
stala ve věci mobilisace a jiných válečných opatření, byla však vždy jednomyslná.
Ale nevylučoval jsem válku a připravoval se. Bylo mi jasno od měsíce srpna
a září, že nejsprávnějším řešením celé krise bylo pro nás, pro Francii, pro Evropu
i pro Německo nepovolit i za cenu války. To byla má politika. Ale už od srpna
jsem viděl, jak Paříž i Londýn s námi hrají. Runcimanovi jsem nesčetněkrát řekl,
že nejde o naše Němce, a tudíž otázku vnitřní, nýbrž že jde o poměr Berlín 21/1991
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- Praha. Delacroixovi i Newtonovi jsem nesčetněkrát vyložil, co se stane - a dnes
se to všechno jedno za druhým, počínaje ČSR, uvnitř a navenek, a pokračuje
Rumunskem, Polskem atd., skutečně děje - jestli nás opustí a nepůjdou s námi do
důsledku na naši ochranu a v odporu proti Německu... Ale viděl jsem, že Paříž
i Londýn hledají cesty, jak v žádném případě nejít...
Po všech těchto a podobných úvahách jsem ve své duši rozhodl, že musím vzít
na sebe odpovědnosti a rozhodnout se pro eventualitu pro stát a národ vcelku
příznivější, i když měla v sobě mnoho nebezpečí:
a) Válku za těchto okolností sami vést nemůžeme. Má pro nás více prav
děpodobnosti zkázy a jistě větších škod - zkázy válečné a zkázy státu - než odložení
konfliktu na dobu vhodnější.
b) Vynucené přijetí diktátu pro okamžik znamená zachránit co možno nejvíce,
dostat eventuálně garancii velmocí (snad zcela bezcenná nebude) a nějakou pomoc
hospodářskou. Budou nám také dány všechny možnosti připravit se na boj příští za
lepších podmínek, než kdybychom padli nyní hned a sami”
"5. Věděl jsem, že za všecka tato rozhodnutí odpovědnost tak, jak se situace
vyvinula, musím na sebe vzít já. Věděl jsem, že to znamená můj odchod a změnu
orientace vnitřní i vnější... Viděl jsem dobře, kam věci jdou, a některým ministrům
jsem to řekl. Šlo mi pak už jen o to, jak sestavit novou přechodnou vládu a svým
odchodem umožnit okamžitě nové vládě a státu vnitřní i vnější, aspoň dočasnou
přeorientaci. Byl jsem před Německem a světem symbolisací republiky a její
dosavadní linie, symbolem odporu a tím, kdo držel prapor boje o hranice, o demo
kracii, boje proti nacismu a o koncepci celoevropské politiky... Mnichov byl
hanebnou kapitulací a zradou toho všeho. Bylo mi jasno, že v zájmu státu a národa
musím odejít. Bylo však věcí zájmu státu a národa pro jeho politiku budoucí, aby
bylo jasno - když jsme už nepadli v boji - že jsme odešli jako oběť zrady jedněch,
přesily, násilí a nespravedlnosti druhých.
Bude-li válka - tož nejdříve čekat v neutralitě, trochu jako za války poslední
(Dr.Beneš doufal, že se samostatnost okleštěné republiky na nějakou dobu - aspoň
do začátku války - udrží. - Pozn. vyd.). Pro ten případ bude musit fungovat hned
zase nějaká naše fronta pro západní Evropu - vedle oficielní politiky našeho státu.
Proto i dnes je dobře na to myslit a přes dnešní zlý postup Západu vzhledem
k nám uvažovat, že je tam mnoho těch, kteří byli a jsou s námi dosud, a že my
i nadále Francii a Anglii budeme zase potřebovat, stejně jako Sovětský svaz. To
neznamená oficielní politiku dvou želízek - znamená to, že náš stát a naše oficielní
místa musí jít opatrně a zdrženlivě podle nynější situace, a jiní na druhé straně se
musí připravovat, že půjdou se Západem... Jedním slovem: I v koncesi totalismu
doma i v obratu k Německu, i v nynější těžké situaci - zachovat míru a opatrnost”
Když pan president Beneš psal tyto řádky v listopadu 1938, nevěděl a z nás také
nikdo netušil, že již před tím 21. října 1938 Hitler vydal vojsku rozkaz, aby se
připravovalo na obsazení zbytku ČSR; ten rozkaz má č. O KW 236/38 a byl vydán
pro vyšší důstojníky z rozkazu Hitlerova jako přísně tajný a byl podepsán Keittlem.
Je otištěn na str. 324 knihy ministerstva informací "Československo a norimberský
proces" a stojí v něm mimo jiné: "Akce musí býti proto provedena jen mírovými
brannými silami bez posil, získaných mobilisací. Potřebná pohotovost pro akci,
zvláště zajištění nejnutnějšího přísunu zásob, musí býti vykonáno opatřením
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v rámci jednotek. Podobně jednotky pozemní armády, určené pro vpád, musí
všeobecně opustiti posádky teprve v noci předcházející překročení hranic a před
tím nebudou se systematicky seskupovat na hranicích. Dopravní prostředky,
potřebné pro tuto organisaci, musí býti omezeny na minimum a musí býti pokud
možno zastřeny. Nezbytné pohyby (budou-li jaké) jednotlivých jednotek a zvláště
motorisovaných sil k výcvikovým oblastem, umístěným poblíž hranic, vyžadují
souhlas vůdcův. Ze stejných důvodů výkonná moc nejvyššího velitelství pozemní
armády má trvati jen pro nově okupované území a jen na krátké období."
To ovšem objasnil teprve norimberský proces.
Pan president ale přímo doporučil nové vládě, kterou sestavil - vládě Syrového - novou vnitřní i vnější, aspoň dočasnou přeorientaci. Kdyby někdo tvrdil o Mni
chovu cokoliv jiného, než to co napsal tolikrát a tak pravdivě a jasně president
Dr.Beneš, pak popírá pravdu.
Dnes víme, že Mnichov by v té či oné formě určitě přišel tak, jako před tím
přišlo Porýní, Rakousko a ostatní. Pan president a tehdejší vláda jeho mají však tu
zásluhu, že nebyly obětovány milióny našich lidí a že jsme nešli do předem ztrace
ného boje.
Během uplynulých dvou měsíců byly v tomto procesu řadou svědků líčeny
jednotlivé fáze a úseky doby z roku 1935 - 1938, zejména před Mnichovem. Toto
Učení osvětlilo různé věci. Tehdy veřejnost československá, která se bála o svůj
stát, různě posuzovala postup doma u nás vůči Němcům. Byly rozpory v tom, zda
taktika mírnější či radikálnější byla by lepší. Tuto dobu bude moci oceniti jen
historik, kterému se dostane k disposici veškerý dokumentární netendenční mate
riál. My všichni ještě příliš žijeme pod dojmem všeho toho, co jsme prožili, pod
tímto peklem světové války a německého mučení. My všichni ještě nemáme
potřebného klidu k posouzení doby před a po Mnichovu. Kolik tu bylo jednání!
Započal je sám pan president ku konci roku 1936 vyjednáváním s důvěrníky
Hitlera na pražském hradě. S nevyčerpatelnou trpělivostí a v největší důvěrnosti
jednal ku konci roku 1936 a začátkem r. 1937 pan president a vyslanec Dr. Mastný
o dohodu s Německem s osobními důvěrníky Hitlera. Pan president o tom píše na
str. 17. knihy "Šest let exilu a druhé světové války" toto:
"Já jsem byl přece r. 1928 první spojenecký ministr, který navštívil Berlín a
jednal o dohodu a spolupráci - ovšem v rámci evropském, společném všem.
Chvalkovský byl tehdy vyslancem v Berlíně a mým rozhovorům asistoval a zprávu
o tom napsal. V r. 1936 a 1937 poslal ke mně do Prahy dva své důvěrníky. Jednal
jsem s nimi jednou tři hodiny, po druhé sedm hodin. Byli prý spokojeni; v roz
hovoru jsme došli tak daleko, že jsem už text dohody formuloval a poslal vysl.
Mastnému do Berlína (Mastný se všeho účastnil). Ovšem byl to návrh, který
neznamenal zradu ani Paříže ani Sovětského svazu. Šlo o návrh v rámci Locama.
Spojencům jsem vše správně a poctivě sdělil, naši vládu informoval a vůdcům
koaličních stran jsem vše důvěrně pověděl. Najednou bez odůvodnění Berlín
jednám přerušil."
Počalo jednání s Henleinem a jeho stranou. Jednání se zástupci SdP vedla
vláda, když to nešlo, vedl je opět president. Když uvázlo i tady jednání, vedl je
jednu dobu i přímo parlament (parlamentní šestka). Všechno bylo marné. Ustupo
valo se krok za krokem. Přes aktivistické strany německé šlo se na nejširší vrstvy
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národa. President Dr. Beneš dělal zájezd do Sudet, mluvil až krajně smířlivě
k Němcům. Ministr zahraniční Dr. Krofta měl německou přednášku a nabízel
Němcům velmi mnoho. Jménem vlády sliboval jim Dr. Hodža a jednal s Němci až
do vyčerpání svých sil. To, co se sjednalo dnes, bylo zítra Němcům málo. To, co
slibovalo se tehdy Němcům, šlo daleko přes rámec dřívějších jednám. Šlo o snahu
zachránit stát.
A spojenci nepřipraveni na válku je v jejich požadavcích jen podporovali. Ty
nesčetné články anglického a francouzského tisku, které nám stále jen "do
mlouvaly”, ty jen posilovaly tehdy odpor Němců k jakékoliv dohodě.
Dnes prostě vidíme že ať jsme šli mírně a nebo radikálně, bylo to jedno, neboť
pevný a jasný cíl byl předem stanoven.
Porážku státotvorných německých stran u nás a obrovský rozmach SdP, to
nevytvořila ani naše vláda, ani pravicové strany, to také nevytvořili Němci sami - to
vytvořil svět tím, že ustupoval před Hitlerem. Nemysleme, že by u nás bylo henleinovců, kdyby vítězné mocnosti nebyly dovolily Hitlerovi zbrojit, kdyby mu
nepadlo do klína Sársko a kdyby býval nesměl obsadit Porýní. Kdyby velmoci byly
zlomily vzestup Hitlerův v počátcích, nebylo sudetské otázky, ani problému našich
henleinovců.
Když u nás Němci viděli, že celý svět před Hitlerem stále padá na kolena a jen
couvá, každé jeho přání se plní a velmoci místo mobilisace při obsazení Porýní píší
jen papírové protesty, pak je přirozené, že rostla stejně odvaha Henleina, jako
Němců v Gdaňsku a celém světě a že stupňovaly se jejich požadavky. Po Norim
berku je jasno, že žádný zápas a žádné rozpuštění SdP by nepomohlo - nehledě
k tomu, že naši spojenci stále nás jen varovali, aby právě nedošlo k Mnichovu.
Radikálnější jednání s naší strany bylo by přivodilo nějaký Mnichov o rok či řadu
měsíců dříve. Pan president Dr. Beneš o tom píše v knize "Šest let exilu..." na str.
15: "Vláda beze mne, bez porady se mnou nebo bez rozhodnutí mého nechtěla nic
podniknout a že naopak já jsem musel učinit řadu věcí bez předběžného detailního
rozhodnutí i když v zásadě jsem se vždy dohodl předem a dodatečně vždy a o všem
jsem referoval a dostal vždy souhlas a schválení. Ale nebylo nikdy mým zvykem
a mou metodou v politice říkat: To já ne, to ten a ten. Já nyní připravuji své
paměti a i když by nebyly publikovány hned, řeknu vše, jak to prostě bylo, bez
útoku, bez obviňování kohokoliv."
Spojenci i my chtěli jsme natahovat jednání. Spojenci po obsazení Rakouska
začali zbrojit. Ale připravit se na válku, nejde ani za týdny, ani za měsíce. I na to
je třeba čas a hodně času. Závodění ve zbrojení začalo v r. 1938, kdy Německo již
bylo vyzbrojeno. Hitler viděl dobře situaci a proto nechtěl čekat. Uhodil. A Cham
berlain i Daladier kapitulovali na účet ČSR.
Sovětský svaz chtěl pomáhat. Řekl jsem to hned tehdy svazu mládeže, dne
l.října 1938 zcela jasně a "Rudé Právo" to s uznáním zaznamenalo. Ale na válku
Sovětský svaz tehdy také připraven nebyl. Nebyl ještě připraven v r. 1939 a v roce
1940, kdy dělal pakt o neútočení a hospodářskou dohodu s Německem. Šlo
o získání času. Dnes víme, že ono rozhodnutí Ruska z r. 1939 bylo jedině správné,
avšak právě tak správné bylo i naše rozhodnutí z r. 1938, nepřijmout boj v nevhod
nou chvíli. V druhé republice jsme nechtěli a nemohli dělat žádnou tak zvanou
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velkou politiku ani vnitřní ani zahraniční. Veškerou naši politiku lze vyjádřit
jednou větou:
"Zachovat, co nám po Mnichově zbylo a uživit národ!"
To bylo příkazem okamžiku.
Je nutno vžít se do tehdejší doby. Období po Mnichově nelze posuzovat myš
lením a očima dneška. Vžijme se do situace, kdy vše, čemu jsme dvacet let věřili,
pro co jsme všichni obětavě pracovali, zbořilo se jako domeček z karet. Bylo to
tehdy jako když zemětřesení všechno zničí a rozvrátí. To nebyla jen státní a národ
ní katastrofa, ale to byl nejtěžší nervový otřes našeho národa.
Třetina zemí českých ztracena. Přes milion vojáků se slzami v očích opouští bez
jediného výstřelu historické hranice. Tisíce jich vlastně již nemá domova. Deseti
tisíce Čechů s rancem na zádech nebo s kufrem v ruce opouští v několika dnech
území Sudet. Hotové i nehotové pevnosti se předávají nepříteli. Nejbohatší zdroje
přírody, doly, lázně, obrovský průmysl přebírá nepřítel. Český lid je na pokraji
zoufalství a hledá vinníka. Domnívá se, že naším neštěstím byla mnohost politic
kých stran. Proto Spontánně se volá po sjednocení národa.
Žádným diktátem, ale dobrovolně se strany slučují ke společné práci. Národ
hnán pudem sebezáchovy chce zachovat, co se zachovat dá a sjednocuje se ve dvou
politických stranách.
Vojta Beneš ve své knize, vydané v Chicagu a zde ve spisech uložené, doslovně
praví: "Měli jsme radost, že nadbytek politických stran, který natropil čas od času
v našem životě hodně mravních škod, byl odstraněn.”
Pan president vyčerpán až na pokraj svých sil, vidí jasně situaci, radí svému
národu, aby se za nových poměrů hleděl přizpůsobovat, nezříkal se přátel a získá
val kolem sebe přátele nové a odjíždí pak do ciziny za další prací.
Často během přelíčení bylo mluveno o tom, jakou politikou dělala vláda Syro
vého a moje.
Řekl bych všeobecně: "Dělali jsme politiku sebezáchovy zbytku státu!" Nic jiného
jsme dělat nemohli.
To nebyla politika na léta. Mnohdy to byla politika na dny a hodiny.
Svět s námi sice po Mnichově, jak jsme tehdy četli, cítil, každý nás obdivoval
a litoval, ale nikdo nám nepomáhal. Pamatuji, když byl u mne francouzský vyslanec
Delacroix - žádal jsem ho, aby naléhal na Francii ve věci garancie hranic. Ujišťoval
mne ochotou - obdivoval československý lid a dal mi náruč sympatií. Více jsem od
něho ani od Francie tehdy nedostali. Zlomeni a zničeni začali jsme na troskách
znovu budovat. Vyskytly se sice u nás síly, které chtěly těžit z neštěstí, byli to však
jen jedinci, nebo malé skupiny. Národ jako celek stál pevně i když pochopitelně po
takové katastrofě leckdo měl chuť na vyrovnání osobních účtů. Nejen v Mnichově,
nýbrž i v Berlíně při stanovém hraniční čáry, byli jsme dáni Němcům na pospas.
Jasně to tu před soudem řekl svědek generál Husárek - tehdejší člen naší rozhraničovací komise. Marné byly naše žádosti o garancii hranic. Byli jsme v úloze
chudého příbuzného, jehož se přátelé zříkají a jemuž se vyhýbají.
Nikdy nám spojenci neřekli: "My Vám garancii nedáme", ale řekli: "Nejdříve se
dohodněte s Německem, nejdříve Německo Vás musí garantovat.”
A Německo zase říkalo, že předem musí dojít k úplné dohodě s Maďarskem
a Polskem, které se ještě necítí uspokojeny.
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To, co jsem v r. 1938 a 1939 konal, a co dělala moje vláda a za co nás posadil
pan národní prokurátor na lavici obžalovaných, to jsou jen věci, které byly na nás
v těžkých dobách druhé republiky vynuceny a k jichž splnění nás tlačili také tehdy
přímo i nepřímo tehdejší naši spojenci, zejména Francie.
Dnes, po norimberském procesu, je jasno, že Mnichov znamenal současně
i 15.březen. Bude to ještě jasnější a naprosto zřejmé , až svět bude znát obsah
všech výslechů Göringa, Ribbentropa, Neuratha, Franka a jiných, až budou uveřej
něny různé dokumenty, které veřejnosti a nám nejsou dosud známy. Ani Syrový ani
Beran, ani naše vlády to nebyli, kteří přivodili 15. březen. Rozhodnutí nejen o Sudetech, ale o celém Československu padlo už v Mnichově, třeba to tam nebylo nap
sáno.
Berlín čekal, že po Mnichovu, jak je z četných dokumentů nyní zjištěno, se
připojíme k Ose, že se zřekneme spojenců, že se připojíme k paktu proti Kominterně a zavedeme u nás totalitní režim po způsobu Německa.
My to nikdy neudělali. Spojencům jsme přes všecko zůstali věrni. My věrně plnili,
co na nás žádal pan president Dr. Beneš. My stále věřili v usnesení mnichovská, že
nám naše hranice budou zaručeny.
Chtěli jsme udržet přátele staré a žiti v dobrém sousedství s Německem, což
ostatně bylo naší snahou od samého vzniku ČSR. To nebyl jen příkaz situace
a dané chvíle, to byly i rady našich spojenců i naší emigrace. Dnes jsme za to
žalováni p. národním prokurátorem. Když se pan president s námi loučil, pravil:
"Právě se nám podařilo ustaviti vládu (t.j. druhou vládu Syrového), která bude
v nových poměrech vládou klidu, pořádku, vládou úsilí o hospodářskou a sociální
rekonstrukci, vládou hledící si především vnitřní práce, přerodu a celkové obrody."
Z toho je vidět, že tehdy pan president věřil ještě ve sliby signatářů mnichovské
dohody. Bohužel věci se vyvíjely jinak.
Náš pracovní program ve vládě byl jednoduchý a přece tak těžký a vyčerpávající.
V zahraniční politice domáhat se garancie hranic a zahraničních úvěrů a ve vnitřní
politice rekonstruovat zbytky státu a zabezpečit výživu lidu, klid a pořádek. Tisíce
věcí vyplývajících ze žábrám Sudet, existenční otázka desetitisíců uprchlíků, státních
zaměstnanců, obnovení železničních a silničních spojů a nesčetně věcí jiných bylo
nám nutno denně řešit. Myslím, že až jednou pan president popíše podrobně tuto
dobu podle dokumentů, jež má k disposici, ukáže se Mnichov a to, co po něm
následovalo v jiném světle.
Teprve nyní si uvědomujeme, že to nebyl jen pan Petschek, který se zbavil před
Mnichovem svého majetku v Československu, ale že to byly také vedoucí banky
Anglie a Francie, které v roce 1937 a 1938 "zbavily" se své kapitálové účasti na
Škodovce, Báňské a hutní společnosti, na Explosii, Synthesii, na Vítkovicích a j.
My však věřili ve svůj stát! Naše peněžnictví nadšeně kupovalo tyto cizí účasti na
našem průmyslu. Kdyby Preiss a ostatní nekoupili tehdy tyto účasti - dnes bychom
těžce sháněli dolary na zakoupení těchto anglo-francouzských účastí pro znárod
něný průmysl.
Po Mnichově v Berlíně čekali, že se přijdeme dohodovat. Nejel tam ani Syrový
ani Beran. Přes to, že lid bouřil proti spojencům, nepodlehli^jsme tehdejšímu
chaosu. Co bylo tenkrát snazší, než cesta do Berlína? Já nepotřeboval v Berlíně
sondovat prostřednictvím Krychtálků, Koretzů a j., abych dle pana národního
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prokurátora kul zradu proti republice - já mohl jít do Berlína přímo a byl bych
tam býval jistě uvítán. Byli by moji vládu nebo vládu Syrového přijali s otevřenou
náručí jako pp. Tisu, Horthyho, Antonesca, Stojadinoviče aj.
Já to ovšem neudělal a od Hitlera jsem také žádné řády nedostal. Za to jsem
však dostal od něho konfiskaci veškerého svého majetku,který mi nebyl nikdy vrácen
a prošel jsem dvanácti německými kriminály.
To jsou fakta, na kterých se nedá nic měnit. Pan národní prokurátor mne nyní
žaluje, že to či ono jsem neměl dělat. To je ovšem nazíráno dnešníma očima.
Tenkrát byl jsem ve stálém styku s nejčelnějšími osobnostmi našeho politického
i hospodářského života. Nechci se dovolávat těch, kteří dnes zastávají Četné velmi
významné funkce, jak tehdy říkali: "Děláte to dobře!" Nedovolával jsem se a nebu
du se dovolávat velikých našich mrtvých, se kterými jsem spolupracoval, ať na
zachování druhé republiky nebo v boji proti okupantům. Vždyť i pan president
vzkázal nám 27. 1. 1939 přes londýnské vyslanectví, že plně uznává těžkost situace
vlády a že Činnost vlády za těchto poměru plně oceňuje. Tak stojí psáno v knize
"Šest let exilu a druhé světové války" na str. 27. Byl jsem tehdy ve stálém styku
s kancléřem Dr. Přemyslem Šámalem a dělal jsem vše, seč moje síly byly v duchu
bývalé vládní koalice a presidenta dr. E. Beneše. Tehdejší generální tajemník
Národní strany práce, nynější ministr průmyslu Bohumil Laušman ocenil plně
činnost vlády a moji spolupráci s Hamplem v projevu na schůzi v Krouné u Skutče
dne 18. ledna 1939, jak o tom svědčí článek před chvílí přečtený před tímto
soudem.
Můj poměr k Berlínu nezůstal utajen a proto postoj Berlína ke mně a k mojí
vládě nikdy nebyl dobrý, nýbrž téměř nepřátelský.
Hitler volal Chvalkovského. To nebylo jednám státu se státem. To byl rozhovor
pána s podomkem. To nebylo jednání a dohodování. To byla řeč a diktát. To byl
souhrn ultimat shrnutých v 21 požadavků. Nepamatuji si již všechny tyto požadav
ky, vím ale že to byly hlavně:
1) Zrušení, resp. snížení armády na minimum.
2) Zavedení rasových zákonů a nejostřejší postup proti židům.
3) Poskytnutí autonomie Němcům v Československu (v II. rep.).
4) Úplná změna "benešovského režimu".
5) Zrušení smluv s Francií, Sovětským svazem a vystoupení ze Společnosti národů.
6) Změna psaní veškerého tisku v Československu.
7) Přistoupení k Ose.
8) Přistoupení k paktu proti Kominterně.
9) Odevzdám části zlaté reservy Německu.
10) Otevření trhů německému průmyslu.
11) Zákaz zřizování náhradního průmyslu za ztracený sudetský.
12) Vypovězení státních zaměstnancům, na které si Německo stěžuje.
13) Právo nosit v Československu německé odznaky a další podobné požadavky.
Co jsme z toho udělali? V celku nic! Plnili jsme drobty z toho, co bylo diktátem
žádáno. Ač příkazem doby bylo neprovokovat, přes to jsme oznámili požadavky
Německa - Francii. Co nám poradila? Co udělala? Nic. Radila "dohodněte se
s Německem!".
Přesto jsme nevyhověli diktátu!
21/1991
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Když to nešlo přes Prahu, šel na to Berlín přes Bratislavu. Tam se našli povol
nější činitelé. Napřed přes Tuku a Ďurčanského a konečně přes Dr. Tisu.
Bez našeho vědomí jeli členové bratislavské vlády do Berlína k hospodářským
jednáním. Bez našeho vědomí důvěrnící Hitlera jednali v Bratislavě se členy
slovenské vlády. Teprve Norimberk odhalil ty podrobnosti cest Seys-Inquartů,
Kellerů a Biircklů.
Svědecká výpověď Ribbentropova o tom, jak Hitler byl nespokojen s vládou
druhé republiky, mluví za celé knihy. Potvrzuje nejen vše, co jsem během procesu
řekl o této věci, ale ukazuje jasně, jak Hitler mojí vládě nevěřil a jak nás nená
viděl. Ribbentrop ve svědecké výpovědi, jak je zde ve spisech (spis str. 437 z Tiso
vá procesu), výslovně praví:
"Führer byl chováním Prahy nespokojen. Všelijak o tom rozmlouval. Führer
vytýkal psaní českého tisku - chtěl redukci armády. Ale jednání se nehnulo z místa.
Führer žádal o úplnou změnu československé politiky, žádal opuštění spojenectví
s Francií a Sovětským svazem...."
Tak zní doslovně výtah z odpovědi Ribbentropa. A Syrový ani Beran Hitlera
neposlechli.
A co říkají protokoly Hitlera o přijetí Dr. Háchy a Dr. Tisa u Hitlera ve dnech
14. a 15. března 1939? Háchovi řekl Hitler přímo, "že vládě nevěří" a Dr. Tisoví to
řekl podrobněji. Byl to celý řetěz útoků na poměry v Československu.
Naši spojenci, ač znali situaci, na vše toto mlčeli. Ještě dne 14. března v referátě
z Berlína francouzský vyslanec Coulohdre píše francouzskému ministru zahraničí
Bonnetovi doslovně:
"Snad nebyla politika ústřední vlády pražské vždy úplně jasná a moudrá. Kdyby
čeští vedoucí ukázali známku dobré vůle v Berlíně, pak se zdá, že by mohli doma
prováděti čistě Českou politiku. Takto však oživili opět vnitřní spory a vzbudili
zbytečně nedůvěru Říše..." Takový byl referát francouzského velvyslance v Berlíně
14. března 1939 dle knihy ministerstva informací "ČSR a norimberský proces" str.
349.
Co to znamenalo v češtině? Nic jiného, než že moje vláda měla likvidovati
armádu, dělat rasistické zákony, připojit se k Ose a k paktu proti Kominterně,
zrušit smlouvy se spojenci atd. To chtěl Hitler a to dle nepřímé rady Francouzů
měla moje vláda dělat, aby se ukázala naše dobrá vůle a moudrá politika. Toto vše
říkám dle historických dokumentů pokud jsou přístupny a uveřejněny. Když pan
president vykládal, proč odchází do ciziny, řekl doslovně: "Poměry se změnily tak,
že by moje osoba politicky mohla být eventuelně překážkou vývoje, kterému se
musí náš stát přizpůsobit, zejména také z hlediska mezinárodního a vzhledem
k potřebě získat rychle klid v celém našem okolí a dobrý poměr a spolupráci se
sousedy..."
Tehdy ještě pan president věřil, že budeme národním státem Čechů a Slováků...
Za poměrů představitelně nejnesnadnějších šly vlády pomnichovské s nejlepšími
úmysly sloužit národu a státu. Denně jsme se setkávali s novými a novými překáž
kami. Tam, kde jsme se snažili přizpůsobit se dané situaci a získat klid v našem
okolí, nebylo to chápáno některými činiteli u nás doma a pokračování v politice
první naší republiky tak jako když jsme měli celý stát, naráželo zase na odpor
a vyvolávalo nenávist a mstu u našich sousedů. Proto jsme se, pokud jsme mohli,
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vyhýbali politice a věnovali se převážně věcem hospodářským a konsolidačním.
Proto s kvapem, ale i s úspěchem jsme obnovovali naše hospodářství rozvrácené
Mnichovem. Že se blíží válka, to věděl na světě každý. To jsme věděli my také. To
nám vzkazoval i pan president Dr. Beneš. Ale bude-li válka za půl roku, za rok, či
za dvě léta, to nevěděl nikdo. Šlo o dohady, právě tak, jako v případě těch, kdož
předvídali 15. březen. Něco positivního, přesného nevěděl nikdy nikdo z nás.
O mojí činnosti je nejlepším dokladem kniha Krychtálkova: "Bolševici. Beneš
a my." Tato kniha, kterou Němci vydali před mým procesem u Volksgerichtu
v Berlíně a která ležela na stole všech mých soudců, neboť byla vydána i německy,
jasně popsala můj tehdejší postoj a mé nepřátelství k Němcům. Tam nebylo jen
popsáno, jak jsem se stavěl proti splění přání Němců, ale i konkrétně uváděny mé
nepřátelské činy vůči Říši. Tam po ničemných útocích na presidenta Dr. Beneše je
napsáno: "Beneš zničil první republiku a Beran byl hrobařem druhé republiky."
Jinými slovy to řekl ve dnech 14. a 15. března 1939 Adolf Hitler, když snášel kupy
dokumentů, že já a moje vláda nerespektovala jeho žádosti, přání a diktáty a že
téměř nic z jeho ultimat neuskutečnila.
To jsou historická fakta.
Mnichov a 15. březen jsou spojité nádoby a nelze je od sebe oddělovat. Já byl
činný při jednám o Mnichovu a prožil jsem jako předseda vlády 15. březen. Při
Mnichovu zúčastnil jsem se desítek nej důležitějších porad, ke kterým mne osobně
zval a kterým předsedal pan president republiky. Při všech jednáních, jimž jsme byl
přítomen, byla naprostá a absolutní jednota všech stran a všech složek vlády,
vojáků, koalice i pana presidenta. Ani jednou nedošlo k rozporům, ale ani k rozdíl
ným názorům. Vždyť šlo o osud státu. Ať to bylo přijetí mnichovských podmínek,
nebo když se pan president při abdikaci s námi loučil, vždy všichni jsme tvořili
jeden celek, ovládaný jedním duchem a jedním názorem.
Nikdo nikdy nechtěl z těžké situace státu ani osobně ani stranicky těžit. Tato
jednota, utvrzená pocity bolesti, lítosti a opuštěnost právě tak naplňovala celou
moji vládu 15. března 1939. Ať si dnes kdo chce a jak chce posuzuje naši vládu,
my v kritických dnech kolem 15. března ve vládě žili jedním citem, jedním duchem
a jednou a touže bolestí. My tenkrát mezi sebou neměli Moravců... My 15. března
cítili, že stojíme na troskách svého poctivého snažení a na konci pětiměsíční práce
konsolidační. Celá vláda byla jednotná - nikdy se u nás bojovně nehlasovalo, ani
nikdo nepodával veta. My viděli, že doba a poměry byly silnější než naše nejlepší
vůle. Teprve po zničení našeho celého státu protíral si svět oči a viděl, že všechny
naše oběti byly marné a že vinu nelze hledati u nás, nýbrž na straně Hitlera a jeho
rádců.
Slavný národní soude, jsem-li něčím vinen se zřetelem k 15. březnu, pak jsem
vinen také za události mnichovské. Tehdy mne osobně volal v pozdních hodinách
nočních pan president Dr. Beneš a za jeho předsednictví stáli jsme absolutně
jednotní ve všech názorech zástupci všech koaličních stran: Hampl, Dr. Šrámek,
Dr. Hodža, Franke, Dr. Klouda, Dr. Klapka, Bechyně, Ježek, Dr. Černý, Mlčoch,
Dr. Krofta a Msgr. Stašek. Byli jsme jeden duch - jedna linie - jedna myšlenka.
Nikdy nebylo mezi námi jediného rozdílu. Vždy byl naprostý souhlas. Pan presid
ent pak ještě zvlášť se radil se stranou komunistickou. Osobně byl ve spojem
s Francií, Anglií, Sovětským svazem i ostatními státy a celým naším diplomatickým
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sborem. Nebyl jsem tehdy ve vládě, ale byl jsem při všech důležitých poradách
a rozhodováních. Týmiž myšlenkami byl jsem veden při Mnichovu jako při 15.březnu, maje na zřeteli jen národní prospěch. Je-li vinou, že jsme takto jednali, že jsme
stále žili v hrůze, aby statisíce českých životů nebyly lehkomyslně obětovány, že
jsme se snažili zabránit nesmyslnému zničení Prahy a zabraňovali hromadnému
vraždění, které by v případě jediného nerozvážného kroku nastalo, pak jsme
všichni z tehdejší doby vinni.
Dnes je známo, jak se Hitler díval na moji vládu a jak s námi naložil. Umí si
někdo představit, jak by to bylo s námi dopadlo, kdyby tenkrát stála u moci vláda
orientovaná zcela jinak? Snad nechybím, řeknu-li, že pravděpodobně by národ
nedožil konce války ve svých domovech.
Vrátím se ještě podrobně k 15. březnu 1939, ale zatím chci jen říci, že celý svět
věděl, že Dr. Hácha "nevložil osud svého národa do rukou Vůdce německé říše",
nýbrž, že byl v Berlíně znásilněn, gangsterský přepaden a že vše, co sdělovalo
Německo o návštěvě Háchově světu, byl podvod a drzá lež. Celý svět věděl, že
podpisy Háchův a Chvalkovského byly vynuceny hrubým násilím a že nemají
platnosti. Celý svět věděl, že ani já ani moje vláda nedali jsme souhlas k Háchovu
prohlášení, podepsanému v Berlíně.
Pan president Dr. Beneš o tom ve vzpomenuté již knize na str.131, 149, 150
a 67 napsal toto: "V notě ze dne 20. září 1938, kterou jsem odmítal návrhy na
odstoupení našich smíšených okresů v Čechách a na Moravě, jsem Anglii a Francii
výslovně napsal, že přijetí jejich návrhů bude znamenat pád Československa, brzy
na to jiných států středoevropských a na konec zničení Francie. To všecko se
stalo."
"To všecko je nezbytně důsledek oné nemožné politiky západní Evropy, která
skončila Mnichovem, a řady jiných politických a vojenských chyb."
"Nacistické Německo nezničí jenom náš odpor a boj proti němu, nýbrž prostý
fakt, že ten berlínský hochštapler, z něhož si německý národ udělal t.zv. Fiihrera,
dne 14.března 1939 gangsterským způsobem znásilnil presidenta československé
republiky a Prahu druhého dne obsadil.
To byl ten jeho osudný den a sebevražedný čin. Až do té chvíle svět byl ochoten
snášet a trpět jeho existenci dále. Od tohoto dne byl konec. A to je pro mne hlavní
význam a smysl 15. března.
Jak víte, já sám osobně si přál, aby válka, kterou jsem pokládal za daného stavu
věcí za nevyhnutelnou, vypukla raději už v září 1938, před Mnichovem. Počítal
jsem s tím, že ji Hitler vyvolá, a proto jsem jako president, co k ní bylo vojensky
a politicky u nás třeba, spolu s naší vládou připravoval a připravil. Ale Evropa
ostatní a zejména západní demokracie situaci tak nechápaly a v r. 1938 k válce
připraveny nebyly. Viděl jsem, že by bylo pro nás chybou, abychom šli za těch
okolností do obranné války s Němci sami.
15. březen pak změnil takřka všecko v celé Evropě a v celém světě. Bídáctví
berlínského režimu se v plném světle ukázalo, jak ostatně všichni, kdo znali
poměry, očekávali. Téměř všichni ti politikové států demokratických, kteří s ním
dělali politiku dohodování, sami nahlédli, kam až věci došly. Patnáctý březen byl
Hitlerův vrcholný zločin. A je charakteristické pro slepotu a cynism berlínských
nacistických dobrodruhů, že si to ani sami neuvědomili. Když připravovali útok na
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Polsko, pořád ještě věřili, že Francie a Anglie udělají s nimi o Polsku druhý
Mnichov nebo že nechají Polsko ve válce s Německem osamoceno. Je pravda, byli
i v jiných státech mnozí, kteří tak soudili nebo by si toho byli přáli. Ale pro velikou
většinu slušného světa pohár přetekl už 15. březnem a válka se stala v září 1939
nezbytností.
A pracujíce zde ve svobodné cizině pro osvobození spoutané vlasti, zdůraz
ňujeme, že dnes nežádáme od vás žádných zbytečných obětí. Není třeba nyní
podnikat nic, čeho by vaši utlačovatelé a nacističtí násilníci mohli proti vám
zneužívat.” Tolik sám pan president.
Dnes jsme ovšem žalováni my, kteří jsme se nesnažili ze všech sil o nic jiného,
než o záchranu národa, že jsme snad to či ono opomenuli, že jsme slovem, roz
hlasem, tiskem neprotestovali, že jsme zbraně nezničili a pod. Řada vojenských
svědků, především tehdejší šéf generálního štábu, se o tom tady vyslovila. Mohli
jsme ovšem rozhlasem protestovati, vláda mohla odletět do ciziny atd. To vše by se
mohlo stát, kdybychom byli věděli, že hned nazítří vypukne světová válka. Dnes
víme to, co se 15. března 1939 a po něm skutečně stalo. Nevíme však vůbec nic,
jak by se věci byly odehrály, kdybychom byli jednali jinak. Nevíme, jak by nás
posuzoval sám národ, kdyby nějaké naše opatření, jež by byl Mussolini uznal aspoň
za gesto, bylo by mělo za okamžitý následek deseti nebo statisíce mrtvých a kdyby
se z Prahy byla stala hromada kamení. Kdo dnes může říci, co by Hitler a Němci
byli udělali při jakékoliv formě odporu? Po studentských bouřích, jak mi tehdy
sdělil ministerský předseda Eliáš, Hitler v přítomnosti Neuratha, Franka a Göbbelse prohlásil k Chvalkovskému: "Lituji, že jsem 15. března nezničil Prahu. Ale
stane-li se tam ještě sebemenší věc, dám z Prahy vystěhovat Němce a rozstřílím ji."
Po zkušenostech s Lidicemi, bude někdo z nás pochybovati o nebezpečí, jež na nás
z těchto slov čišelo?
Kdybychom já a moje vláda byli jednali 15. března a po něm jinak, než jak se
stalo, pak s největší pravděpodobností lze tvrdit, že by nás dnes proklínaly velké
tisíce žen a dětí za to, že jsme je připravily o otce a muže, aniž bychom byli bývali
s to zabrániti tím všemu dalšímu utrpení, které za války na nás přišlo. Uzná-li tak
slavný národní soud, pak dnes může býti souzeno a odsouzeno jen několik jedinců.
Kdybychom však tenkrát my, dnes souzení, byli učinili chybný krok a dali se unésti
prudkým hnutím mysli a citem srdce jen aby se udělalo nějaké gesto, pak by tento
náš krok byl zaplatil národ. Dovolávám se slov pana presidenta Dr. Beneše, která
pronesl v Londýně 23. 2. 1945 před návratem domů. Pravil, že při úspěších a veli
kých kladech naší společné zahraniční práce je dalek zakrývat fakt, že jsme i za
hranicemi měli spory a že řada věcí se může a musí kritisovat. Pan president řekl
dále: "Připustím, že se mohlo vykonat i více než se vykonalo. Po této stránce
kritika našeho hnutí a naší vlády je nejsnazší. Vypočítávat totiž to, co si kdo přeje,
že se mělo ještě vykonat a vyložit, že někdo jiný by to byl zcela určitě vykonal a nebo
vykládat, že to a to jsme chtěli udělat a že se nám to nepodařilo, je, jak všichni víte,
politická kritika nejsnazší a v politice nejběžnější; výtky takové se prostě nikdy ani
vyvracet nedají."
Tolik pan president.
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Mohl bych sám prostým citováním těchto slov odpovědět na četné výtky, co že
jsme měli dělat a co že jsme nedělali nebo jinak dělali. U nás na českém jihu se
říká: "Když jdou páni z rady, jsou moudřejší, než když šli do rady." Je tomu tak.
Já i všichni moji tehdejší spolupracovníci přožili jsme v kritické schůzi mini
sterské rady dne 15. března 1939 nejstrašnější chvíle svého života. Já prosil a zapří
sahal Dr. Háchu, aby nepodpisoval. Jen na mé prosby, na mé žádosti, táhlo se
jednání na říšském kancléřství několik hodin, neboť Dr.Hácha se zdráhal podepsat.
Byly zachyceny některé rozhovory Háchy a Chvalkovského z Berlína. Nebyly
zachyceny všecky, nebyly také zachyceny úplně. Nebylo zachyceno vůbec, co jsem
já Háchovi odpovídal, jak jsem ho prosil a varoval, jak jsem znovu a znovu žádal
nepodpisovat. Jak by jinak mohlo dojít k vyškrtnutí slov "jménem vlády", kdybych
tak nebyl činil? Vždyť Hácha o tom bezpočtukrát se svým okolím hovořil a v zápi
sech účastníků bylo to již za války zaznamenáno. Já pevně věřím, že se jednou
ještě naleznou doklady zachycených telefonních rozhovorů, které do puntíku
potvrdí má tvrzení a historickou pravdu.
Před odjezdem Dr. Háchy do Berlína podal jsem jménem svým i vlády demisi.
Neměl jsem nejmenší účasti na této cestě. Byl jsem stejně jako celá vláda postaven
před hotovou událost. Jako hotová věc byla mi cesta jen ohlášena. Došlo-li k ní
z vlastní iniciativy Dr. Háchy nebo na návrh Dr. Chvalkovského, nevím. Myslím, že
tady byl oboustranný zájem Dr. Háchy i Dr. Chvalkovského. Cesta měla mít ráz
jen a jen informativní. Dnes mu lze tuto cestu vytýkat. Kdyby však byl do Berlína
nejel, Němci nás stejně obsadili a kdo zaručí, že bychom dnes opět neslyšeli výtky,
tentokrát však zcela opačného rázu, že byl nečinný a kdyby byl včas do Berlína jel
a tam se dohodl, že by nebylo k okupaci došlo? Ani já, ani vláda jsme Háchu
k cestě nevyzvali, ani o náš souhlas nežádal, nedali jsme také žádné pověření
a žádné plné moci k jednání. On také nic nechtěl. Oznámil jen, že chce Hitlera
informovat o příčinách našeho zákroku na Slovensku a vysvětlit náš postup u nás
doma. Chtěl na jedné straně vysvětlit dobrou vůli naši žiti se sousedy v dobrém
poměru a chtěl ukázat na nepravdivé psaní německého tisku u nás. Věděli jsme, že
Německo vykonává nátlak, ale nikdo nevěděl, že nás chce okupovat. Vždyť se
tomu nevěřilo ještě 14. března v Moskvě (jak dokazuje zpráva pana náměstka
ministerského předsedy Fierlingra v jeho knize po revoluci vydané), nevěděli nic
naši spojenci, t.j. Francie a Anglie a zápisky hraběte Ciana dokazují, že Itálie se
o úmyslu obsazení ČSR dověděla od Hitlera až 14. března 1939 odpoledne. U nás
se však hlásí řada lidí, kteří to věděli již v lednu, únoru, březnu a pod. Někdo to
věděl v lednu od sestry henleinovského poslance Krebse, Zeiberlich to věděl od
německých vojáků a pod. My také všichni věděli, že se něco děje, to nebylo tehdy
tajností, ale nevěděli jsme co se stane! Každý hádal a proto na konec přece někdo
musil uhádnout, co se pak stalo.
Je mi a mojí vládě vytýkáno, že hned 15. března jsme neodešli a že já čekal
s odchodem až do příchodu protektora Neuratha.
Je bezesporné, že z osobního hlediska bylo by bývalo pro mne a moji vládu
pohodlné a přyemné odejít hned 15. března. I to bude jednou spravedlivě historií
posouzeno. Také já jsem si tuto otázku položil. Řekl jsem si však: "Je možné, aby
sedlák, přijde-li krupobití, záplava hrabošů nebo housenek, utekl ze statku a nechal
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ho úplně na pospas škůdcům? Je možné, shoří-li někomu chalupa, aby utekl
a díval se z povzdáli, jak pustnou rozvaliny?"
To není a po celá staletí nikdy nebylo v české selské povaze. Český rolník po
celá staletí zachraňoval to, co zbylo po povodni, krupobití nebo požáru. Vždycky
šel stavět, znovu budovat.
A já se ptám: "Já měl utéci ve chvíli pohromy a katastrofy, která na nás přišla?
Já měl někde z povzdáli pohodlně se dívat a čekat, co se dále stane? Já měl
neuváženým útěkem vydat všecko Vlajce a fašistům? Já měl tehdy nechat volné
pole rozvratným skupinám, které v prvních hodinách okupace už chtěly přejímat
úřady, banky a hospodářské korporace? Zase dnes nikdo neví, jak by všechno bylo
se vyvinulo a zda by mi dnes naopak nebylo vytýkáno, že jsem měl zůstat? Douf
ám, že se snad nikdo nenajde, kdo by chtěl tvrdit, že těch šest týdnů, co jsem byl
po 15. březnu ještě předsedou vlády, bylo pro mne nějakým požitkem nebo
prospěchem. To byly ty nejkrušnější a nejstrašnější dny mého života - prosím nebudiž v tom spatřována fráze.
Vyšetřující soudce německého lidového soudu v Drážďanech Dr. Preisner
mnohokrát se mne tázal - právě tak i gestapo - proč jsem neutekl do ciziny.
Odpověděl jsem jasně, že český sedlák z půdy, na které žili staletí jeho předkové,
neutíká. Žije na ní a také na ní umírá. To byla tehdy moje odpověď německému
soudci.
Ve svém srdci měl jsem však ještě odpověď jinou. Věděl jsem, že v cizině máme
již celou armádu pracovníků v zahraniční činnosti osvědčených, znalých cizích
jazyků, a majících veliké mezinárodní politické styky. V čele jejich stál od 15.března 1939 president Dr. Eduard Beneš, Jan Masaryk a téměř všichni vyslanci.
Já plně tehdy cítil pravdivost Hamplových slov, která mi dne 15. března, když
přijel za mnou do mého bytu a nalezl mne nervově zhrouceného, řekl: "Rudolfe,
hlavu vzhůru, teď není čas umírat, teď musíme žít a bojovat za to, co bylo ztrace
no!" - Proto jsem zůstal. Bojoval jsem od prvního okamžiku okupace. Dával jsem
první velmi značné peněžní prostředky na boj proti Němcům. Za mé účasti
a z prostředků mnou povolených započal ministerský rada Schmoranz organizovat
zpravodajskou službu - za mé prostředky a z mé iniciativy organisoval popravený
můj tajemník Piťha převádění prvních uprchlíků - naše příští zahraniční bojovníky
přes hranice do Polska, aby odejeli do Francie. Svědectví generálního ředitele
Hospodářské rady Dr. Outraty dokazuje, že jsem hned po okupaci, hned na
začátku, nejen podporoval zahraniční odboj, ale staral se také o jeho finanční
zabezpečení. To jsem dělal ještě jako ministerský předseda a v tom jsem po
kračoval až do svého zatčení.
Dal jsem se ihned po okupaci k disposici presidentu Dr. Benešovi. Učinil jsem
tak prostřednictvím kancléře Dr. Přemysla Šámala, generála Piky a gen. ředitele
Outraty, který vezl peníze pro emigraci. Zahájil jsem ihned ilegální činnost.
Z mých prostředků a prostředků ministerské rady podporoval jsem a organisoval:
1) Skupinu Schmoranz - Bareš - organisace zpravodajské služby, která začala
fungovat již 15. března 1939.
2) Skupinu Jošt - Schneeberger - za to jsem byl Němci vězněn.
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3) Akci "ÚVOD" - Jelínek, Flieder, Laušman. Přes Jelínka a Fliedera a do odjezdu
s vědomím Laušmana byl jsem ve spojení s Dr.Přemyslem Šámalem. Po zatčení
Dr. Šámala s vyslancem Fliedrem.
4) Akce Piťha - převádění důstojníků a letců přes hranice do ciziny - potvrdili
poslanec Slíva a Ing. Cihlář a znal Ing. Drahokoupil a jiní.
5) S ministrem Lichnerem zařídil jsem převod přes slovenské hranice a přes
Slovensko do ciziny.
6) Dr. Mrazík, generální tajemník NS a jeho náměstek Torn dostali Kč 50.000.- na
ilegální činnost.
7) Tajemník Hrabík - dostal peníze na ilegální činnost a spolupracoval v ilegalitě.
8) S presidentem Ing. Hromádkou, Fialou a Ing. Mölzerem chystal jsem v době
mé konfinace v r. 1944 hospodářský plán pro novou republiku.
9) Organisoval jsem sabotážni akce a ilegální činnost u zemědělců a mlynářů
v Čechách i na Moravě - zejména ale v jižních Čechách, hlavně na Strakonicku - tisíce vagonů obilí, brambor a j. a tisíce kusů dobytka všeho druhu bylo zachráně
no před Němci pro česká města. Je to potvrzeno řadou svědků a mohla by to
potvrditi nepřehledná řada svědků dalších.
Podporoval jsem až do svého zatčení a pak znovu v konfmaci vězněné a proná
sledované a to penězi, potravinami, šatstvem a prádlem za několik set tisíc z vlast
ních peněz a to hlavně v Praze (Havlíčkovo náměstí č. 10) a na Strakonicku.
I když mi všechen majetek byl konfiskován - když jsem žil z podpory sedláků,
přátel a příbuzných, podporoval jsem rodiny chudých spoluvězňů balíčky jídla
i penězi. Dával jsem, co jsem měl. Nejen dával sám, ale když nebylo, žádal jsem
přátele a známé a ti dávali. Byli to na př. mlynáři Rechcígl z Chocnějovic, Voženílek z Předměřic, Olt z Vlašimska a j. Jen tito tři rozdali na mé poukazy zdarma
vězněným a chudým několik vagonů mouky.
Nechtěl jsem ani zásluhu ani díky.
Konal jsem jen svoji národní a občanskou povinnost.
Mohl bych uvésti v tomto směru mnoho. Nechci však uvádět jména těch, které
jsem v ilegální činnosti podporoval desetitisícovými obnosy a kteří se sami nepři
hlásili, aby to dosvědčili. Mnoho také, bouhužel, je už mrtvých. I tady bude historie
mým spravedlivým posuzovatelem.
Jsem panem národním prokurátorem žalován pro svoji politickou činnost od
r.1926. Pan národní prokurátor uvádí, že za politikou presidentů republiky
T.G.Masaryka a Dr. Beneše šly svorně všechny politické strany a do roku 1926 též
strana republikánská. Uvádí dále, že od smrti Švehlovy směr politiky republikánské
strany se změnil. Pan národní prokurátor obviňuje mne z vytvoření skupiny velkostatkářského křídla republikánské strany, která chtěla Živnostenskou bankou
uchvátit prý veškerou moc ve státě. Prý jsem provozoval "výhradně vnitřní politiku,
při čemž v tisku své strany jsem prý zásadně hlásal politiku přátelskou vůči Ně
mecku, Itálii a Polsku a napadal naší zahraniční politiku, opírající se o přátelství
s Francií, Anglií a Sovětským svazem. Vyvolal jsem prý v tisku polemiky mezi
levicí a pravicí o zahraniční politice a otázkách s ní souvisejících, abych velmi často
zakryl vnitropolitické a mocenské zájmy agrární strany.” Dále mne pan národní
prokurátor obviňuje, že jsem vytvořil se stranami pravicovými frontu proti politic
kým stranám socialistickým.
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Prosím, slavný národní soude, abych mohl k této kapitole žaloby říci několik
slov
Řekl jsem již ve svém konstitutu, že plných dvacet let, co trvala první Česko
slovenská republika, nestal se vůbec jediný případ, aby republikánská strana, ve
svých rozhodujících sborech nevyslovila souhlas s politikou presidenta T.G. Masa
ryka a zahraničního ministra, pozdějšího presidenta Dr. E.Beneše. V posla
necké sněmovně i v senátě Národního shromáždění hlasovala republikánská strana
vždy a bezpodmínečně, ať byla ve vládě anebo mimo vládu ( v době úřednických
kabinetů) pro politiku, kterou řídil Dr. E. Beneš. Nebyly to vždy všechny české
strany, které hlasovaly pro tuto politiku, ale republikánská strana ani jednou za
dvacet let neselhala. Bylo by toto možné, kdyby bylo pravda, co uvádí pan národní
prokurátor v žalobě? Kdo jednomyslným hlasováním schvaloval všechny projevy
Dr. E. Beneše, kdo schvaloval rozpočty ministerstva zahraničí? Kdo vyslovoval
souhlas při každé změně vlády, aby ministr zahraničí se u nás neměnil po celých
sedmnáct let? Bylo by to možné, kdyby republikánská strana nesouhlasila?
Kdo souhlasil, aby po volbě pana presidenta stal se jeho nástupce v ministerstvu
zahraničí Dr. Krofta?
Byl jsem to já, slavný národní soude, který tuto otázku s panem presidentem
osobně a loyálně sjednal.
Jestliže někdy v jednom nebo dvou Estech republikánské strany, která vydávala
63 časopisů, byly zahraničně-politické diskuse, lišící se od psaní listů jiných, nemělo
to nikdy vlivu na politiku republikánské strany. Pan národní prokurátor uvádí, že já
jsem hlásal politiku přátelskou Německu, Itálii a Polsku a napadal naši zahraniční
politiku opírající se o přátelství s Francií, Anglií a Sovětským svazem. Kdy? Kde
jsem to hlásal? - Já hlásal, slavný národní soude, až do okupace politiku koaliční,
shodnou a domluvenou se všemi státotvornými stranami, já hlásal a hájil smlouvy
se spojenci, já pro ně hlasoval a stech schůzích a projevech je obhajoval. Já
nevyvolával polemiky mezi levicí a pravicí, ale já u vlastního tisku a na schůzích
neslušné polemiky odsuzoval, před nimi varoval a spory vyrovnával. Nikdy vůbec
nebyla utvořena fronta pravicových stran tak, jak o ní mluví pan národní proku
rátor. Pravda je, že byla užší spolupráce mezi republikánskou stranou a svazem
německých zemědělců právě tak, jako mezi českými a německými sociálními
demokraty a mezi stranou Edovou a německými křesťanskýimi sociály. Komunis
tická strana měla ve svém klubu příslušníky všech národností republiky - Němce
i Maďary. Nějakou frontu s Národním sjednocením a Ligou Stříbrného jsme nikdy
neměh. My s nimi byh dokonce v těžkém volebním boji ještě v r. 1935 a bylo by
možno předložiti množství bojovných článků z tisku těchto stran proti nám a na
šich proti nim. My byh ve vládní koaEci, oni byli v oposici proti vládě po mnoho
let.
Mé projevy na schůzích a můj závazný programový projev na sjezdu strany v r.
1936 jasně dokazuje, že jsem byl odpůrcem tvoření bloku a front politických stran
a že jsem byl vášnivým stoupencem koaliční demokracie, kterou vždy a za všech
okolností jsem propagoval a podporoval.
Pan národní prokurátor označuje mne dále za národně nespolehlivého, neboť
"maje nejblíže k velezrádné sudetoněmecké straně k separatistickým luďákům
a maďarské irredentě, navázal jsem prý styk s touto pátou kolonou". - Toto ob
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vinění bolí. Já, který jsem celý svůj život zasvětil pro národ, - já, který pomáhal
bourat již staré Rakousko-Uhersko - já, který stál a pracoval po dlouhá léta
v našich národních institucích, byl jsem místopředsedou Národní rady, léta členem
výboru Pošumavské národní fronty, já, který po dvacet let z rukou Němců přímo
rval českou půdu a český průmysl, stal jsem se dle žaloby p. národního prokurá
tora najednou národně nespolehlivým!
Nikdo nemůže smazat a popřít, že mojí zásluhou a zásluhou mých nejbližších
spolupracovníků byly počeštěny za doby první republiky celé stovky průmyslových
a hospodářských podniků. Mohl bych uvést ty lihovary, rafinerie lihu, cukrovary,
pivovary, obchody atd., které mým přičiněním nebo za mé spolupráce byly převe
deny do českých rukou. Poněvadž v žalobě je často v souvislosti se mnou uváděn
Viktor Stoupal, cítím mravní povinnost k mrtvému zde říci, že teprve klidná
budoucnost ocení, co udělal Viktor Stoupal pro počeštění Moravy za první repu
bliky. To nebyla jen jeho rodná obec městečko Trnávka, kterou za 15 let práce
úplně počeštil. Co znamenalo převedení cukerního průmyslu v Hodoníně, Břeclavi,
Moravském Krumlově, Pohořelicích a jinde do českých rukou, do vlastnictví tisíců
českých malých zemědělců, to znají nejlépe kraje našeho moravského Slovácka.
Mrtvý Stoupal, který zemřel po četných útrapách od gestapa, kde ho ranila mrt
vice, jehož dcera byla zavřena a zeť skoro celou válku vězněn, se už bránit ne
může.
Pan národní prokurátor mne viní, že za mého vedení republikánská strana se
stala exponentem velkokapitálu, představovaným Živnostenskou bankou. Také tady
se p. národní prokurátor mýlí. Republikánská strana neměla ani jediného svého
příslušníka ve správní radě a v ředitelstvu Živnobanky a asi ze sto ředitelů této
banky nebyl ani jeden stoupencem republikánské strany. Dovozuje-li p. národní
prokurátor své tvrzení z dopisů Dr. Preise, které mně psal, pak se nesmí zapomí
nat, že Dr. Preis byl představitelem československého průmyslu, jeho předsedou
a předsedou československého peněžnictví. Je proto jen přirozené, že jako před
stavitel zemědělské strany musel jsem s ním býti v osobním spojení i písemném
styku, třebaže jsem mnohdy v názorech se rozcházeli.
Pan národní prokurátor mi v žalobě vytýká, že v dopisech Dr. Jar. Preise, které
mi dr. Preis poslal, se podává, že "Beran byl pro dohodu s Němci a úplné podří
zení se jim, Beran se shodoval s Preisem v názorech na Sovětský svaz a finančně-kapitálových zájmech." Také tomu není naprosto tak. Šlo o dopisy y době před
Mnichovem a mám mravní povinnost zastat se Dr. Preise i když politicky to byl
můj protivník. Dr. Preis - jak jsem to již zde řekl - dělal jen politiku - "politiku
Živnobanky". Ale Dr. Preis věřil ve svůj stát, věřil v Československo - věřil do
poslední chvíle, že zachráníme i Sudety a proto se tam Živnobanka i on osobně
tolik kapitálově angažoval. V názorech politických a finančně kapitálových zájmech
jsem se Dr.Preisem diametrálně rozcházel. On byl liberál - já stoupenec plánovi
tého a řízeného hospodářství. On byl pro tvoření kartelů a trustů - já proti nim
a pro omezení vlivu kapitálu. Jasně za mne mluví všechny mé projevy. Já ve svém
projevu 29. ledna 1939 v Brně, za který jsem také žalován, doslovně jsem řekl:
"Národ nelze dělit na panskou složku a na složku proletariátu. Ze sociální bídy
nemůže se dělat politický obchod. Sociální vymoženosti musí býti nedotknutelnými
právy občanů."
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Ve svém projevu na druhé národohospodářské konferenci, konané 14. února
1939 v Praze, jsem doslovné pravil "že je úsilím vlády dosáhnout po Mnichově
nového stavu rovnováhy na podkladě sociální spravedlnosti a práva na práci a chléb
pro každého. Tak nemluví stoupenec kapitalistické politiky a kapitalistických
systémů. Tak jsem tehdy mluvil já - v druhé republice. Dnes vláda Národní fronty
a lidové demokracie uvažuje, jak tuto zásadu mnou hlásanou bylo by možno vtělit
v ústavu naší republiky.
Nedělal jsem kapitalistickou politiku, ale jak je vidno z mých projevů a článků
zde čtených (a v těch, co se tady nečetly a těch je mnohem více), mluvil a psal
jsem proti kartelům a jakýmkoliv výstřelkům kapitalistické politiky a podporoval,
základal a upevňoval jsem hnutí a organisace družstevní, v nichž se uplatňovali
jako členové a činovníci čeští a slovenští malozemědělci, živnostníci a dělníci. I při
veškeré skromnosti mohu říci, že rozvoj československého družstevnictví je trochu
také mojí zásluhou.
Při výslechu redaktora Korčáka byl jsem obviněn, že v době mé vlády odstraňo
vány byly obrazy T. G. Masaryka z úřadů a ze škol. Redaktor Korčák tvrdil, že se
na mne v té věci obrátil a že se nic nestalo.
Prohlásil jsem, že když zvěděl jsem já a moje vláda, že někteří příliš horliví
úředníci, profesoři a učitelé bez našeho vědomí odstraňovali tyto obrazy, usnesli
jsme se ve vládě to zakázat a nařídili dát tyto obrazy zpět.
Že mluvil jsem úplnou pravdu, to nejlépe je vidno z knihy Vojty Beneše "Žalář
milionů", která v době okupace vyšla v Americe a ve které na str. 12 (jak zde
přečetl pan president soudu) praví Vojta Beneš, že nařídil jsem vrácení obrazů
a poprsí T. G. Masaryka zpět do škol a do úřadů. Jsem rád, že tak kompetentní
činitel jako Vojta Beneš to potvrdil.
Nevím, z čeho soudí pan národní prokurátor, že jsem měl nejblíže k velezrádné
sudetoněmecké straně, k separatistickým luďákům a maďarské irredentě. Vý
slechem poslanců a senátorů henleinovské strany sám pan národní prokurátor
zjistil, že jsem vůbec s touto stranou nikdy nespolupracoval, s více než 90%
poslanců a senátorů této strany se vůbec neznal, s Henleinem se v životě sešel
v létech 1933 - 34 celkem dvakrát, ale ani při této příležitosti s ním nemluvil
a s Frankem sešel jsem se teprve jako vězeň gestapa. Frank sice tvrdil, že mne
viděl a sešel se se mnou jednou v r. 1935, ale to rozhodně popírám. Nebylo by to
možno zatajit, neboť by o tom určitě věděla řada býv. příslušníků republikánské
strany, zejména jejího předsednictva. S ludovou stranou jsem po celou dobu první
republiky vedl také jen boje pro její separatistické cíle a s Maďary jsem se vůbec
ani jednou za dvacetileté své poslanecké činnosti v žádný osobní styk nedostal. To
by mohl nejlépe dosvědčiti tehdejší člen předsednictva strany a dnešní náměstek
předsedy vlády Ján Ursíny. (Potlesk)
Pan národní prokurátor mne dále obviňuje, že jsem se stal hnací silou pro
dohodu s henleinovcijejich vzetí do vlády a za druhé republiky že jsem se jako
předseda vlády stal opět hybnou silou v podřizování se nacistickým požadavkům,
což prý vyvrcholilo mojí úplnou a hanebnou kapitulací dne 15. března 1939.
Slyšení svědci prokázali, že nikdy ani já ani nikdo jiný v republikánské straně
nenavrhoval, aby henleinovci byli vzati do vlády, že nikdy ve vládě první republiky
se o tom nemluvilo, že nikdy o jakékoliv spolupráci s henleinovou stranou ani
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v klubu poslanců ani v předsednictvu či výkonném výboru republikánské strany
vůbec jednáno nebylo. Stačí poznamenat, že bez souhlasu presidenta republiky
nebylo možno vžiti někoho do vlády a pokud vím, nikdy nikdo, ani za presidenství
T. G. Masaryka, ani za Dr. Beneše nenavrhl, aby henleinova strana byla do vlády
přibrána. Za doby své vlády nikdy jsem se nepodřídil nacistickým požadavkům, já
i moje vláda jsme jim vzdorovali a pokud bylo možno, je odmítali.
Nejlepším svědectvím jsou tu projevy samotného Hitlera, svědectví Ribbrentropa
a j., že já a moje vláda jsme nedbali varování a žádosti Německa a že tyto žádosti
a přání jsme přímo sabotovali. Taková je skutečnost.
Žaloba mne dále viní, že jsem v létech 1935 - 38 zaváděl u nás fašistické
methody, připravoval zničení socialistických stran, strany Edové a komunistické
a zavedení fašistického zřízení. Pravý opak je pravdou. Já v těchto letech v nej užší
spolupráci se všemi koaličními stranami fašismus potíral, proti němu bojoval, hájil
demokratické řády a zavrhoval jakoukoliv diktaturu ať nacistickou nebo fašistickou
a totalismus v jakékoliv formě. Na sjezdu strany v r. 1936 řekl jsem mimo jiné
toto: "Za 17 let naší republiky podstoupili jsme mnohé zkoušky. V dobách, kdy
kolem dokola naší republiky hroutila se demokracie a nastupovala vládu diktatura,
zůstali jsme věrni ideám demokracie i tehdy, kdy mnozí podléhali dojmům,
zalétajícím k nám z okolí jiných států. My věříme jen demokratické formě našeho
státu; proniknutí demokratických forem demokratickým duchem jest zárukou naší
státní svobody. Ať kolem nás padají demokracie, ať se zpívají hymny diktátu, ať
miliony obyvatel některých států opěvují "diktatury", my zůstaneme věrni demo
kracii."
Tak jsem mluvil na sjezdu republikánské strany v lednu 1936 v Praze.
Pan národní prokurátor dále praví, že Beranova politika byla na míle vzdálena
hájení zájmu pracujícího lidu naší vesnice, domkářů a chalupníků, neboť Beran byl
velkostatkářsky orientován a byl zastáncem dohody s hitlerovským Německem
a odpůrcem Sovětského svazu. - Není tomu tak. Pro moji politiku, která byla poli
tikou drobného venkovského člověka, vyslovilo se při posledních volbách v první
republice 1,150.000 voličů, tedy počet, jaký žádná druhá československá strana
nedostala. Z 80% byly to hlasy domkářů, chalupníků a dělníků, kteří mne vždy na
svých schůzích nadšeně vítali, jejichž organisace mne jmenovaly čestným členem
a s nimiž jsem plných dvacet let co nejúžeji spolupracoval. Nikdy jsem nebyl
odpůrcem Sovětského svazu. Je pravda, že s naší komunistickou stranou, která byla
v oposici, jsem se potýkal, tak jako ona potírala mne a republikánskou stranu. To
je zcela normální zjev mezi každou vládou a každou oposici. Těch brožur a letáků
i útočných článků naší komunistické strany proti republikánské straně bylo jistě
více než našich proti straně komunistické. To je pochopitelné proto, že komunis
tická strana byla tehdy v oposici. Naproti tomu činil jsem však vždycky jasný rozdíl
mezi naší komunistickou stranou a Sovětským svazem. Mnoho nedorozumění plyne
z toho, že ne všichni si tohle uvědomují. Hlasoval jsem pro uznání Sovětského
svazu de jure, pro spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem, vždy jsem ji hájil
a ani na německý nátlak jsem ji za druhé republiky, kdy jsem byl předsedou vlády,
ani nenavrhl zrušit ani nezrušil. Nejlepší důkaz je ten, že ani jeden můj projev
proti SSSR nemohl a nemůže zde pan národní prokurátor předložití.
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Nikdy jsem nechtěl získat nadvládu za pomoci oposičních stran německých,
neboť jsem ji nechtěl ani bez Němců. Na sjezdu strany roku 1936 jsem výslovně
řekl:
"Nikdy nás nenapadla myšlenka agrární diktatury i kdybychom byli tak silni, že
bychom stačili k ovládnutí státu. Žádáme však, aby demokracie byla pevnou
a disciplinovanou, neboť tam, kde demokracie není pevnou a disciplinovanou,
umožňuje svůj pád.
Prohlašujeme-li vždy otevřeně demokracii, přejeme si, aby naše demokracie
odpovídala duchu našich národních vlastností, jenž si žádá opravdové spravedlnosti
ke všem vrstvám a ke všem stavům a opravdové vnitřní svobody, jež je našemu
národu nej dražším statkem.
Jsme-li pro demokracii, znamená to, že stojíme proti diktatuře zleva, stejně jako
proti diktatuře zprava. Chceme si vytvořit vlastní demokratickou formu vládní,
která jediná odpovídá našim potřebám.
Nebudeme kopírovat žádnou vládní formu, ať fašistickou či nacistickou nebo
komunistickou,'která vyvěrá a snad odpovídá duchu a potřebě národa, jenž si tyto
formy vládní dal, ale z nichž žádná neodpovídá duchu našeho lidu. Naše stanovisko
je proto v této věci bez výhrady a bez kompromisu. Stoletý boj, který vedl český
sedlák v minulých stoletích za ideály celonárodní, nikdy nebyl podložen touhou
uchvátiti moc a vládu na úkor druhých vrstev. Proto demokracie jest nám odkazem
minulosti a příkazem přítomnosti a budoucnosti."
Pan národní prokurátor vylíčil v obžalovacím spisu vedení republikánské strany
jako reakční, proti-státm, protinárodm a kapitalistické, stojící jako protiklad
demokratickým živlům našeho národa. Vylíčil mne a některé mé spolupracovníky
v republikánské straně jako spřežence Němců, podporovatele nacistických a fašis
tických snah. Dovolil jsem si již během líčení poukázat na jednotu, celistvost, dis
ciplinu a svornost v republikánské straně, jak tomu nebylo u žádné jiné strany.
Chci ale také - a pokládám to za povinnost - aspoň stručně poukázat na oběti
bývalých příslušníků republikánské strany, kteří stáli vždy a všude, kde šlo o zájmy
národa a státu a kteří krví svou a majetkem svým splatili vrchovatě, co byli povinni
svému národu a státu a nezůstali nikde za nikým pozadu.
V procesech s bývalým předsedou vlády Janem Malypetrem a ředitelem Řepařské jednoty Josefem Nebeským, kteří oba byli národním soudem osvobozeni - bylo
již velmi mnoho, veřejnosti neznámých věcí o činnosti republikánské strany pro
národ i stát před okupací i v okupaci prokázáno. Proto jen stručně uvedu některé
věci neznámé.
Kdo byl parašutista Kubiš, který podnikl atentát na Heydricha? Byl to bývalý
člen republikánského dorostu z Dolních Vilémovic, který stál ve spojení s republi
kánskou podzemní skupinou ve svém rodném kraji a v úzké součinnosti s před
sedou republikánského dorostu Musilem.
První zastřelený český student Jan Opletal byl rovněž členem republikánského
dorostu své rodné moravské obce.
Když došlo k hromadné persekuci studenstva po jeho pohřbu v listopadu 1939,
byla Švehlova kolej přepadena hordami Němců a jen z této koleje odvlečeno bylo
300 republikánských studentů - agrárních akademiků - do koncentráků. Z kolejí
Masarykových a jiných odcházely další desítky studentů - příslušníků republikánské
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strany. Percentuálně byla republikánská strana mezi studenstvem v koncentračních
táborech zastoupena nejvíce. Fašisté a vlajkaři byli, jak je známo, hned z Ruzyně
propuštěni domů.
Z bývalých ministrů strany byl František Machník odsouzen pro velezradu
k smrti a ministr Dr. Josef Zadina byl 5 let v koncentráku v Buchenwaldu. Z před
sednictva a výkonného výboru strany, z klubů poslanců a senátorů strany, redak
torů a tajemníků byli, pokud vím, popraveni nebo umučeni generální tajemník
strany poslanec Ing. Jindřich Žilka, člen předsednictva strany, předseda morav
ského družstevnictví Wenzl, přišed. Volný, předseda Noviny mlynář Vojtěch Švec,
tajemník redakce Venkova Dr. Ing. Drbal, šéfredaktor Schmoranz, tajemníci
a redaktoři Evarist Piťha, Ing. Rákos, František Macháček, Dr. Hruška, Václav
Mach, Břetislav Zahradník, Jaroslav Pužman, Láďa Poláček, Josef Tecz, Dr. Josef
Nejedlřk, Vlasta Šůsová, Jaroslav Mašata a jistě četní další, o kterých jsem se
bohužel ve vězení nedověděl.
Z vedoucích představitelů odborných, družstevních a odborových našich země
dělských organisací byli popraveni vrchní ředitel Kooperativy Dr. Josef Trčka, jeho
náměstek Ing. Ludvík, generální ředitel Centrokooperativy Dr. Škvor, vrchní
ředitel družstevních lihovarů Dr. Pour, předseda bramborářského svazu Dr.
Schneberger aj. Z příslušníků republikánské strany jen v ministerstvu zemědělství
a v institucích tohoto ministerstva bylo popraveno a umučeno 45 úředníků, věz
něno 123 a suspendováno 170 úředníků.
Mezi popravenými v tomto ministerstvu je veliká řada mých dlouholetých
spolupracovníků a osobních přátel, jako sekční šéfové Dr. Frankenberger, Ing.
Topol, Dr. Hanosek, ministerští radové Ing. Mazanec, Dr. Mácha, Ing. Tichota
a další.
Z předsednictva strany, z klubu poslanců a senátorů, z výkonného výboru
a z redaktorů a sekretářů byli jsme Němci vězněni: já, pro spoluúčast na velezradě
a pro podporování nepřítele, dále poslanci Slíva, Chloupek, Dr. Suchý, Honsl,
Bečák, Torn, Bistřický, Molík, Dr. Dufek, senátor Foit, Novák, přís. zem. výboru
Stoupal a Zavadilík, redaktoři a tajemníci Jos. Pele, Martin Hrabík, K. Hrstka, Ing.
Sedlář, Dr. Pluhař, Ing. Drahokoupil, Marek, Dr. Kosík, Kartouzek, Nesvatba, Ing.
Šnajdr, Joža Vochala, Valerián Sedmík, Ing. Cihlář, Dr. Miloš Stránský, Jan
Valenta, Kypr, Halík, Josef Kubíček, František Chmelař, Vaverka, Jos. Rychetský,
J. Kunc, Josef Svoboda, J. Ráček, prof. Machovec, Korčák a jiní. Celkem přes 40
členů výkonného výboru, tajemníků a redaktorů. Kromě toho jeden ze sousedů
"Brázda-Rákos" ze zemědělského rozhlasu.
To jsou jen jména popravených a vězněných osob z Čech a Moravy z vedení
strany.
Tento neúplný výpočet stačí, aby ukázal, jaký byl duch vedení republikánské
strany. Či snad nestačí? Ukazuje poměr vedení republikánské strany k Němcům
a poměr Němců k republikánské straně.
A což vzpomeneme-li těch desetitisíců vyhnaných zemědělců ze statků a chalup,
kde jejich předkové hospodařili celá staletí - z těch snad do set jdoucích obcí na
Benešovsku, Neveklovsku, Sedlčansku, Vyškovsku, Benátecku a jinde. Byli to
příslušníci všech stran, ale v těch převážně zemědělských obcích hlavně příslušníci
republikánské strany. A jak se choval celý venkov? Tady stáli zemědělci všech
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stran bez rozdílu, jako bratři v jedné frontě - milovali svou vlast, svůj národ stejně nenáviděli Němce a stejně sabotovali i bránili se dodávkám.
Stejně tak příslušníci republikánské strany byli účastni v různých skupinách
domácího i zahraničního odboje a mnoho odbojových skupin opíralo se o úkryt na
venkově v rodinách, které za to často platily životem. Také zahraničnú odboj
vykazuje mnoho obětavých příslušníků z výkonného výboru a předsednictva repub
likánské strany, kteří pracovali v cizině, byli v zahraniční londýnské vládě, státní
radě, v pomocných akcích v Americe a uplatňovali se ve všech sborech naší
zahraniční armády. Partyzánství bylo umožňováno jedině ve spojem a v opoře
o uvědomělé venkovské obyvatelstvo našich horských a lesnatých krajin, které jim
poskytovalo úkryt a zásobování a ve velké míře i vojenskou spolupráci.
A konečně nutno vzpomenouti i slavného slovenského národního povstání, které
bylo řízeno a prováděno za vynikající spolupráce mých nejbližších spolupracovníků
- dlouholetého mého úřadujícího místopředsedy Noviny a člena předsednictva
republikánské strany, bývalého ministra Dr. Vávro Šrobára, mého místopředsedy
republikánského poslaneckého klubu, nynějšího místopředsedy vlády Ursínyho,
předsedy republikánského dorostu na Slovensku, nynějšího předsedy Národní rady
slovenské Dr. Josefa Lettricha, člena předsednictva republikánské strany a nyní
pověřence Ing. Styka a tisíců příslušníků a pracovníků republikánské strany na
Slovensku...
Celé předsednictvo republikánské strany při rozchodu republikánské strany v r.
1938 mělo 30 členů.
Z těch byli 4 popraveni nebo umučeni Němci, 9 vězněno - většina po dlouhá
léta - v koncentračních táborech a káznicích Německa, 2 byli v londýnské vládě,
1 náměstkem předsedy státní rady v Londýně a 4 v předsednictvu slovenského
povstání. To je tedy 20 členů předsednictva strany.
Ostatní pracovali v domácím odboji, prováděli sabotáže v zemědělství a většina
jich podporovala jako obžalovaný Dr. Josef Černý, stovky trpících rodin uvěz
něných vlastenců. Kdo sám nebyl vězněn, měl vězněné členy rodiny, jako Malypetr,
Stoupal a jiní.
A toto předsednictvo strany líčil tady pan národní prokurátor po dva dny jako
nepřátelské našemu státu, jako výlupek reakce, fašismu, nacismu a podporovatele
totalismu.
Toto předsednictvo obviňoval, že chtělo se spojovat nebo se spojovalo s Henleinem a tím s Hitlerem a že politika, kterou dělalo, poškodila stát.
Konstatoval jsem fakta...
Závěry, prosím, aby si učinil slavný národní soud sám.
Uvádím tyto věci ve své obhajobě jen proto, že nejsou slavnému Národnímu
soudu ani širší české veřejnosti známy.
Jsem dalek toho vyzdvihovat toto jako mimořádné utrpení nebo mimořádné
zásluhy republikánské strany. Celý národ trpěl a umíral, - celý národ bojoval,
obětoval se a zůstal věrrným.
Nezradil.
Chtěl jsem jen uvedením těchto fakt a bolestných smutných čísel ukázali v ja
kém duchu jsem vedl stranu, jak jsem vychovával její příslušníky, jak tito v kritické
době kráčeli a dávali svému národu stejně jako ostatní složky národa to nejdražší
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co měli a co dáti mohli - svoji osobní svobodu, svoje životy a svůj majetek. Více
dávat nebylo možno.
Taková byla republikánská strana.
Pan národní prokurátor označil demokracii, kterou jsem hlásal jako zakrytou
touhu po autoritativním režimu.
Několika slovy chci říci definici demokracie, jak já se na ni díval.
Ve středu 26. března 1947 promluvil za přítomnosti řady našich ministrů v Praze
na Karlově universitě britský velvyslanec Philip B. Nichols na thema "Britská
demokracie".
Mimo jiné pravil:
"Nejzákladnějšími právy občanů Velké Británie jsou právo na bezpečí před
zatčením a vězněním bez rozsudku soudu, na svobodu přesvědčení a náboženství,
svobodu projevu, spolčování a tisku, na svrchovanost Edu a platnost zákonů. Vláda
zákonů zaručuje nám občanskou svobodu. Je třeba splnit tři základní požadavky:
Aby zákony byly dobré, lid jim důvěřoval a aby vládlo se podle zákonů."
A velvyslanec dodal: "Domnívám se že tyto podmínky jsou v naší (t.j. anglické)
demokracii splněny. Chuť pudingu poznáte, když ho jíte a demokracii poznáte
v činnosti."
Jsou to jistě zajímavé výroky z úst diplomata, který je zástupcem země, jež je
kolébkou demokracie.
Takovou jsem si přál demokracii a o takovou demokracii jsem usiloval s celou
republikánskou stranou.
Pan národní prokurátor mne žaluje pro činnost redaktora Kahánka v republi
kánském tisku. Je zajímavá shoda okolností, že jsem k vůli Kahánkovi žalován po
druhé. Po prvé mne žaloval německý prokurátor před lidovým soudem v Berlíně
a dnes pro Kahánkovu činnost jsem opět žalován před slavným národním soudem.
V Berlíně činnost Kahánkova byla označována jako velezrádná proti německé říši,
zde je označována za nepřátelskou naší republice. V Berlíně bylo ještě přitěžující,
že Kahánek byl žid. Kahánek nepřišel do našeho tisku z mé iniciativy. Přivedl ho
k nám svého času šéfredaktor Vraný, jak bylo potvrzeno generálním ředitelem
Junem. Nikdo neměl s Kahánkem tolik nepříjemností a obtíží, jako jsem měl já.
Kahánek sice zdvihl odběr našeho tisku a zlepšil jeho hospodářskou situaci, ale
svým nedisciplinovaným psaním nadělal mi obtíží a starostí až běda. Snad jsem
chyboval, že jsem neměl dosti síly se ho zbavit. Ale vědomí, že jde o těžce nemoc
ného člověka a že ničit jeho existenci znamenalo by ničit člověka u mne rozhodlo.
Za celých dvacet let jsem ho nepropustil a nedal návrh na propuštění ani jednoho
redaktora a nepropustil jsem také ani jednoho tajemníka nebo jiného zaměstnance,
leda že odešel sám. Na mém statku byli zaměstnanci 20 i 30 let až do své smrti.
Snad až příliš lidsky jsem cítil s existencí člověka a rodin u nás zaměstnaných.
Od několika svědků bylo tady tvrzeno, že ve Varšavě vytvořil Kahánek, Schwarz,
Prchala a jiní skupinu odboje proti skupině oficielní vedené panem presidentem
Dr. Benešem.
Kahánek prý se tam odvolával, že je poslán ode mne. Že bych Kahánka k této
nebo vůbec k jakékoliv činnosti v Polsku pověřil, je naprostý výmysl a naprostá
nepravda. Věřím ale, že Kahánek, jako bývalý náš redaktor, na mne se v Polsku
odvolával. Já to ovšem nevěděl, nikdo mi to ani neřekl, ani nevzkázal. Bylo to
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v době, kdy dávno před tím dal jsem se k disposici panu presidentu Dr. Benešovi kdy spolupracoval jsem v plném rozsahu v oficielním odboji řízeném z Paříže
a později z Londýna. Spolupracovník Kahánkův Schwarz, kterého vedl pan proku
rátor jako svědka proti mně v několika věcech a který pravděpodobně byl policií
nebo soudem jistě také v tomto směru vyšetřován tady na Pankráci nedávno
zemřel a dnes už vyslýchán býti nemůže. Já se Schwarze tady tehdy na tyto věci
tázat nemohl - poněvadž jsem nevěděl, že pan prokurátor mne v tomto směru
před koncem procesu obviní. Bývalý poslanec Ing. Schwarz, myslím, že byl o své
činnosti s Kahánkem v Polsku již dříve našimi úřady vyslýchán.
Pan národní prokurátor resp. ministerstvo vnitra má k disposici celý můj archiv,
tisíce a tisíce dopisů. Velmi pečlivě je ministerstvo vnitra prohlíželo a má odtud již
jeden a půl roku dopisy Dr. Preise, Dr. Dobiáše a jiných. Kdybych měl nějaký styk
s Dr. Kahánkem, nějakou jakoukoliv korespondenci, jediný dopis, byl by jej jistě
obětavě pan národní prokurátor předložil. Protože jsem ji nikdy neměl, proto také
předložena býti nemohla a nemůže.
Pan národní prokurátor tvrdí, že v roce 1935 před volbami do parlamentu
umlčel jsem i ve vedení republikánské strany námitky proti sudetoněmecké straně,
abych svoji stranu posílil na úkor stran socialistických a že jsem prohlásil, že je
třeba s Německem se dohodnout a že jsem byl proti rozpuštění sudetoněmecké
strany. Republikánská strana prý byla v roce 1935 před volbami jediná, která proti
všem českým politickým stranám hlasovala pro připuštění henleinovců k volbám, ač
prý na jejich protistátní zaměření poukázaly všechny české politické strany.
Pan národní prokurátor obdržel mylné informace. Jak je svědecky prokázáno
a jak dále může dosvědčit celý bývalý výkonný výbor a kluby poslanců a senátorů
republikánské strany, nikdy se u nás o připuštění sudetoněmecké strany k volbám
nejednalo, proto nebylo tam oposice a nemohl jsem nikoho umlčovat. Zda se
jednalo a co se jednalo v roce 1935 ve vládě, nevím. Nebyl jsem jejím členem. Vím
toliko, že ministři strany dělali loyálně koaliční politiku s ostatními státotvornými
stranami. Nikdy jsem také vůbec neslyšel, že by se o této věci ve vládě hlasovalo.
Svědectví pana bývalého místopředsedy vlády R. Bechyněho a pana presidenta
Nejvyššího soudu, bývalého ministra Dr. Ivana Dérera, to objasnilo. Ukázali, že to
nebyl vůbec Beran ani republikánská strana, ale jiné okolnosti, které ve vládě
rozhodly, že SdP nebyla rozpuštěna. Já na tom neměl vůbec podílu.
Řekl jsem již, že republikánská strana se stranou henleinovou nikdy žádné
jednání nevedla, a o spolupráci se neucházela a ani přímo ani nepřímo ji nepod
porovala. Nikdy jsem nepomáhal, jak tvrdí pan národní prokurátor, nahrávat
Hitlerovi sudetské Němce, abych sám při tom sledoval své vlastní vnitropolitické
cíle proti ostatním československým stranám.
Dnes je historický dokázáno, že Hitlerovi nahrávala mezinárodní situace a nepři
pravenost spojenců. Já a všechny státotvorné strany jsme mařili, pokud síly stačily,
Hitlerovy snahy, ale přitažlivost sedmdesátimilionové Říše, před kterou tehdy
ustupoval celý svět, byla větší a mocnější než naše síly.
Pan národní prokurátor tvrdí, že po volebním vítězství Henleinovy strany
navázal jsem s Henleinem prostřednictvím Kahánka styk. Kahánek se prý stýkal
s generálním tajemníkem SdP Sebekovským a pak prý mi referoval v restauraci na
Wilsonově nádraží.
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Nebylo nikdy takových mých styků. Nevím, s kým a kde se stýkal Kahánek, ale
nikdy a u nikoho nedělal mého důvěrníka nebo zprostředkovatele. Pokud mi kdy
referoval, byly to reportáže redaktora, jako jsem je dostával od celé řady jiných
lidí. Nikdy ani mnou ani kýmkoliv jiným nebyl Kahánek pověřen jednat při volbě
presidenta republiky s Henleinovou nebo s kteroukoliv jinou stranou. Pan národní
prokurátor přeceňuje mnohonásobně význam a vliv Kahánkův. Kahánek nebyl
vůbec žádným funkcionářem republikánské strany, nebyl členem předsednictva ani
výkonného výboru. Byl to placený zaměstnanec, velmi sice schopný, agilní novinář,
reportér, ale nic víc.
Pan národní prokurátor se dovolával svědectví K. H. Franka. Také já se ho
dovolávám - ale je to v obráceném směru. V Berlíně K. H. Frank přímo před
Volksgerichtem zuřil a vytýkal mi, že já zavinil volbu Dr. Eduarda Beneše - že já
vše sjednal s Dr. Benešem a proto, že jsem viníkem za vše to, co tak zvaná
benešovská politika v ČSR natropila. Že jsem to ve chvíli, kdy jsem stál pod
německou šibenicí, popíral a říkal pravý opak - to je samozřejmé. Dělal jsem to,
co dělali všichni českoslovenští političtí vězňové.
Pan národní prokurátor líčil podrobně události před volbou a moji návštěvu
u T.G. Masaryka - líčil to, co řekl pan Dr. Maixner. Nikdy věc tak nebyla. U mého
rozhovoru s panem presidentem Masarykem byl nynější pan ministr zahraničí Jan
Masaryk a sekční šéf Dr. Schieszl. Nebudu a nechci vykládati podrobnosti z doby
před volbou presidentskou. Je řada věcí, ještě veřejnosti neznámých a nebylo by
z důvodů státních ještě správné o nich mluviti. Nejsou známy jen mně - ale i jiným.
Já i republikánská strana jsme jednali demokraticky a čestně.
Pan národní prokurátor nazval mne při této volbě Jidášem. Řekl, že jsem se tím
vyloučil z národa při volbě presidentské. Pan národní prokurátor se mýlí. Kdyby
tomu tak bylo, nebyl bych hned po presidentské volbě častým hostem pana presi
denta Dr. Beneše na poradách a konferencích nejen v úřadě - ale i v jeho sou
kromém bytě na obědech, svačinách a pod. - Nejel by pan president na mé
pozvání na český jih a do mé rodné obce. Pan president nesetkal se nikdy s nikým,
ke komu neměl důvěry a nezval nikoho, komu nedůvěřoval. Tak jsem žil v úzkém
poměru k panu presidentovi až do chvíle, kdy se slzami v očích loučlil jsem se
s ním a přál mu zotavení v cizině.
Takový byl můj poměr k panu presidentovi. Nechci a nebudu se vědomě
mnohého dovolávat.
Před celou veřejností na sjezdu strany jsem řekl k 2.000 delegátům o volbě pana
presidenta:
"K presidentu republiky bude náš poměr krajně loyální. Chceme plniti odkaz
Švehlův. V kterékoliv věci, všude, kde půjde o dobro a prospěch národa a státu,
vždy kdy bude ohrožena naše demokracie, kdykoliv půjde o zachování klidu, míru
a pořádku, budeme stát za presidentem republiky jako jeden muž, jako milionová
armáda, pohotová kdykoliv přinášet nejtěžší oběti svému státu. My víme, co je to
autorita a chceme proto plně uznávati autoritu presidenta republiky.
Zvolili jsme presidenta, stojíme za ním, je dnes náš president. Pevně věřím, že
pan president je si toho vědom.
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My před válkou - ve válce - a za více než 17 let trvání republiky prokázali, co
bez mnoha slov udělali jsme pro demokracii, pro zabezpečení klidu a pořádku
v tomto našem státě.
Z duše přejeme presidentu republiky zdraví a sílu k velikým úkolům a těžké
práci, tak jako mu projevujeme oddanost a slibujeme práci, které republika tolik
mnoho potřebuje. Chtěli bychom jen, aby velkou práci hlavy státu nekazili malí
lidé, kteří v touze zalichotit mohli by mařit veliké linie státní politiky."
Pokládá-li pan národní prokurátor postavení kandidatury presidentské v demo
kratickém státě některou stranou za zločin - pak nevím, zda se to slučuje s demo
kracií. Vždyť na př. komunistická strana Československa nikdy nevolila pana
presidenta T. G. Masaryka. Při trojích volbách volila vždy svého kandidáta - po
prvé domkáře Šturce z Kobylis, po druhé Aloise Munu z Kladna a po třetí tuším
pana předsedu Gottwalda a nikdo jí to nevykládal za zločin. To bylo právo demo
kracie.
My volili však vždy pana presidenta T. G. Masaryka i zvolili pana presidenta Dr.
E. Beneše, ale poněvadž podporovali jsme dříve před volbou kandidaturu předsedy
Národní rady profesora Dr. Němce, vykládá mi to pan národní prokurátor za
zločin.
Mohu říci: "Kdyby nebylo těch šarvátek před volbou pana presidenta v roce
1935, nikdy by nebyl zvolen pan president tak velikou manifestační většinou. Že
volba se tak manifestačné provedla, je zásluhou mojí a Dr. Černého. Místo, aby to
pan národní pan prokurátor uznal, dělá z nás i z průběhu této volby zločince.
Kdybychom měli úmysly, které nám pan národní prokurátor imputuje, pak
stačilo přistoupiti na podmínky ludové strany. Já to byl, který je odmítl a výslovně
jsem na sjezdu strany 30. ledna 1936 před celou československou veřejností řekl:
"Jelikož strana ludová chtěla z voleb presidentských těžiti jednostranně politicky
a hospodářsky a to dle našeho názoru bylo by ku škodě státu, odmítli jsem velmi
důrazně každý pokus, aby z volby presidentské bylo pro kteroukoliv politickou
stranu těženo."
A dále jsem řekl: "Obávali jsme se, aby při řešení záležitosti tak velikého
významu pro stát nebyl stát poškozen. Odmítli jsme, stejně jako profesor Němec,
podmínky, které ludová strana při volbě presidentské postavila a sjednali jsme
otevřeně a poctivě dohodu, týkající se všech důležitých otázek o příštím vývoji naší
republiky. Jednomyslným usnesením předsednictva strany a klubů poslanců a sená
torů Národního shromáždění usnesla se pak strana naše odevzdati všechny své
hlasy jedinému pak koaličnímu kandidátu, kterým byl ministr zahraničí Dr.Beneš.
Ministr Dr. Beneš nám zdůraznil, že bude-li zvolen, nebude nikdy patřiti žádné
straně a nebude žádnou stranu a nebo její příslušníky jakýmkoliv způsobem
protěžovati. Slíbil, že bude spravedlivým presidentem všech, naprosto bez rozdílu."
Je-li toto zločinem, jak jsem jednal, - pak se k němu hlásím.
Vylíčil jsem do podrobností celý průběh příprav presidentské volby na sjezdu
strany v lednu 1936. To je jedině autentické a pravdivé. Toto vylíčení proslovené
téměř před 2.000 účastníky za přítomnosti členů předsednictva, výkonného výboru
a klubu poslanců a senátorů,kteří brali účast na volbě presidenta; je jedině auten
tické, neboť kdyby nebylo do písmeny pravdivé, jistě by se byli účastníci tehdejšího
jednání na sjezdu proti mé řeči ohradili. Já osobně sjednal se spoluobžalovaným
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Dr. Černým volební dohodu s tehdejším ministrem Dr. Benešem. Byla to láska
k národu a státu, se kteru jsme překonali tehdejší obtíže a před celým světem
připravili manifestační volbu presidenta republiky, který byl zvolen takovou vět
šinou, jakou neměl nikdy ani T. G. Masaryk.
Tvrzení žaloby, že bych propustil pro nějaký článek redaktora Korčáka z našich
služeb, neodpovídá pravdě. Nepropustil jsem nikdy vůbec žádného redaktora ani
jiného zaměstnance. Jestliže to někdo redaktorovi Korčákovi řekl a na mne a snad
jiné osoby se odvolával, učinil tak naprosto bez mého vědomí. Korčák také z Ven
kova propuštěn nebyl a neodešel.
Líčil-li pan národní prokurátor Korčáka jako mluvčího slovenské republikánské
strany, je to veliký omyl. Tím nikdy nebyl. Byl pražským zpravodajem Slovenského
deníku. Měl to jako vedlejší zaměstnání. Jinak byl redaktorem Venkova. Článek,
který napsal - neměl na volbu presidenta vůbec žádný vliv. - Jako z různých věcí,
tak i z tohoto článku teprve za 12 let dělá se historická zásluha.
Rovněž tiskový řád republikánské strany nebyl zostřen pro tento článek. Strana
do roku 1936 žádný tiskový řád neměla a teprve na tomto sjezdu jej usnesla. To
zde bylo jasně prokázáno.
K uveřejnění Henleinova článku 1. ledna 1938 došlo, jak bylo svědky potvrzeno,
bez mého vědomí. V době, kdy jsem se léčil v Piešťanech. Na diskusi, která se
o této věci rozpředla, odpověděl jsem v pražské Lucerně obšírnou řečí, která zde
byla čtena. Vyložil jsem smysl svého novoročního článku a postavil se plně za
politiku presidenta Beneše a ministra Krofty. Dr. Krofta ve své knize "Z dob naší
první republiky" tuto moji řeč plně uznává a poukazuje na to, že byla pronesena
zcela v duchu vládní a spojenecké naší politiky. To je svědectví, jehož závažnost
nelze přejiti a popříti. Podobný projev učinil stejný den i sociálnědemokratický
ministr, dnešní president Nejvyššího soudu Dr. Ivan Dérer.
Pan národní prokurátor v žalobě praví, že v článku z 1. ledna jsem poukázal, že
Němci nemají příslušející podíl ve správě státu, ač prý bylo všeobecně známo, že
poněmčená města a obce v pohraničí nepřijímají do svých služeb vůbec českých
zaměstanců, takže pokud bylo v pohraničí o nepatrné procento Čechů více ve
státní správě, bylo to vyváženo tím, že vůbec žádných Čechů nebylo ve správě
poněmčených měst ani ve správě továren, hutí, dolů atd.
Pan národní prokurátor přehlédl, že jsem ve svém článku napsal: "Němci musí
uznat náš stát, nesmějí šilhat za hranice a musí tam, kde oni vedou - v obcích
a různých institucích - dát možnost zastoupení českému živlu, tak jako my musíme
dát Němcům, co jim patří ve správě státu."
To je zcela jasná řeč. Já žádal, aby Němci předem dali zastoupení Čechům
v obcích a institucích a pak že teprve mají nárok na zvýšení svého zastoupení ve
správě státu.
(pokračování v č. 23 revue S.E.)
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PROČ PÍŠU
Elie Wiesel

Proč píšu? Nejspíš proto, abych se nezbláznil. Nebo naopak proto, abych dosáhl
až na dno šílenství?
Ten, kdo přežil, hovoří stejně jako Samuel Beckett v zoufalství z příčiny; píše,
protože nemůže jinak. Jeho poznání a zkušenosti ho izolují, nemůže je sdílet
s někým druhým.
Když velký židovský hebrejský básník Aharon Zeitlin hovoří o údělu toho, kdo
přežil, oslovuje v určitém smyslu všechny, kdo ho opustili: otce, jenž je mrtev,
bratra, jenž je mrtev, mrtvé přátele: "Zanechali jste mě tady. Jste spolu - ale jste
beze mne, protože já zůstávám zde. Samoten. Sám. A tvořím slova."
I já občas tvořím slova, stejně jako on. Nerad, s nechutí. Slova, jež mne oddělují
ode mne samotného. Označují nepřítomnost. A minutí se s někým.
Jakožto řemeslo je psaní jedním z nejlehčích a zajisté z nej příjemnějších. Avšak
pro někoho, kdo přežil, není psaní zaměstnáním, ale povinností, úkolem. Je to čest,
jak řekl Camus: "K literatuře mne přivedl uctivý obdiv." Jiní by mohli říci, že je
k literatuře přivedl hněv nebo dokonce láska. Mám-li mluvit sám za sebe, mne
přivedlo k literatuře ticho.
Právě při hledání ticha a přemýšlení o něm jsem odhalil nebezpečí i sílu slova.
Upozorňuji předem, že jsem se nijak nechtěl plést do řemesla filosofům nebo
teologům. Výlučně mne přitahovala role svědka. Když se mi čirou náhodou
podařilo přežít, byl jsem přesvědčen, že tomuto svému přežití musím dát smysl, že
musím vydat počet z každého okamžiku. Věděl jsem, že musím hovořit. Nepřenést
zkušenost znamená zradit ji, učí nás židovská tradice. Když je Izrael v exilu, je
v exilu i slovo, říká Zohar. Slovo se vyšinulo ze smyslu, který mělo překrývat;
náprava není možná, posuny a přesuny jsou neodvolatelné. Nikdy to nebyla pravda
v takové míře, jako bezprostředně po prožitých útrapách. Všichni jsme věděli, že
nikdy, a to skutečně nikdy, bychom nevypověděli, co bylo třeba říci, že bychom
nikdy nedokázali vyjádřit v souvislé a srozumitelné řeči naši zkušenost absolutního
šílenství. Pochod do noci obestřené plameny, ticho před selekcí a po ní, jednotvár
ná modlitba odsouzených, Kadiš umírajících, strach a hladovění nemocných, bolest,
stud, vystrašené pohledy, vyděšené oči: nikdy bych o tom nedokázal hovořit. Slova
se mi zdála otřepaná, hloupá, neodpovídající, vyprávění strojená a nedochůdná:
přitom jsem si přál, aby byla žhnoucí. Jak vyhmátnout slova dosud nepoužitá,
prvotní jazyk? Jazyk noci nebyl lidský, ale zvířecí či dokonce neústrojný: vypité
hulákání, řvaní, tišený nářek, úpění, mlácení obušky. Surovkyně, která uštědřuje
kopance a tělo, jež se hroutí; oficír dává pokyn a všichni odcházejí ke společnému
hrobu. Voják zamíří a tisíce rodin jsou roztrženy a sjednotit se mohou pouze ve
smrti: toto je jazyk koncentračního tábora. Popírá ostatní jazyky a posouvá se na
jejich místo. Spíš než vazbou, poutem, stává se zdí. Bylo možné překročit ji? Šlo
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umožnit čtenáři, aby ji překročil? Věděl jsem, že odpověď, by měla být ne, ale
zároveň jsem věděl, že toto ne nělo být přeměněno v ano. Byl to slib, odkaz
mrtvých: bylo třeba rozbít slupku kolem černé pravdy, bylo třeba ji pojmenovat.
Bylo třeba lidi přimět k tomu, aby nahlédli.
Zapomnění: základní, mučivá posedlost všech obyvatel prokletého světa. Nepří
tel vsadil na toto zapomnění, na neuvěřitelnost. Co udělat, abychom zhatili jeho
záměr ? A kdyby se paměť měla zbavit své podstaty, co by se potom stalo se vším,
co jsme shromáždili během celé cesty?
"Pamatuj." Toto říkal otec svému synu a syn to připomínal svému příteli.
"Shromažďuj jména. Tváře. Slzy. Jestliže se zázrakem odsud dostaneš, je tvým
úkolem všechno odhalit, nic nepřehlédnout, nic nezapomenout." Jako kdyby se
každý z nás zavázal přísahou: "Jestliže odsud zázrakem vyváznu živ, zasvětím celý
svůj život tomu, abych vydal svědectví o těch, jejichž stín bude na mně neod
volatelně jednou provždy tížit.
To je důvod, proč jsem některé věci psal spíš než jiné: abych nelhal.
Pochopitelně také dochází k tomu, že ti, kdo přežili, podlehnou slabostem,
pohodlí, zakoušejí pochyby. Slyší hlas, který jim radí, aby už neztráceli čas oplaká
váním minulosti: "Také já chci hovořit o lásce, chci okusit něco z její opojnosti,
také já chci oslavovat slunce a úsvit, jenž je předchází; chci křičet, stále křičet, chci
křičet stále silněji: poslouchejte, no tak mne poslouchejte! Já jsem také schopen
vítězství, slyšíte? I já se umím smát a radovat se! Chci kráčet s neskloněnou
hlavou, s uvolněnou tváří, aniž bych se musel zabývat popelem na obzoru, aniž
bych se musel znova dotýkat událostí a zakrývat jejich tragickou ohavnost! Pro
člověka, jenž se narodil slepý, je slepý i sám Bůh, avšak pohleďte: já nejsem slepý,
já vidím!" Ten, kdo přežil, má chuť křičet, ale jeho křik přechází v šepot. Jde tu
o volbu, je třeba zůstat věrný. Vím, že to jsou velká slova. Přesto jsem jich použil,
nelze jinak. Patří ke mně. Když jsem napsal, co jsem napsal, mohu si dovolit
nehrát si už se slovy. Jestliže jsem napsal, že jako spisovatel jsem vázán povinností
být věrný, napsal jsem to proto, že je to pravda. Stejným pocitem jsou vedeni
všichni, kdo přežili: nedluží nikomu nic, ale vším jsou povinováni mrtvým.
Vděčím jim za své kořeny a za svou paměť. Jsem jim zavázán předat dějiny
jejich zmizení, i kdyby měly pohoršovat nebo působit nevolnost. Když to neudělám,
bude to zrada na nich, bude to zrada na sobě. A protože necítím , že bych dokázal
přenést jejich výkřiky křičením, musím se spokojit s tím, že je vidím. Když píšu,
vidím právě je.
Když píšu, ptám se jich: jako se ptám sebe sama. Myslím, že jsem to řekl už
jinde: píšu, abych porozuměl, ve stejné míře, v jaké píšu, abych se učinil srozumi
telný. Podaří se mi to jednou? Ať je východisko jakékoli, vždy dospíváme k tem
notám. Bůh? I on je Bůh temnot. Člověk? Zdroj temnoty. Chechot vrahů, slzy
obětí, lhostejnost těch, co přihlížejí. Spolčenost jedněch, spokojenost druhých.
A místo nebes v tom všem: nerozumím. Milion povražděných dětí: tomu nebudu
rozumět nikdy.
Židovské děti: pronásledují mé psaní. Vidím je neustále, nikdy je nepřestanu
vidět. Uštvané, pokořené. Nahrbené jako starci, kteří se shromáždili kolem nich,
jako by se snažili chránit je: marně. Tyto děti mají žízeň a není nikoho, kdo by jim
dal napít. Tyto děti mají hlad a není nikoho, kdo by jim dal kousek chleba. Tyto
132

21/1991

STŘEDNÍ EVROPA.ZECHER

děti mají strach a není nikoho, kdo by jejich strach zaplašil. Jdou prostředkem
cesty jako tuláci; odcházejí k nádraží. Nevrátí se. Nikdy se nevrátí. V zapečetěných
vagonech odjíždějí bez vzduchu a jídla k jinému světu a stávají se tímto jiným
světem: vědí o tom, jsou zticha. Napjatě a soustředěně naslouchají vánku, výzvě
smrti. Na dálku.
Vidím všechny tyto děti, všechny tyto starce a nepřestávám je vidět: přebývají ve
mně, patřím jim.
Ale oni, komu patří oni?
Lidé si představují, že při konfrontaci s dítětem bývá odzbrojen i samotný vrah.
Dítě v něm evokuje návrat k lidství: vrah už nedokáže zabít dítě před sebou, dítě
v sobě.
Avšak zde se nic takového nestalo. Všechno se událo jinak. Židovské děti od
nás neudělaly na vrahy žádný dojem. Ani na svět. Ani na Boha ne.
Myslím na ně, myslím na jejich dětství: jejich dětství bylo malé židovské město,
jež už neexistuje. Jedno i druhé mne přitahuje, jedno i druhé mi nahání strach;
oboje mi připamatovává obraz mne sama, který hledám a před kterým zároveň
utíkám - je to obraz židovského chlapce’ nepoznavšího jinou bázeň než bázeň Boží,
jehož víra je úplná, usmířená a nedotčená neklidem.
Ne, nerozumím. A píšu-li, tak proto, abych vyrozuměl čtenáře, že ani on nikdy
neporozumí. ’’Nebudete moci porozumět, nikdy nebudete moci se dozvědět,” tento
výraz jsme během panování noci četli na všech rtech. Mohu jenom opakovat:
"Vy, kdož jste nestáli pod zkrvavělým nebem, nedokážete nikdy pochopit, co se
stalo. I kdybyste nakrásně přečetli všechna díla, vyslechli všechna svědectví, zů
stanete za hradbami. Viděli byste agónii a smrt jednoho lidu pouze zpovzdálí,
jakoby prostřednictvím projekčního plátna jiné paměti než je vaše."
Přiznání bezmoci nebo provinilosti? Nevím o tom nic. Vím jenom, že Treblinku
a Osvětim nelze vylíčit. Nicméně jsem se o to pokusil. Bůh je mi svědek, že jsem
se pokusil.
Možná jsem nebyl dostatečně ctižádostivý? Nebo jsem byl cižádostivý příliš? Ze
všech mých dvaceti knih pronikají do přízračného království mrtvých pouze tři. Ve
zbývajících svazcích (nebo spíš jejich prostřednictvím) jsem se snažil vzdálit se od
něho. Protože zdržovat se v blízkosti mrtvých je nebezpečné: stáhnou nás za sebou
a my riskujeme, že budeme hovořit jenom s nimi. Musel jsem si udělat to násilí
a odvrátil jsem se, abych se mohl zabývat jinými dobami, sledovat jiné osudy
a přiblížil tak jiné příběhy: Bibli a Talmud, chasidismus a jeho zanícenost, Štedtl
s jeho zpěvem, Jeruzalém a jeho výzvy, ruské Židy a jejich úzkosti, jejich probu
zení a jejich odvahu... Často mám dojem, že hovořím o něčem jiném výlučně
proto, abych mohl zamlčet to podstatné: prožitou zkušenost. Někdy si vyčítám:
a co když jsem se ve svých rozhodnutích mýlil? Měl jsem patrně vzdorovat radám
a argumentům, neměl jsem vystupovat ze svého vlastního světa, měl jsem zůstat
s mrtvými.
Ale na mrtvé jsem přece nezapomněl. Své domovské právo mají i v dílech
o Rižinu, Korecu, o Jeruzalémě i o Kolvilágu. Dokonce i při svých biblických
příbězích a midraších mám pocit, že stojí, němí a nehybní, kolem mne, aby mne
soudili. Jejich přítomnost je potom natolik skutečná, že i ty nej vzdálenější postavy
jsou jakoby jimi ovlivněny. Objevují se náhle na hoře Moriá v okamžiku, kdy se
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Abrahám chystá obětovat v zápalné oběti svého syna jejich společnému Bohu,
objevují se na hoře Nebo, kde Mojžíš vstupuje do samoty a smrti, objevují se
v zahradě poznání, v Pardésu, kde se jistý Eliša ben Abuja, zešílevší bolestí
a hněvem, právě rozhoduje popřít nebe, objevují se v talmudických a chasidských
legendách, vždy když jde o obranu obětí před silami, jež je drtí. Prakticky vzato se
v prostoru a čase nalézají jinde, avšak v hlubší a pravdivější rovině jsou součástí
každého pozadí, všeho vyprávění: umírají s Izákem a pláčí s Jeremiášem, zpívají
společně s Beštem a stejně jako on očekávají zázraky, které nepřicházejí.
Někdo se může zeptat: je v tom nějaká souvislost? Ujišťuji vás, že je. Po Os
větimi nás všechno přivádí k Osvětimi. Vyprávím-li o Abrahámovi, Izákovi a Jaku
bovi, připomínám-li rabbiho Jochanána ben Zakkaje a rabbiho Akibu, dělám to
proto, abych jim lépe rozuměl, abych jim lépe rozuměl ve světle Osvětimi. A po
kud jde o Magida z Mezeriče a jeho žáky, pokouším se o rekonstrukci jejich
očarovaného a uhrančivého světa proto, abych objevil jejich vzdálené žáky. Nej
raději si je představuji živé a rozjařené, oslavující život a naději, jejich štěstí je pro
mne stejně důležité jako kdysi pro ně. A přece: jak to dělali, že si zachovali
nedotčenou svou víru? Jak dokázali zpívat, když šli v ústrety Andělu zhoubci? Vím
jen tolik, že nikdy nezakolísali, obdivuji jejich jistotu. Neboť někdy nastane taková
doba, v níž nekřičí k Bohu svůj hněv a svoji úzkost pouze ti, kdo v něho nevěří.
Nesuďme jedny ani druhé: není toho zapotřebí. Hrdinové zemřeli jako mučed
níci, stejně tak byli hrdiny i mučedníci. Kdo se odváží postavit proti noži s modlit
bou? Víra jedněch platila sílu druhých. Nepřísluší nám, abychom je soudili,
můžeme o nich pouze mluvit.
Kde ale začít? Koho nepřehlédnout? Koho připomenout? V každém mém
románě potkáte nějakého chasida. Nebo dítě. A také starce. Žebráka. Blázna.
Tvoří součást mé vnitřní krajiny. Štvaní a pronásledovaní vrahy nalézají ve mně
útočiště. Nepřítel si přál mít společnost bez nich? Přizpůsobuji se, abych jich
alespoň několik mohl převést do bezpečí. Svět je odvrhuje a vyhání? Nechť tedy
žijí alespoň v bolestných snech mých hrdinů.
Právě pro ně píšu.
Nicméně toho, kdo přežil, přepadají výčitky. Snažil se přinést svědectví a bylo to
k ničemu. Vyslovil, co věděl a bylo to k ničemu.
Po osvobození vzaly iluze na sebe podobu naděje. Lidé věřili, že na troskách
Evropy povstane nový svět, že světlo světa spatří nová civilizace. Už nikdy žádná
válka, žádná nenávist a nesnášenlivost, nikdy už žádný fanatismus. Proč? Svědkové
přece promluvili. Ano, svědkové promluvili. A bylo to vlastně k ničemu.
Budou pokračovat, nemohou ani jinak. Když člověk díky útrapám oněmí, dá mu
Bůh sílu, říká Goethe, aby svoji zkoušku vyzpíval. A od té chvíle ani nemůže
nezpívat. Není podstatné, zda jeho zpěv někdo uslyší či nikoli. Důležité je to, že
ticho bylo přemoženo slovy nebo jinou formou ticha. Důležité je to, že se tu a tam
zachytí úsměv nebo slza a bude tak ospravedlněna víra, kterou do vás vložilo tolik
vašich společníků.
Proč píšu? Abych je vytrhl zapomenutí. A pomohl tak mrtvým přemoci smrt.
Paroles ďétranger (Slova cizince), Paris,
Ed du Seidl 1982, s 7-13.Z franc, přeložil Josef Hradec.
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VATIKÁN A GENOCÍDA
SLOVENSKÝCH ŽIDOV

Jan Mlynářík

Pamiatke Kirschnerovcov
10 Zeleného, ktorých
vyvraždili v Osvienčime.

Aj napriek tomu, že tragédia slovenských Židov vyvoláva veľký záujen verejnos

ti, historiografia - najmä domáca - je k tomuto problému chudobná. Do roku 1968
sa síce obecne konštatovalo, že vyvraždenie slovenských Židov je hanbou Sloven
skej republiky, jej režimu a vlády ako aj nacistického patróna klérofašistického
štátu, ale prvé štúdie, ktoré sa serióznejšie zaoberali problémom, vyšli až v čase
pokusu o společenská reformu. Ukázalo sa, ako je židovský problém úzko spojený
s celkovým snažením obnovenia humánnych a demokratických hodnôt, ktorý nie je
riešiteľný v totalitnom, bolševickom a tým v podstate antisemitskom systéme, ku
ktorého regenerácii došlo po roku 1969. Preto od toho času literatúra o sloven
ských Židoch mlčí, resp. vracia sa k hodnoteniam z pädesiatych a začiatku šesť
desiatych rokov.
Je pozoruhodné, že hoci v literatúre o slovenských Židoch došlo k značným
zmenám a prehodnoteniam ani litertúra z rokov reformy nedokázala riešiť, čo iba
náznakom, problémy, týkajúce sa obvinenia pápeža Piusa XII. a Vatikánu za
tragédiu 57 000 slovenských Židov.0
Táto kardinálna otázka, týkajúca sa obvinenia katolíckej cirkvi a jej najvyšších
predstaviteľov sa buď obchádzala, aleb mlčky schvaľovala a prijímala ako hotový
fakt.
Obvninenie pápeža a Vatikánu zo spoluúčasti na genocíde slovenských Židov
bolo súčasťou celkového hodnotenia vzťahu Svätej stolice k nacizmu a fašizmu. Už
na konci štyridsiatych rokov, po druhej svetovej vojne vzniesli sa na Vatikán
obvinenia, ktoré, ak by odpovedali pravde, dehonestovali by vrcholnú inštitúciu
rímskokatolíckej cirkvi. Tvrdilo sa, že hoci vatikánska spravodajská služba praco
vala aj za druhej svetovej vojny, “Pius XII i bez nej dobre vedel o všetkých zverst
vách, ktoré fašisti páchali v obsadených územiach. Ale pápež mlčal a po celú vojnu
nadŕžal útočníkom. Milióny ľudí, čo zahynuli v koncentrákoch, ho nepohli ani
k jedinému protestu".0 Proti zločinom vystúpil vraj až po vojne, 2. júna 1945
v kolégiu kardinálov. Ďalšie obvinenia Vatikánu vznikli v súvislosti s hodnotením
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slovenskej katolíckej církvi a jej predstaviteľov počas druhej svetovej vojny. Sloven
skí biskupi vraj uvažovali, že načo si majú za Židov páliť prsty, "keď si ich nepálil
ani Vatikán? Ten ani raz neprotestoval proti ukrutnostiam nemeckých vyhlad
zovacích táborov a voči slovenskému protižidovskému kodexu mal pápež iba
malichernú výhradu, že "vylučuje tú mládež, ktorú považuje za patricacu k plemenu
židovskému,hoci je pokrstená, z akéhokoľlvek štúdia na všetkých školách a učeb
ných ústavoch". Nešlo mu o nikoho viac, než o tých pokrstených."3) A podľa tejto
logiky, vraždy Slovákov v povstaní aj smrť vyše 100 000 slovenských Židov "zaťa
žuje nielen účet vlády slovenského štátu, ale aj účet slovenskej hierarchie", ktorá sa
postavila do služieb slovenského štátu a prezidenta Jozefa Tisu, ktorý dostal moc
od Hitlera a "keď Tiso dostal také isté požehnanie aj od pápeža".4)
Toto boli vcelku základné hodnotenia vzťahu Vatikánu k tragédii slovenských
Židov. Vznikli v čase frontálneho útoku proti rímskokatolíckej cirkvi v Česko
slovensku a boli inšpirované priamo vládnucimi kruhmi. Hoci tieto názory našli
výraz v utilitárnej, propagandistickej žurnalistike a spisbe, a hoci bol jasný ich cieľ,
postupom rokov nielenže neprechádzali revíziou a neboli odmietnuté, ale sa ešté aj
zdôvodňovali vo vedeckej historiografii a používal sa vedecký aparát. Tak o desať
ročie pozdejšie sa v tejto historiografii tvrdí, že "Vatikán nezakročil ani pri mučení
a deportácii slovenských občanov židovského pôvodu. Dovolil, aby sa slovenský
klérus menom pápeža a s odvolaním na "kresťanské" náuky zúčastnil najšpinavejších akcií slovenských gardistov." Pápež vraj nezakročil proti slovenským teológom,
ktorí tvrdili, že kresťanstvo a nacizmus sú totožné a že pápežské encykliky žiadajú
iba to, čo Hitler uskutočňuje v praxi. Takisto im nezakázal "aby páchali teroristické
činy, ale "žehnal im". Naopak: "V čase, keď na Slovensku klérofašisti páchali
najväčšie zločiny, staval sa Vatikán verejne na ich stranu", vychvaľoval slovenský
štát,posielal tam oficiálne delegácie. "Mnohí naivní občania sa domnievali, že sa
zástupci Vatikánu vynasnažia svojou autoritou, prostredníctvom slovenského kléru
zmierniť teror gardistov na Slovensku. Tí sa však ó to ani nepokúsili; naopak,
vyjadrovali sa o slovenských pomeroch v superlatívoch... Pápež cieľavedome
a neustále demonštroval svoj "horúci" pomer k t.zv. slovenskému štátu"Takéto
hodnotenia o "intímnej, nemaskovanej spolupráci katolíckej cirkvi s fašistickým
slovenským štátom"6), a teda aj jej zodpovednosti za zločiny na Slovákoch a sloven
ských Židoch nachádzame aj v literature, majúcej najvyššie atributy vedeckosti.
Ako sme uviedli, literatúra o desaťročie pozdejšie, keď sa o všeličom začalo
písať pravdivo, tieto názory neodmietla, avšak už ich ani neopakovala. Aká je teda
skutočnosť, aká je historická pravda?
Židovské obyvateľstvo na Slovensku bolo obmedzované a diskriminované
rôznymi vládnymi nariadeniami už od vzniku Slovenskej republiky. Hoci išlo
o citeľné zásahy, nedotýkali sa Židov v základných existenčných problémoch
a neohrozovali ich ako celok. Avšak po salzburských rokovaniach v júli 1940, keď
sa slovenským politikom tvrdo pripomenulo ich satelitné postavenie voči Tretej
ríši, došlo aj v riešení židovskej otázky na Slovensku k zvratu. Obdobie medzi sep
tembrom 1940 a septembrom 1941 je rozhodujúce pre tragédiu slovenských Židov.
Na Slovensko prišiel s ostatnými nemeckými poradcami aj špecialista na židovskú
otázku Wisliceny s plánom: "Pozbavím 90 000 židov príjmu a majetku, vznikne
z toho židovský problém, ktorý možno riešiť iba vysťahováním.',7) Ďalší vývoj
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potvrdil, že tento zločinný plán se dôsledne realizoval. Iba za rok 1941 bolo
v úradných novinách uverejnené 51 protižidovských nariadení.8) Slovenskí Židia
boli plánovito zbavovaní občianskych, spoločenských, hospodářských a napokon aj
ľudských práv. Vznikla mnohatisícová masa bezprávnych, ožobráčených ľudí, ktorá
sa stala nepohodlnou sociálnou záťažou štátu. Nariadenia a vyhlášky posúvali
Židov do stále bezvýchodnějšího postavenia. Tento proces vyvrcholil vydaním tzv.
židovského kódexu 9. septembra 1941, ktorý vo svojich 270 paragrafoch do detailov
zafixoval riešenie židovskej otázky na Slovensku na striktnom rasovom princípe.
Kódex sa stal "jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe".9)
Podľa stalinskej historiografie k protižidovskému kódexu Vatikán mal iba
"malicherné" výhrady, týkajúce sa vylúčenia pokrstených Židov zo škôl. Viac nič.
Skutočnosť však bola podstatne iná.
Karol Sidor, vyslanec a splnomocnený minister Slovenskej republiky pri Svätej
stolici obdržal v novembri 1941 nótu č. 8355/42 Štátneho sekretariátu Svätej stolice
(datovanú vo Vatikáne 12. XI. 1941)10), v ktorej štátny sekretár Vatikánu kardinál
Maglione oznamuje toto stanovisko:
"Svätá stolica so živou bolesťou (con vivo dolore) sa dozvedela, že aj na Sloven
sku, bolo vyhlásené 9. septembra t.r., ktoré ustanovuje podrobné "zákonodarstvo
rasové", ("legislazione razziale), obsahujúce rozličné opatrenia, ktoré sú v zrejmej
protivé so zásadami katolíckymi.
Cirkev, ktorá z vôle svojho božského Zakladateľa je všeobecná, tak ako prijíma
do svojho lona všetkých ľudí akéhokoľvek plemena, takisto materskou starostlivo
sťou díva sa na celé ľudstvo s tým, aby medzi všetkými ľudmi zobudila a rozvinula
city bratstva a lásky, podľa jasného a kategorického učenia Evanjelia.
Takémuto univerzálnemu charakteru Cirkvi a jej učenia protiví sa predovšetkým
paragraf 9. spomenutého nariadenia, ktorým sa zakazujú manželstvá medzi Židmi
a Nežidmi, ako aj medzi Židmi a židovskými miešanci.
O tejto dôležitej otázke je známe, aká je náuka Cirkvi a aká dôsledná prax
kanonická." (Následuje výklad kanonického práva v tejto súvislosti.)
"Ale keď je reč o dvoch katolíkoch, nemajúcich žiadnych kanonických prekážok,
a keby boli aj z rôzneho plemena, Cirkev by sa nemohla postaviť proti ich man
želstvu bez naštrbenia svojho posväcehujúceho poslania a bez porušenia vyšších
zákonov božských...
Niet pochybnosti, že podľa zásad vyše spomenutých, citovaný paragraf 9. je
v protivé s katolíckym učením (articolo 9 sia in contrasto con la dottrina cattolica),
pretože zakazuje absolútne a všeobecne manželstvá medzi Židmi a Nežidmi
a medzi Židmi a židovskými miešancami.
A ešte viac, vládne nariadadenie paragrafom 38. vylučuje tú mládež, ktorú ono
považuje za patriacu k plemenu židovskému, hoc aj pokrstenú z akéhokoľvek
štúdia na všetkých školách a učebných ústavoch...
Je zrejmé, že týmto spôsobom je prekážané Cirkvi plniť úlohu najdôležitejšieho
a nej svätejšieho svojho práva, to jest v katolíckej výchove mládeže a takto z rozlič
ných príčin je jej prekážané v apoštolskej činnosti. Tým viac, že takéto opatrenie
nemôže nebyť príčinou vážneho znepokojenia Cirkvi, keď toľkí jej veriaci sú
vystavení nebezpečenstvu utratiť úprimne prijatú vieru a je im znemožňované
zadostiučinit’ svojim povinnostiam voči Bohu.
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Okrem toho Svätá stolica nemôže sa dívať ľahostajne na trápne postavenie
toľkých svojich synov pôvodu židovského, do akého sa oni dostali v dôsledku
týchto a iných ťažkých ustanovení (gravose disposizioni) vyšespomenutého naria
denia.
Títo opravdu sú pozbavení mnohých práv a odlúčení od ostatných občanov,
oproti ktorým nachádzajú sa v stave veľkej menejcennosti morálnej, sociálnej
a ekonomickej natoľko, že v skutočnosti mnohí z nich sú nútení k činom heroic
kým, aby mohli ostať vernými Cirkvi a mnohí snáď privedení do krajnej núdze.
Napokon Svätá stolica predpokladá, že ustanovenia v paragrafe 33. o zúčastnení
sa Židov na verejných zhromaždeniach, nezakazujú katolíkom pôvodu židovského
zúčastniť sa na zhromaždeniach náboženských: ak by tak nebolo, bolo by potrebné
ubezpečujúce úradné vyhlásenie v tejto otázke.
Podpísaný kardinál, štátny sekretár...chová dôveru, že Slovenská vláda nezameš
ká vhodne modifikovať spomenuté nariadenie, vylúčiac z neho všetko to, čo je
v rozpore so zásadami katolíckymi.
V tejto otázke už odteraz bolo so zadosťučinením zaznamenané, že v paragrafe
255 boli sankcionované predpisy, hoci sú ďaleko od toho, aby rozptýlili obavy
Svätej stolice, ktoré potvrdzujú predsavzatie Slovenskej vlády mierniť totiž v praxi
prísnosť vydaných ustanovení.
Preto Svätá stolica dúfa, že Slovenská vláda,pokiaľ nebude odvolané alebo
upravené vládne nariadenie (fino a ehe non venga revocata o rimaneggiata delia
Ordinanza), bude sa usiľovať a uplatňovať vydané ustanovenia v takej miere
a takým spôsobom, aby sa ony stali, podľa možnosti, čo najmenej škodlivými
potrebám katolíckeho svedomia."
Pochopiteľne, vatikánska diplomacia bola úzkostlivá v tom, že vyzdvihovala
problém starostlivosti o "katolíckych Židov", aby jej nebolo namietnuté, že sa
mieša do vnútorných záležitostí štátu, resp. zastáva sa tých záujmov, ktoré nie sú
v jej kompetencii. Ale duch nóty vo viacerých veciach prekračuje iba túto starostli
vosť a obecne odsuzuje rasové zákonodarstvo, otvorene vyhlasuje znepokojenie
Svätej stolice nad jeho aplikáciou na Slovensku, v katolíckej krajine a žiada
slovenskú vládu k odvolaniu zákonov, resp. ich upraveniu, abe neboli v rozpore
s cirkvou a katolíckym svedomím. Tieto obecné súvislosti zjavne vynikli v ďalšom
postupe Vatikánu.
Pre slovenská vládu, ktorá sa dovolávala duchovnej legitimity Slovenskej repu
bliky práve od Vatikánu, novembrová nóta bola nepríjemnou sprchou. A ako je už
v určitých črtách slovenskej povahy, vláda sa nesnažila na nótu dôstojne od
povedať, hájiť svoje stanovisko, alebo ho alespoň vysvetliť, išla na to okľukou.
Snažila sa Vatikán uchlácholiť maximálnymi ústupkami a výhodami, ktoré Vatikán
vždy rád vítal. A tak 28. februára 1942 vyslanec K. Sidor navštívil štátneho se
kretára Maglioneho a oznámil mu, že slovenská vláda hodlá predložiť návrh na
konkordát, ako úpravu slovensko-vatikánskych vzťahov a zároveň mu oznámil, že
grécko-katolícki duchovní na Slovensku už dostávajú opäť konguruu, ktorá im bola
po zániku ČSR odňatá.n) Keď kardinál-štátny sekretár "praiaznivo prijal" túto
ponúku, ako aj dobré správy, zdalo sa že Vatikán bude mlčať, a že sa bude môcť
prikročiť k deportáciám slovenských Židov.
Avšak tu náhle bol K. Sidor 14. III. 1942 predvolaný do štátneho sekretariátu.
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Myslelo sa, že pôjde o prerokúvanie návrhov na konkordát, čomu nasvedčovala aj
skutočnosť, že v ten den bolo tretie výročie vzniku Slovenskej republiky.12)
Avšak nič podobné sa nekonalo - Sidor dostal ďalšiu nótu Vatikánu vo veci
slovenských Židov:13)
"Štátny Sekretariát Jeho Svätosti".
Číslo: 2027/42
Dňa 12. novembra m.r. po číslom 8355/41 Štátny Sekretariát Jeho Svätosti
poslal slávnemu Vyslanectvu Slovenskej republiky Nótu, týkajúcu sa nariadenia,
vydaného slovenskou vládou v otázke rasovej.
Pán minister ubezpečil, že spomenutú nótu čo najskôr doručí svojej vláde a že
táto dá v čo najkratšom čase uspokojujúcu odpoveď.
Podľa zprávy, ktorá teraz došla Štátnemu sekretariátu, malo by nastať okamžité
vypudenie všetkých príslušníkov židovských z územia Slovenskej republiky a to bez
rozdielu náboženstva, veku a pohlavia (la espulsione dal territorio delia Republica
Slovacca di tuti gli appartenenti alia razza ebraica, senza distinzione di religione, di
eta o di sesso.)
Tieto osoby (okolo 80 000 a hovorí sa aj okolo 135 000 mali by byť deportované
do Haliče (in Galizia) a do oblasti Lublina a táto deportácia mala by byť uskutoč
nená oddelene pro mužov, pre ženy a pre deti.
Štátny sekretariát by rád dúfal, že táto správa neodpovedá pravde, nemôžuc
predpokladať, že v štáte, ktorý chce byť spravovaný katolíckymi zásadami, mohli
by byť uplatňované opatrenia tak ťažké a v dôsledkoch svojich pre mnohé rodiny
tak bolestné, (ehe in un Paese, ehe intende ispirarsi ai principi cattolici, abriano ad
essere adottati prowedimenti cosi gravi e di conseguenze cosi penose per tante
famiglie.)
Vo Vatikáne, dňa 14. marca 1942."
Nóta nebola podpísaná, neniesla žiadne zdvorilostné obraty, obvyklé na nótach,
kardinál alebo Štátny sekretariát nijako nepripomínal ani sa neospravedlňoval, že
"je mu nemilé, že musí upozorniť pána ministra", ako sa to stalo v nóte z novem
bra 1941, ani sa tu nepoužila príležitosť nóty k vyjadreniu citov "veľkej úcty".
Podľa korešpondencie, ktorá nasledovala medzi Sidorom v Ríme a zahraničným
ministerstvom v Bratislave možno usudzovať, že nóta vyvolala zdesenie. Sidor
považoval nótu za tak závažnú, že sa ju neodvážil zveriť práve přišlému kuriérovi
a žiadal ihneď telefonicky predsedu vlády o povolenie osobnej audiencie.14) Telefonogram, ktorý došiel do Bratislavy pár hodín po obdržaní nóty iba nasvedčoval
závažnosť situácie.15) Hoci predseda vlády Tuka bol informovaný o Sidorovom
požiadavku už ten večer tušil o čo ide a tak zvolil taktiku preťahovania - pretože
jemu, a ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi, ako najradikálnejším predstavite
ľom fašistického krídla HSĽS a najdôslednejším "židobijcom", najviacej záležalo,
aby tlak Vatikánu bol zmiernený alebo zakamuflovaný. Až o dva dni pozdejšie
nariadil oznámiť Sidorovi, aby nótu poslal po kuriérovi Dr. Pauliným, alebo ak
uzná za potrebné, aby pricestoval osobne. Spresnil to však, že až po príchode
správy (nóty) predseda vlády rozhodne, či Sidor má pricestovať osobne. V pon
delok popoludní to oznámili Sidorovi, ktorý odpovedal, že notu ("o povahe /nóty/
sa nezmienil ani teraz") pošle kuriérom, ktorý odchádzal z Ríma nasledujúci deň,
17. marca a ktorý mal pricestovať do Bratislavy 21. marca 1942. Sama o sebe sa
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zdá táto cesta nepomerne časové dlhá. Ale ani tento čas nestačil na cestu z Ríma
do Bratislavy. Keď sa v nedeľu 22. marca pýtal Tuka na ministerstve zahraničných
vecí, či prišiel kuriér, dostal negatívnu odpoveď. Dňa 23. marca večer sa pýtal na
kuriéra A. Mach. "Kuriér sa do toho času nebol hlásil na ministerstve zahraničných
vecí", zaznamenal vyslanec inž. Mračana do úradného záznamu z príkazu ministra
Macha v ten istý deň. Nóta zo 14. marca 1942 došla na Ministerstvo zahrničných
vecí až 24. marca 1942 (podľa prezenčné pečiatky).
V celej záležitosti včasného nedoručenia nóty mali prsty machistické plány Tuku
a Macha. Sidorov príchod aj napriek mimoriadnemu naliehaniu oddialili a kuriér
asi dostal inštrukcie, aby si cestu predĺžil. Išlo totiž o dni či hodiny, ktoré mali
rozhodnúť o deportácii slovenských Židov. S návrhom na ich deportáciu prišli do
vlády 3. III. 1942 Tuka a Mach. "Deň pred odchodom prvého transportu 25. III.
poslal minister vnútra Mach předsednictvu snemu oznámenie, že vláda 24. marca
prijala na svojom zasadnutí návrh zákona o vysťahovaní Židov. Mach žiadal snem,
aby pri príležitosti svojho najbližšieho zasadnutia 27. marca zákon schválil, lebo
vysťahovanie sa má začat’ už v najbližších dňoch."16) Keď 24. marca 1942 vláda
prijala osudné rozhodnutie o deportáciách, formálne nemusela nič vedieť o vati
kánskej nóte. Preto Mach vynútil na vyslancovi Mračnoví zmienený úradný zá
znam, že o kuriérovi a nóte, o ktorej obsahu sa stále "nevedelo", niet stopy. Už za
dva dni na to odišiel prvný transport a behom krátkého času bolo vyvezených zo
Slovenska 35 000 slovenských Židov.
Zatiaľ sa však vatikánska nóta zo 14. marca 1942 stala známa a spôsobila, že
vládny návrh zákona o vysťahovaní Židov sa nedostal ani ústavnoprávneho výboru,
ani do pléna snemu. Dokonca na zasadnutí Štátnej rady 26. marca 1942 podpred
seda Slovenského snemu Mederly vyslovil iba podmienečný súhlas s deportáciami
a vcelku sa ich snažil oddialiť. Aj napriek tomu, že Mach vtedy vyhlásil, že nech sa
deportáciám nekladú prekážky, lebo "my túto akciu nezastavíme za žiadnu cenu",
predseda snemu Sokol snažil sa dosiahnuť u Tuku prerušenie, resp. obmedzenie
transportov. Keď sa mu to nepodarilo, zvolal poradu niekoľkých poslancov, ktorí
sa dohodli, že vládny návrh zákona o deportácii sa preformuluje tak, aby sa vláde
zakázalo vyvážať Židov, ktorí budú mať určité vlastnosti (ktorí prestúpili na
kresťanskú vieru, žili v zmiešanom manželstve, boh hospodárski dôležití; výnimky
sa mali týkať aj manželských partnerov, rodičov a detí vyňatých osôb).
Vatikánsky vyslanec K. Sidor už v liste zo 17. marca 1942 naliehavo žiadal, "aby
slovenská vláda odpovedala na Notu zo dňa 12. novembra 1941, - sú štyri mesiace
od času, čo som text noty poslal na MZV pod číslom 852(41 zo dňa 14 novembra
1941 - a aby odpovedala aj na prítomnú notu" (zo 14 marca 1942). Slovenská vláda
v čase horúčkovitých príprav transportov nielenže neodpovedala, ale snažila sa
predstierať, že o ničom nevie. Preto Vatikán zasiahol priamo svojím vyslancom.
Dňa 25. marca 1942 sa k vyslancovi inž. Mračnoví na Ministerstvo zahraničných
vecí dostavil chargé d’affaires Svätej stolice Msgr. Burzio a vyhlásil, že počul
o opatrení proti Židom, podľa ktorého sa majú všetci Židia zo Slovenska depor
tovať. Mračna mu vyhlásil, že v tejto veci dostal včera (24. marca) predpoludním
kuriérskou poštou zo slovenského vyslanectva vo Vatikáne odpis nóty zo 14 marca
a dal prečítať aj sprievodný list Sidorov (zo 17. marca). Msgr. Burzio dal najavo,
že "ide z našej strany o opatrenie, ktoré ma ďalekosiahajúci vplyv na osudy opatre140
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ním dotknutých osôb, že je to vážne rozhodnutie v kresťanskom štáte".17)
Vyslanec Mračna v zhode s Tukovými direktivami sa snažil protižidovské
opatrenia vláda bagatelizovať18) a dokonca sa snažil sociálnou a rasistickou dema
gógiou zdôvodniť a ospravedlniť deportácie: "Dodal som, že chýr o trhaní rodín je
teda nie správny, ale že práve Slováci skúsili v minulosti často takýto osud na sebe,
keď židovský krčmár na dedinke z chladnej vypočítavosti dával na úver roľníkovi,
aby po čase sa mohol zmocniť jeho majetku. - Osud slovenského vysťahovalca,
ktorý musel zanechaťrodinu a ísť do zámoria, bol oveľa krutejší."19)
Mračna sa snažil vysvetliť Burziovu návštevu iba ako neformálnu, pretože keď
sa opýtal nuncia, či má považovať jeho návštevu za protest alebo intervenciu, ten
mu odpovedal, že sa prišiel len informovať z vlastnej iniciatívy, teda nie z príkazu
nadriadeného miesta, ktoré, ako vie, sa na nás už obrátilo prostredníctbom sloven
ského vyslanectva vo Vatikáne. Avšak Burzovia návšteva "z vlastnej iniciatívy",
v ktorej vyhlásil, že ide "o vážne rozhodnutie v kresťanskom štáte" a pripomenul
tak hlavnú zásadu posledných dvoch nót Vatikánu v otázke Židov dávala jasne
najavo, že ide o koordinované akcie vatikánskej diplomacie, a to najvypuklejšie
práce v dňoch 24. - 26. marca 194, keď padlo rozhodnutie o deportáciách a tieto
sa začali realizovať.
Ešte počias Burziovej návštevy Sidor volal Mračnu a oznámil mu, že na polud
nie 25. marca, teda v deň nunciovej návštevy je opäť volaný k štátnemu sekretárovi
Maglionemu "Predvolaný bol, ako povedal, pre "novšie veci", ktoré označil do
telefonu bližšie len do tej miery, že ide o veci, ktoré sú v platnosti od 22. marca
t.r."20) Je nepochybné, že tieto "novšie veci" bola bezprostradná príprava deportácií,
ktoré Vatikán sledoval bezprostredne a s niekoľkohodinovým opožděním na ne
reagoval. Mračna vysvetlil Sidorovi, ktorý si chcel prísť do Bratislavy po infor
mácie, že ide o deportáciu slobodných, práceschopných Židov, teda vraj nie
o rodiny alebo trhanie rodín.
V čase najintenzívnejších transportov Židov, 11. apríla 1942 štátny sekretár
Vatikánu prijal znova K. Sidora, ktorý sa vrátil z Bratislavy a podal mu obraz
o situácii Židov na Slovensku, "tak ako som sa o tom s pánom predsedom vlády
v Trlinku bol dohodol", ako to vzápätí Sidor oznámil do Bratislavy. Teda išlo
o dohodnuté informáci s jedným z hlavných strojcov tragédie slovenských Židov,
a podľa toho tieto informácie aj vypadali. Keď kardinál Maglione vzal na vedomie
tukovské "informácie" ako aj to, že písomná odpoveď vlády na obe nóty Svätej
stolice ešte príde, štátny tajomník vyhlásil slovenskému vyslancovi, že 10. apríla
1942 na základe materiálu, ktorý dostal o židovskej otázke na Slovensku, referova
sv. Otcovi, "ktorý sa pobúril pri spomienke, že 10 000 židovských dievčat malo byť
odtrhnuté od svojich rodičov a vyvezené zo Slovenska." Sidor do Bratislavy napísal:
"Žiadal ma, aby som toto pohoršenie oznámil slovenskej vláde."21)
K. Sidor opäť urgoval písomnú odpoveď na predložené nóty, lebo, ako to
odôvodňoval, "rád by som touto písomnou odpoveďou slovenskej vlády uviesť na
pravú mieru informácie, ktorými je o slovenských vecich Vatikán zahrňovaný. - Na
stráž!"22)
Tlak vatikánskej diplomacie zrejme spôsobil, že Slovenský snem prijal 15. mája
1942 zákon o deportácii Židov, v ktorom obhájil väčšinu svojich návrhov a tak sa
spor o konečné znenie zákona skončil kompromisom. Snem nedal zákonu spätnú
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platnosť, čím nelegalizoval predchádzajúce vysťatie, ktoré sa tak stalo protiústavné.
Ako napísal militantný Gardista, orgán Hlinkovej gardy, atmosféra pri rokovaní
a hlasovaní bola napätá, lebo sa rozšírilo, ako napísal, "že sa zasahuje z rozličných
kruhov, a to zvlášť zo zahraničných, aby vysťahovanie Židov nedostalo zákonitý
podklad".23) Je príznačné, že ešte pred plenárnym zasadnutím snemu jeho predseda
Sokol zvolal schôdzku klubu poslancov HSĽS, ktorý prijal rezolúciu, žiadajúcu
prezidenta republiky, aby pri udeľovaní výnimek Židom postupoval veľkodušne.
Aj napriek tomu, že zákon z 15. mája pripúšťa vysťahovanie Židov zo Sloven
ska, jeho význam sa v historiografii hodnotí pozitívne, ako taký, ktorý zastavil
deportácie, resp. mal pozitívné črty, že Slovenský snem sa pri rokovaní o zákone
skoro po dvojročnom mlčaní postavil proti koncepcii slovenských "národných
socialistov" úplne likvidovať obyvateľstvo na Slovenskuk, že výnimky, ktoré boh
vsunuté do zákona, zachránili niekoľko tisíc židovských obyvateľov, lebo zúžil
základňu, z ktorej sa deportovaní vyberali. Historik I. Kamenec konštatuje, že
"zastavenie transportov malo rozhodne aj iné príčiny a širšie súvislosti".24)
Nevedno, prečo z týchto "širších súvislostí' historiografia vylučuje vatikánsku
diplomaciu, resp. ju do nich nezahrnuje. Ak ľudácka vláda v tlači pripomínala
zasahovanie zahraničných kruhov v židovskej otázke, tak isto toto zasahovanie tu
jestvovalo. Avšak ktoré zahraničné vplyvy by slovenská vláda mohla akceptovať
natoľko, aby zvrátila vlastné rozhodnutia, resp. ich obezdila? Isteže to neboli
vplyvy Spojencov (USA, Anglicko, Francúzsko, SSSR), s ktorými slovenský režim
bol vo vojnovom stave. A oficiálni spojenci Slovenska, fašistické štáty mohli
pôsobiť v smere úplne opačnom, keď sami ukázali príklad, ako vyzerá židovská
otázka v "konečnom riešení'. Dokonce pred hlasovaním o zákone bola medzi
poslancami rozšírená správa, že návrh zákona o deportáciách si Nemci vynútili od
vlády. V tejto súvislosti má tu rozhodujúcu úlohu zásadný a dôsledne presadzovaný
odpor Vatikán voči rasistickému riešeniu židovskej otázky na Slovensku. Pri úlohe,
ktorú v slovenskej politike mal katolicizmus v dvadsiatom storočí a najmä za
Slovenskej republiky, pri vysokej autorite, ktorú v klére, ako aj katolíckom obyva
teľstve, tvoriacim drvivú väčšinu Slovenska, Vatikán mal, bolo nemysliteľné,aby sa
katolícky štát postavil na odpor voči svojej duchovnej autorite, najmä ak vystupova
la tak dôsledne a rázne.25)
Pravda, Vatikánu sa, ani po prijatí zákona, nepodarilo zastaviť úplne deportácie.
Do táborov bolo odsunutých ešté 20 000 slovenských Židov, až v polovici októbra
1942 boli deportácie zastavené. Avšak na Slovensku zostalo ešte 30 000 Židov,
ktorým v čase vojnových hrôz deportácie hrozili a bolo reálne nebezpečenstvo, že
sa v príhodnú chvíľu presadia. Zastavením deportácií sa vec slovenských Židov pre
Vatikán skončila.
Historiografia tvrdí “), že k repríze deportácií Židov zo Slovenska z roku 1942
nedošlo z dôvodov vnútropolitických zmien na Slovensku v neprospech radikálneho
fašistického krídla a obmedzenia moci V. Tuku, keď na Slovensko prenikli správy
o barbarskom vyvražďovaní slovenských Židov v Osvienčime, o čom sa dozvedeli
priamo z prvej ruky aj prezident Tiso, ale proti čomu sa zdvíhal aj ľudový odpor.
Pripúšťa sa tiež, že slovenští vedúci politici vedeli (v polovici septembra 1943)
o tom, že spôsob riešenia židovskej otázky na Slovensku je predmetom kritiky
zahraničia. Bližšie sa však neuvádza, čo sa zahraničím myslí. Tým sa vysvetľuje, že
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zbytok slovenských Židov bol zachráněný.
Je nepochybné, že k úplnému vyvraždeniu slovenských Židov nedošlo z viace
rých príčin, ktoré historiografia časom dôkladne objasní. Pôsobili tu mnohé sily
a činitele, ktoré mali diferencovaný vplyv na to, aby sa dovtedy na európskom
kontinente nevídaný zjav násilných deportácií celých skupín obyvateľstva ak už nie
zarazil, tak aspoň eliminoval na čo najmenšiu mieru. Slovenská spoločnosť vo
svojich dejinách ešte nezažila, aby sa takto barbarsky zaobchádzalo s časťou
obyvateľstva, s ktorou po stáročia mala spoločný osud. V Európe však zúrila vojna.
Odveké morálne hodnoty boli v prudkom pohybe a znevažovali sa.
Nebezpečenstvo deportácií nebolo zažehnané. Fašistické krídlo HSĽS sa nevzda
lo plánu zlividovať všetkých slovenských Židov. Na svojom prejave vo februári
1943 to v Ružomberku formuloval A. Mach, v tom istom duchu sa vyslovil aj
predseda vlády V. Tuka. Vatikán táto skutočnosť znepokojila do takej miery, že
považoval za nutné vyslať za Tukom svojho chargé d’affaires Msgr. Burzia. Dňa 7.
apríla 1943 došlo medzi zástupcom Vatikánu a predsedom slovenskej vlády k to
muto rozhovoru:268) "Burzio: Prichádzam s príkazu Vatikánu, aby som vám odo
vzdal demarš. Predtým vám však musím dať otázku, lebo od vašej kladnej či
zápornej odovede záleží, či demarš je aktuálny. Moja otázka znie, či je pravda, ako
to vraj bolo z úradného miesta oznámené, že sa má pokračovať vo vyvážaní Židov
do Ukrajiny?
Tuka: Správa je správna.
Burzio: Teda podávam demarš. Vatikán žiada, aby bolo upustené od ďalšieho
vyvážania Židov.
Tuka: Cudzia moc je oprávnená intervenovať u vlády v tom prípade, keď ide
o jej štátneho príšlušníka, alebo o člena patričnej národnej skupiny. Nerozumiem
však, na akom základe intervenuje Vatikán vo veci slovenského štátneho príšlušní
ka, ktorý nie je členom katolíckej cirkvi. Demarš odmietam a vôbec neberiem na
vedomie.
Burzio: Slovensko je katolíckym štátom a Svätá stolica pokladá za svoje právo
a povinnosť upozorniť slovenskú vládu na štátne akty, ktoré sa nezrovnávajú
s katolíckymi zásadami.
Tuka: Slovensko nie je katolíckym štátom. Keď slovenský národ založil svoj štát,
v ústavnej listine nedekrétoval katolícky ráz svojho štátu. Niekdajšie porýnske
arcibiskupstvá alebo maltézsky rytiersky rád boli ústavne katolíckymi štátmi, ale
Slovenská republika nie je takým.
Burzio: To je pravda, ale podľa ústavy Slovenská republika sa má riadiť kres
ťanskými zásadami. A vyvážanie Židov sa týmto zásadám protiví.
Tuka: Odkedy je to kresťanskou zásadou, že nežiadúci a nebezpečný živel musí
sa trpieť medzi kresťanským národom? Keď za starej éry státisíce Slovákov boli
nútené ísť za chlebom do USA, do Kanady, do Francúzska a opustiť rodinu, či
Svätá stolica zakročovala u patričnej vlády, aby netrpela pomery, ktoré Slováka
z rodnej zeme vyháňajú?
Burzio: Tí vysťahovalci neboli žandármi posadení na vlak.
Tuka: Či je voľakto donútený žandárom a hladom, aby opustil svoju vlasť, je to
všetko jedno. Avšak môžem vám poslúžiť príkladmi brachiálneho donucovania. Po
svetovej vojne bolo vymenené obyvateľstvo medzi Bulharskom a Gréckom. Grékov
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vyhnali z rodnej zeme do iného štátu a naopak. Či v tomto prípade Svätá stolica
zakročila? Monsignore, vy ste Talian. Keď z južného Tyrolska vyvážali Nemcov, či
Svätá stolica zakročovala? Je príznačné, že židovský svetový vplyv je tak mocný, že
Vatikán zakročuje v prospech Židov.
Burzio: Áno, zakročuje, lebo Vatikán dostal hodnoverné správy, že na Ukrajine
s vyvezenými Židmi sa kruto zaobchádza, že ich tam vraždia.
Tuka: Takéto správy som aj ja počul. Ba dokonce bolo mi úradne hlásené, že
jeden zo slovenských biskupov si sťažoval, že vraj Židov vyvezených do Ukrajiny
strieľajú, že vraj musia si vopred vlastnoručne vykopať hrob, na okraji ktorého ich
zastrelia a hodia do neho. Bol vraj prípad, že matku zastrelili, hodili do hrobu
a kojenca, ktorého držala živého pri prsiach, živého hodili za matkou do hrobu. Ba
mal sa stať prípad, že z mrtvol Židov varili mydlo. Keď som sa o týchto správach
dozvedel, požiadal som nemecké úrady, aby mi umožnili poslať do Ukrajiny
študijnú komisiu, ktorá prešla židovskými osadami a o jej skúsenostiach podala
správu verejnosti na vyvrátenie hrôzostrašných povestí židovskou propagandou
rozšírených.
Burzio: Tak čo bude s vyvážaním Židov?
Tuka:Židia, ktorí sú pre slovenský hospodársky a kultúrny život potrební
a chovajú sa slušne, môžu zostať na svojom mieste nerušene. Ostatní, ako nežiadúci, ba škodlivý živel, pôjdu do Ukrajiny... Na Ukrajine Židia sú tiež osadení
v koncentračných táboroch. Nie je to pre cirkev jedno, či ten koncentračný tábor je
tu alebo o 300 - 400 kilometrov ďalej?
Burzio: Tak čo mám odpovedať do Ríma?
Tuka: Nebezpečný židovský živel pôjde do Ukrajiny, niektorí môžu byť umiest
není v koncentračných táboroch aj tu, ináč prosím, aby sa Vatikán do politických
vecí slovenských nemiešal. Demarš vôbec neberiem na vedomie.
Burzio: Je to nehumánnosť takto kruto zaobchádzať so Židmi. Dovoľujem si
ešte poukázať aj na to, že svetová verejnosť už teraz odsudzuje počínanie sloven
skej vlády a po skončení vojny to môže mať pre slovenský národ neblahé následky.
Tuka: Čo je tá nehumánnosť? Židia budú osadení hromadne medzi sebou
v zdravých bytoch, kde sa môžu udržať sami svojou prácou, založiť si rodinu
a udržať ju a podľa svojich zvykov sami sebe spravovať. Teda žiť v malej židov
skej vlasti. ... Čo sa týka tej spomínanej svetovej verejnosti, sú na svete dva druhy
verejnej mienky. Jednu ovplyvňujú a robia Židia a druhú robia pocitiví ľudia. Tá
prvá nás nezaujímá. A po vojne? Vy ste to síce nevyslovili, ale ste si mysleli na
porážku Osi. Nuž, v tomto prípade, či už prídu sem Židmi vedení Angličania
a Američania, či už Židmi vedení bolševici, Slovensko by očakával ten istý osud,
ktorý postihol Litvu, Lotyšsko a Estónsko. Vy ste boli diplomatickým zástupcom
v Litve, azda máte správy o tom, že po obsadení Litvy boľševikmi koľko tam bolo
povraždených, od rodiny odtrhnutých a odvlečených na Sibír. A já mám úradné,
hodnoverné správy o tom, že medzi zavlečenými a odvlečenými ani jedného
jediného Žida nebolo, ba naopak, keď boľševici obsadili Litvu, tamojší Židia
udávali litovských vlastencov a dostali od boľševikov významné miesta v štátnej
správe."
Predseda slovenskej vlády V. Tuka diplomatický protest arogantne odmietol
a obvinil zástupcu Vatikánu, že sa mieša do vnútorných vecí Slovenskej republiky,
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Vatikán pomáha svetovému židovstvu a on sám, nuncius, neverí vo víťazstvo Osi.
Bolo to až príliš mnoho, okrem rasovej a sociálnej demagogie, aby pobúrený
Msgr. Burzio podal do Vatikáni takú správu, ktorá viedla k ďalším, tentoraz
mimoriadne výrazným diplomatickým krokom Štátneho sekretariátu.
*
1
V sobotu 1. mája 1943 prijal na audienciu K. Sidora štátny sekretár Luigi
Maglione. Povedal mu: "Chcel som vám už úradne písať, ale keď práve odchád
zate do Bratislavy, poviem vám to ústne, že som dostal hlásenie, podľa ktorého zo
Slovenska majú byť vyvezení v najkratšom čase aj pokrstení Židia. Oznámil to
v rozhlase a v novinách podpredseda slovenskej vlády a minister vnútra. Mám
vedomosť o tom, že slovenskí biskupi v najnovšom svojom pastierskom liste
postavili sa proti takémuto úmyslu vládnych kruhov. Svätej stolici ťažké padne
počuť takéto chýry z toho Slovenska, na čele ktorého ako prezident štátu stojí
rímsko-katolícky kňaz a Svätá stolica nevie, čo si má vlastne o takýchto úmysloch
slovenskej vlády myslieť.
Boli to tvrdé slová priamo adresované hlave slovenského štátu Tisoví a zmätený
Sidor ("nemajúc podrobnejšej informácie") siahol do obľúbenej zásoby argumen
tácie a tvrdil, že títo židia môžu byť iba komunisti, ktorých sa chce vláda v záujme
obrany zbaviť. Kardinál mu však odpovedal, že "predsa všetci nemôžu byť komu
nistami". Vláda má predsa prostriedky, ako riešiť bezpečnosť Slovenska a izolovať
"jednotlivcov boľševického zmýšľania".
Na začiatku audiencie Sidor oznámil kardinálovi-štátnemu tajomníkovi, že
návšteva predsedu vlády dr. V. Tuku vo Vatikáne bola odložená na neurčitý čas.
Kardinál vyhlásil, "že sa potešil návšteve pána predsedu vlády dr. Tuku vo Vatiká
ne, lebo chcel sa od neho dozvedieť, prečo práve katolícke Slovensko riešilo
židovskú otázku v takej ostrej forme a či je pánovi predsedovi vlády známe, aký
osud stihol tých židovských ľudí, ktorí v rámci protižidovskej akcie zo Slovenska
boli deportovaní." A ako vysvitá z ďalšej časti Sidorovej správy, hlavný zmysel
audiencie bol ďalší osud slovenských Židov, ktorí prežili. Štátnemu sekretárovi
Jeho Svätosti, kardinálovi Maglionemu som prisľúbil, že mu z Bratislavy donesiem
odpoveď na otázku, čo bude s kresťanmi židovského pôvodu na Slovensku. - Preto
prosím, aby ste ma o tom písomne upovedomili. - Obsah tohto listu prosím dať na
vedomie aj pánu prezidentovi Republiky. - Na stráž!”
Avšak bola to bezradnosť Sidora, ako aj odloženie Tukovej návštevy, ktoré
okrem etických dôvodov nútili štátny sekretariát formulovať tieto veci aj nótou
a nespoliehať sa iba na slovné vyjadrenie svojho predstaviteľa. Táto nóta

*7 Vzhľadom na to, že Msgr. Burzio viditeľne počítal s porážkou Osi, snaži sa Tukoví navrhnúť, aby
Židia, ak sa považujú za nebezpečný element, boli teda internovaní na Slovensku, kde neboli vyhlad
zovacie tábory smrti a mohlo sa predpokladať, že takto by prežili vojnu a po nej sa vrátili k pôvod
nému životu. Avšak aj tento taktický cieľ vatikánskej diplomacie Tuka a jeho spoločníci odmietali,
vediac, že vedie k záchrane slovenských Židov. - Sám tento fakt, že zástupca Vatikánu navrhoval
koncentračné tábory pre Židov (Burzio: Ale stačilo by Židov na Slovensku dávať do koncentračných
táborov a tak ich izolovať od slovenského kresťanského obyvateľstva) marxistická dvorná historio
grafia môže - vytrhnúc ho zo súvislostí - zneužiť. Z celého kontextu politiky Vatikánu však jasne
vyplýva, že Vatikán odmietol genocídu a postavil sa celou svojou autoritou za záchranu slovenských
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(č. 2731/43) bola datovaná 5. mája 1943 a znie takto:
"Štátny sekretariát Jeho Svátosti pokladá si za povinnosť dať slávnemu vy
slanectvu Slovenskej republiky na uváženie nasledovnú vec:
Nótou č. 8355/41 zo dňa 12 novembra 1941 Štátny sekretár dal slovenskému
vyslanectvu na vedomie živé poľutovanie Svätej stolice nad nariadením slovenskej
vlády, ktorým bolo zavedené súc v otvorenom rozpore s katolíckymi zásadami.
Zároveň Štátny sekretariát vyslovil nádej, že keď toto nariadenie nemôže byť
zrušené alebo vhodne zmenené, jeho ustanovenia aspoň budú vykladať a uplat
ňovať takou mierou a takým spôsobom, aby boli čo najmenej urážlivé katolíckemu
svedomiu.
Okrem toho Svätá stolica mala pevnú dôveru, že slovenská vláda, tlmočnica
citov svojho ľudu, skoro úplne katolíckeho, neprikročí k násilnému odstraňovaniu
ľudí, patriacich ku takzvanej "židovskej rase".
No s opravdovou bolesťou sa Svätá stolica dozvedela, že takéto deportácie zo
slovenského územia sa prevádzali.
Jej bolesť sa ešte zväčšuje, lebo podľa správ z rôznych strán zdá sa, že sloven
ská vláda chce prikročiť k úplnému odstráneniu všetkých Židov zo Slovenska,
nešetriac ženy a deti, ani tých, čo vyznávajú katolícku vieru.
Potvrdenie týchto správ by bolo možno vidieť v reči, ktorú pán minister vnútra
mal dňa 7. februára v Ružomberku a v ktorej vyhlásil, že "Židia na 80% boli už zo
Slovenska odstránení, ale treba odstrániť aj tých zvyšných 20 000, ktorí ešte ostaň
na Slovensku".
S ohľadom na tak vážne nebezpečenstvo Štátny sekretariát sa vidí núteným
obrátiť pozornosť slovenského vyslanectva na dôvody, vyložené v horecitovanej
nóte, v ktorej okrem iného bolo zdôraznené, že Cirkev katolícka, tak ako prijíma
do svojho lona ľudí každého plemena, s materskou starostlivosťou bdie nad celým
ľudstvom a podľa príkazov Evangelia podporuje a posilňuje city bratstva a lásky
medzi všetkými ľuďmi.
Preto Svätá stolica by sa previnila proti svojmu božskému poslaniu, keby sa
neohradila proti nariadeniam a opatreniam, ktoré ťažko postihujú ľudí v ich
prirodzených právach, len z tej jednoduchej príčiny, že patria k určitému plemenu.
Nadovšetko Cirkev katolícka nemôže ostať ľahostajnou voči žalostnému polo
ženiu toľkých svojich synov, ktorí, - odstránení - často náhle - od svojich krbov,
vystavení sú neobyčejne krutému strádaniu, ba často sú bez potrebnej náboženskej
podpory, čím je ťažko ohrozená ich viera.
Bolesť Svätej stolice je tým väčšia, že takéto opatrenia sa robia v národe
s hlbokou katolíckou tradíciou a uskutočňuje ich vláda, ktorá sa vyhlasuje za
pokračovateľkou a strážkyňu týchto tradícií.
Preto Svätá stolica nechce sa vzdat’ nádeje, že slovenská vláda vhodne zreviduje
a primerane uspôsobí platné "rasové" nariadenia, tým, že odstráni z nich to, čo je
v protivé s prirodzeným a božsko-pozitívnym právom a zastaví - aj zatiaľ - horespomenuté deportácie.',28)
Vatikánska diplomacia tu pregnantne a komplexne vyložila svoj náhľad na
otázku deportácií slovenských Židov ako takých bez rozdielu ich vyznania. Pritom
dôrazne pripomenula slovenskej vláde, že koná v rozpore s etickými zásadami
kresťanstva, teda tými zásadami, ktoré vyznáva vačšina slovenského obyvateľstva.
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Nóta sa zrejme dotkla cti slovenskej vlády a tak nenechala Vatikán čakať
mesiace, ako to bolo roku 1941 a 1942 a odpovedala už 20. mája 1943 stanoviskom
Ministerstva zahraničných vecí. Prejav Šaňa Macha z Ružomberka sa mal chápať
v tom zmysle, na ktorom sa vo veci vysťahovania židov uzniesla vláda Slovenskej
republiky, že 1. štátu nebezpeční Židia budú vysťahovaní zo Slovenska, 2. Židia,
ktorí nie sú zapojení do slovenského alebo kultúrneho života, budú koncentrovaní
na Slovensku, a to pokrstení a nepokrstení v osobitých táboroch, kde im bude daná
možnosť pracovať, 3. Židia, ktorí dostali od prezidenta Slovenskej republiky alebo
od rezortných ministrov výnimku, môžu vykonávať svoje povolanie nehatene
a nebudú rušení vo svojom súkromnom živote. Sidor mal oznámiť toto stanovisko
s dodatkom, že slovenská vláda s úradmi Tretej ríše vyšle osobitnú slovenskú
komisiu (1 katolícky, 1 protestantský kňaz, 1 úradník, 1 novinár), ktorá v Poľsku
vyhľadá bývalých slovenských štátnych príslušníkov, aby hodnoverne zistila, za
akých životných podmienok sa tam nachádzajú a či je pokrsteným Židom zo
Slovenska v tamojších koncentračných táboroch daná možnosť vykonávať svoje
kresťanské a náboženské povinnosti.29)
Aj napriek vystatovačnému prvému bodu o vysťahovaní nebezpečných Židov sa
fakticky v tomto stanovisku aj oficiálne odzvonilo deportáciám a potvrdzovali sa
stanoviská zákona z mája 1942, najmä ich výnimky. Kardinál - štátny tajomník
prijal uistenie s úľavou a zdôraznil, "že Svätú stolicu v otázke židovskej neviedli iné
motívy, len motívy čistej kresťanskej ľudskosti. Odpoveď ho uspokojuje a bude
referovať o nej Sv. Otcovi.,,30)
Vatikánsky Štátny sekretariát v zastúpení kardinála-štátneho tajomníka Luigi
Maglioneho sa v rokoch 1941-1943 významne zasadil za obmedzenie a napokon
zrušenie deportácií slovenských Židov a bolo najmä jeho zásluhou, že zhruba
30 000 slovenských Židov prežilo katastrofu genocídy. Vatikánska diplomacia
v záchrane slovenských Židov prejavila nekompromisnú húževnatosť, vytrvalosť
a ráznosť, pripomínajúc duchovné založenie slovenského národa a jeho kresťanskú
tradíciu a neváhala adresovať tvrdé výtky slovenským vedúcim politikom, vrátane
J. Tisu. Tragédia slovenských Židov bola v značnej miere příčinou dezinteresu,
ktorý sa vo Vatikáne de facto prejavil v otázke Tisovej popravy. Vatikán v súvislos
ti so slovenskými Židmi si zaslúži plné uznanie,odpovedajúce zmyslu jeho etických
zásad.
Poznámky
1) Údaj o počte zavraždených slovenských Židov preberáme zo štúdie Ivana Kamenca Snem slovenskej
republiky a jeho postoj k problému židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939 - 1945,
historický časopis (Bratislava, řoč. XVII, 1969, č. 3, str. 360. - Podobný údaj ("vyše 50 000 Židov zo
Slovenska") uvádza aj Ľ. Lipták, Slovensko v XX. storočí, Bratislava 1968m str. 214, - Údaje zo
začiatku padesiatych rokov (nevrátilo sa tých 108 000 Židov, ktorých zo Slovenska deportovali")
považujeme za nevierohodné. (A. Svoboda - A. Tučková - V. Svobodová, Sprisahanie proti republike,
Bratislava 1950, str. 97.)
2) A. Svoboda - A. Tučková - V. Svobodová, l.c., str. 30
3) Tamže, str. 98
4) Tamže, str. 101
5) I. Stanek, Zrada a pád, Hlinkovští separatisté a tak zvaný slovenský stát, Praha 1958, str. 182 - 184.
6) F. Vašečka, Buržoázny štát a cirkev, Bratislava 1957, str. 267
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7) Pravda, 5. augusta 1946 (výpoveď pred Národným súdom v Bratislave)
8) Ľ. Lipták, l.c., 213
9) I. Kamenec, l.c., 348
10) Štátny slovenský ústredný archív (ŠSÚA), f. Ministerstvo zahraničných vecí, Vatikán (november
1941).
11) Tamže. (Úradný záznam Mračnu z 23. III. 1942 z príkazu ministra A. Macha.)
12) V zázname vyslanca inž. Mračnu z 23. III. 1942 sa píše: "Obidva predmety (t.j. konkordát a kongurua) sa však nezdajú byť takej povahy, aby štátny sekretár bol predvolal slovenského vyslanca na
slovenský štátny sviatok, ačkoľvek istý moment, týkajúci sa Konkordátu, by bol mohol pohnúť
štátneho sekretára k takému kroku, keby sa dalo predpokladať s istotou, že o tomto momente už
vedel."
13) ŠSÚA Bratislava, f. MZV - Vatikán, č. 8224/42
14) K. Sidor v liste zo 17.. III. 1942 oznamuje Ministerstvu zahraničných vecí v Bratislave: "Prísne
dôverné! - V sobotu 14. marca súrne pozval na audienciu štátny sekretár kardinál Luigi Magliole.
Prijal ma napoludnie vo svojej pracovni, kde mi odovzdal v sprievode dlhšieho rozhovoru text nóty. V sobotu 14. marca som na MZV podával po telefone zprávu o priebehu oslavy štátneho sviatku na
vatikánském vyslanectve a z tej príležitosti zdiktoval som odkaz pre pána predsedu vlády tohoto
znenia: o dnešnom rozhovore s kardinálom Maglionem chcel by som podať osobne referát v Bratis
lave. Nech ma pán predseda vlády upovedomí, či môžem odcestovať z Ríma na podanie ústnej
správy." /ŠSÚA Bratislava, f. MZV - Vatikán, 8224/42).
15) Telefonogram K. Sidora, ktorý na MZV zaznamenal o 15. hodine službukonajúci úradník znel:
"Pán vyslanec Sidor oznamuje p. predsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí Dr. V. Tukoví, že
dnes o 13. hodine bol náhle pozvaný ku štátnemu sekretárovi kardinálovi Maglionemu. Kardinál
odovzdal p. vyslancovi Sidorovi veľmi dôležitú nótu, o ktorej by rád osobne podať správu p. pred
sedovi vlády. Nech Sidorovi odtelegrafuje, či v tejto veci osobne môže prísť podať referát. Do
telefónu obsah nóty nemôže povedať.: (Tamže.)
16) I. Kamenec, l.c., 350.
17) Záznam vyslanca inž. Mračnu z 25. marca 1942. (ŠSÚA Bratislava, f. MZV-Vatikán /marce 1942/).
18) "Vysvetlil som mu, že je okolo veci veľa chýrov, ktoré su veľmi prehnané. Napríklad chýr, že
Židovky boli políciou v noci z rodín vzaté, odpovedá skutočnosti len v tých prípadoch, v ktorých Židia
alebo Židovky nevyhoveli úradnému predvolaniu, aby sa dostavili v istý čas na určené miesto. Ďalej
chýr, že sa trhajú rodiny, tiež neodpovedá pravde, lebo sa koncentrujú zatiaľ len slobodní, vdovci,
vdovy a rozsobášení Židia. Manželov a ich detí sa vec netýka. - Nie je pravda,že by 80 000 Židov sa
teraz deportovalo, ale vyberajú sa len práceschopní, ktorých môže byť snáď 25%. Budú poslaní z
koncentračných miest na prácu do Generálneho Gouvemementu, cez Nemecko." - Tamže.
19) Tamže.
20) Tamže.
21) ŠSÚA Bratislava, f. MZV - Vatikán, í. 8325/42
22) Tamže. (Sidorov list č. 296/42 zo 16. IV. 1942.)
23) Gardista, 15. V. 1942; I. Kamenec, l.c., 352.
24) I. Kamenec, l.c., 353
25) Slovenská vláda odpovedala na vatikánske nóty 8. mája 1942. Keď 23. mája 1942 K. Sidor navštívil
kardinála Maglioneho, referoval mu "o slávnostnom priebehu osláv pápežského jubilea, ktoré sa
konaly lpo celom Slovensku v prítomnosti štátnych reprezentantov a celého slovenského spoločenstva."
/ŠSÚA Bratislava, f. MZV - Vatikán, č. 8398/42; Sidorov list č. 432/42 z 26. mája 1942.)
26) Prehľad pozri v štúdii I. Kamenec, l.c., 354 a n.
26a) ŠSÚA Bratislava, f. MZV - Vatikán, bez č.
27) ŠSÚA Bratislava, f. MZV - Vatikán, č. 6320/M3. (Sidorova správa č. 59/dôv/1943 z 2. mája 1943.)
28) ŠSÚA Bratislava, f. MZV-Vatikán, č. 6325/1-43. (K. Sidor žiadal, aby jeden exemplár nóty si
ponechalo MZV, druhý bol odovzdaný Tukovi a tretí Tisovi.)
29) ŠSÚA Bratislava, f. MZV - Vatikán, č. 6325/M3.
30) ŠSÚA Bratislava, f. MZV-Vatikán, č. 6370/1 - 43.
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POLITIKA V LITERATUŘE
A LITERATURA V POLITICE

Arpád Göncz

Webstrův slovník anglického jazyka - o němž je známo, že obsahuje přesné
definice všech pojmů, které stojí za to, abychom je znali - definuje slovo politika
jako "řízení nebo účast na politických záležitostech, často provozované jako
povolání'. U významu slova literatura slovník nabízí "autorské povolání, tvorba
slovesných děl, zejména fiktivní prózy, poezie atd."
Jak dokládají tyto definice, běžná praxe vycházející ze zkušenosti zaznamenáva
né po několik tisíciletí považuje politiku a literaturu za povolání, ale za povolání
odlišná. Pravda, jedno nemusí nutně vylučovat něčí účast na druhém, protože
kvality a zkušenosti, které politika a literatura vyžadují, nejsou sice totožné, ale
jistě se překrývají. Představivost, schopnost vcítění, porozumění lidské povaze,
schopnost formulovat a (abych uvedl nějaký nedostatek, který se může proměnit ve
ctnost) snaha po sebeuplatnění a trocha marnivosti - to vše je pro obě povolání
neodmyslitelné. A i když je pro literaturu nutné pouze málo znalostí z ekonomie
a pro politiku nejsou nutné žádné znalosti estetiky nebo dějin literatury, je zřejmé,
že jak spisovatelé tak politici jsou lidé, kteří musí realizovat společenské a his
torické souvztažnosti.
Literární i politická činnost v mnoha ohledech čerpá ze stejné touhy po sebe
vyjádření a je kontrolována empatií a intuicí, které zase vycházejí ze znalosti
lidských vztahů a širokého okruhu zkušeností. V obou povoláních zaujímá přední
místo spontaneita a veřejnost může tím, že potvrdí nebo zamítne, snadno kontrolo
vat účelnost rozhodnutí, jimiž se spisovatel nebo politik pokouší (ať už úspěšně
nebo neúspěšně) ovlivnit osud lidí žijících buď v jeho fantazii nebo v jeho okolí.
Kdyby spisovatelova rozhodnutí porušila vnitřní koherenci nebo pravdivost jeho
díla, ztratí důvěru, zatímco jde-li rozhodnutí politika proti směru, kterým se
společnost vyvíjí, proti jejímu hospodářství nebo jejím dějinám, negativně to ovlivní
jeho základní politickou linii. Samozřejmě, že spisovatelé i politici mohou věci
pěkně zkomplikovat, ale stojí za povšimnutí, že jejich omyly nejsou stejně závažné:
nelze nikoho donutit, aby četl špatný román, ale špatné rozhodnutí některého
politika může poškodit milióny lidí.
To, co jsem až dosud řekl, se může zdát obdivuhodně prosté, pravděpodobně
pravdivé a dostatečně elegantní - možná až příliš. Věrohodnost tomu může dodat
skutečnost, že jsem jak praktikující spisovatel, tak praktikující politik, protože jsem
prezidentem malé země ve středovýchodm Evropě, jejíž loď se z rozbouřeného
moře pokouším přivést do přístavu.
Ale otázka, může-li člověk být spisovatel a politik či buď spisovatel nebo politik,
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je daleko složitější. Závisí nejen na vnitřních kvalitách člověka, ale i na oblasti, kde
se narodil (včetně subkultury a tradic), právě tak jako na sociální skutečnosti, která
přiměla osobu váhající mezi "buď a nebo", aby si zvolila jedno nebo druhé povolá
ní. V naší části Evropy je mnohem víc spisovatelů-politiků, než řekněme v západní
části tohoto kontinentu. A není se co divit, důvod nespočívá ani tak v tom, že by
v těchto zemích byl mimořádný nedostatek spisovatelů, jako spíš v společenských
podmínkách naší oblasti a především v nedostatečnosti naší občanské společnosti.
V Maďarsku byla literatura, zejména poezie, po staletí předním nástrojem
národního sebevyjádření, právě tak jako hudba v Rakousku nebo divadlo v Čech
ách a Polsku. Dovolil bych si říci, i když bych to těžko prokazoval, že poezie se
stala vyjádřením maďarské národní existence v období evropské renesance a baro
ka a tím pomohla formovat naši národní identitu, protože náš zápas proti turecké
okupaci nám sto padesát let poskytoval jen velmi omezené možnosti o politice
hovořit. Politika se vedla mečem a spisovatelé mohli vzít pero do ruky pouze
tehdy, když nakrátko odložili meč. Takováto generalizace samozřejmě neplatí bez
výjimek, ale jedno je jisté: tím, že maďarští spisovatelé té doby psali maďarsky
místo latinsky, tím, že krváceli na bojištích nebo hradbách a tím, že psali hrdin
skou epiku vycházející z jejich bezprostředních bojových zkušeností, dělali politiku
samotnou svou existencí, protože do básní nebo politických eseji vkládali své
životní mravní naučení. A často to dělali doslova s nasazením života. Láska, o níž
psali, a duchovní zkušenost, kterou odhalovali ve svých básních, se shodovala
s realitou jejich života, a tou realitou bylo hájit a dobývat pevnosti, ukrývat se
a trpět rozmary počasí mezi šarvátkami.
Proces buržoazního vývoje (v evropském slova smyslu) byl tehdy v Maďarsku
vpodstatě ukončen a zastaven upevněním feudalismu téměř v celé habsburské říši.
V jiných zemích střední Evropy se vedoucí silou společnosti stala šlechta, ale
v Maďarsku, jež po dlouhotrvající turecké nadvládě téměř vykrvácelo, a přesto
zůstalo v úsilí o národní nezávislost nezlomeno, politický (a někdy i ozbrojený)
zápas o suverenitu splýval s obranou moci a privilegií šlechty. Později, v době
ohromných převratů Francouzské revoluce, odpor šlechtických velkostatkářů
k reformnímu procesu způsobil naprosté fiasko císařových snah modernizovat
habsburské impéruim pomocí osvícených dekretů. Umírající panovník musel
všechny dekrety odvolat a naděje na sociální spravedlnost a moderní demokracii
byly víc jak na půl století zatlačeny do podzemí. Země musela čekat až do roku
1848, než naše první buržoázni revoluce a boj za svobodu zrušily privilegia šlechty.
Nemělo by být překvapením, že tehdejší politické cíle mého národa a jeho
touhu po svobodě nejjasněji a nejúčinněji vyjádřil právě básník - Sándor Petöfi.
Jako amatérský politik nebyl Petöfi v praktickém smyslu úspěšný, jeho pokus stát
se členem parlamentu znemožnila politická organizace šlechty. A svůj druhý pokus
uspět v realpolitice zaplatil životem: zabila ho ruská jízda v jedné z posledních bitev
v roce 1849. Ale jeho poezie žila dál a jeho postava znepokojovala Maďary desítky
let po jeho smrti, dokonce ještě dnes někteří moji spoluobčané hledají jeho kosti.
Ano, tento amatérský politik dosáhl toho, po čem touží všichni profesionální
politici: stal se legendou. Jeho vynikající básně se spolu s národními vlajkami
objevily při druhém národním zápase za svobodu v roce 1956 - ve stejném kontex
tu, v jakém je o století dříve napsal.
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Skutečně občanská společnost se však nezformovala ani během hospodářského
rozmachu, který nastal po kompromisu z roku 1867, ani po rozpadu impéria
v předvečer První světové války, ani jako následek Trianonské smlouvy (1920),
která mou zemi připravila o dvě třetiny území a jednu třetinu obyvatel, ale ani
během regentského období, jehož konec v posledních dnech Druhé světové války
znamenal katastrofu. Nevytvořil se žádný volený zastupitelský systém, chrakteristický pro jiné demokratické společnosti, neexistovala ani rozumná politická dělba
práce, na jejímž základě by profesionální politikové mohli plnit své poslání,
protože by se opírali o souhrn právních, sociologických, ekonomických a historic
kých poznatků.
Možná, že to je příčina, proč si Maďarsko spolu s jinými zeměmi této oblasti
udrželo tradici umožňovat spisovatelům, umělcům, myslitelům a vědcům, aby hráli
mnohem významnější politickou roh, než je běžné na Západě (i když ji dlouho
mohli hrát pouze mimo vládu). Nejzávažnější problémy, kterým musel národ čelit
v průběhu tohoto století, obyčejně neformulovali profesionální politikové, ale
nezávislí intelektuálové, jejichž slovo mělo v národě mnohem větší váhu než slovo
politiků. Známý maďarský spisovatel a básník Gyulla Illyés to vyjádřil takto:
"V naší zemi se očekává, že básníci budou zaujímat stanovisko i k otázkám hydro
logie." Politické vedení se dostalo mimo sféru skutečného rozhodování. Držitelé
politické moci, kteří měli k dispozici informace, je filtrovali svým chabým svědo
mím a upravovali podle svých toužebných přání, zatímco ti, co stáli mimo, často
sice přesné informace postrádali, ale o utrpení maďarské společnosti věděli
mnohem lépe. Důsledkem toho byl paradox, že inteligence, a tedy i spisovatelé,
sice ztratila oficiální význam, ale že současně díky své společenské věrohodnosti
začala být nadhodnocována. Toto ironické a marginalizující postavení zmíněné
intelektuály téměř donutila stát se politickými diletanty. Před touto slepou uličkou
je zachránil pouze smysl pro zodpovědnost, který jim vštípila vážnost situace
a velké společenské naděje národa.
Ne náhodou byly v Maďarsku mezi dvěma válkami nejvíc ceněnými a nejvlivnějšími politickými projevy prakticky bez výjimky literární texty, včetně básní (ať
už to zní Západu jakkoli podivně), ale především to byla prohlášení, eseje, studie,
letáky a typicky maďarský útvar: sociografický esej, útvar někde na pomezí mezi
sociologickou a sociopolitickou studií. Nejdůležitější literární a politický směr
meziválečného období se nazýval rolnický radikalismus a práce "rurálních sociolo
gů" tohoto hnutí mají ještě dnes svůj politický a ideologický význam.
Nemám v úmyslu předkládat zde estetickou analýzu nebo politické zhodnocení
prací rurálních sociologů nabo jiných autorů, kteří z různých politických perspektiv
pomáhali formovat naši občanskou společnost. Tento jev je zajímavý především
sám o sobě, protože zahrnuje úlohu spisovatelů a intelektuálů - i samotné literatu
ry -, kterou sehráli při vytváření veřejného mínění, a tím i politiky, i když nepřímo.
Krátké období demokracie mezi roky 1945 a 1948, jež oddělovalo léta nacismu
od komunistické diktatury, naprosto nestačilo, aby se přirozeně od sebe odělily
společenská a politická činnost, což je v občanské společnosti nevyhnutelné. Zdálo
se, že si umění našlo v oněch polodemokratických podmínkách své místo, když se
zbavilo pout konzervativismu a přestalo být jak opozicí, tak přisluhovačem nových
politických struktur (které z počátku nebyly přesně vymezené - sňatek z donucení
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mezi antagonistickými stranami, které vzájemně potlačovaly duchovní vliv té druhé
na společnost). V oněch letech země balancovala mezi nezakrytou skutečností
sovětské okupace a neurčitou nadějí na jakousi novodobou nezávislost - přinej
menším do vypuknutí studené války. Od těch dob se spisovatelé stali schizofreniky,
ale i to v jistém smyslu odráželo postoje komunistů k umění vůbec: takzvaní
revolucionáři byli ve skutečnosti konzervativní a to, co se nazývalo "socialistický
realismus" vlastně bylo maloburžoasně realistickým pokračováním neokonzervativního žánru, který byl módní v období mezi dvěma válkami.
V Maďarsku, jako ostatně všude v socialistickém světě, komunisté brali napsané
slovo až příliš vážně, což je důvod proč chtěli nejen sledovat každé napsané slovo,
ale ještě raději každé nadiktovat. Přitom jim uniklo, že všechny diktáty směřují
k tomu, aby zbavily spisovatelovo slovo jak umělecké, tak politické důvěryhodnosti
a v důsledku toho i jeho obecného významu. Komunistická strana požadovala, aby
spisovatelé byli státními kanárky pomáhajícími rozšířit její ideologickou slávu,
a byla připravena všechny a všechno stíhat ohněm a mečem, aby tohoto cíle dosáh
la. Výsledkem bylo, že se většina spisovatelů připojila a začala vytrubovat per
manentní státně partajní evangelium. Menšina se odmlčela nebo byla umlčena
a několik spisovatelů zakódovalo své poselství tím, že je chytře skrylo mezi řádky.
Takovýto manévr je běžný za každého despotismu: spisovatelé, kteří vědí, že
cenzoři jsou vpodstatě omezení, se je snaží obejít a přitom doufají, že čtenáři tento
trik pochopí - někdy dokonce z textu vyčtou víc, než je jeho skutečný obsah. Ale
komunistickému systému v Maďarsku se podařilo zkonstruovat obzvlášť vychytra
lou, záludnou a dobře fungující metodu autocenzury. Uveřejnění díla nebylo nikdy
ani výslovně povoleno, ani výslovně zakázáno nějakým tupým cenzorem. Místo
toho bylo rozhodnutí ponecháno v rukách ředitelů a redaktorů nakladatelství
(a tak v rukách samotných autorů, nad nimiž se neustále vznášela hrozba oficiální
ho zákazu) - a celý systém spočíval na předpokladech, které vycházely z neustále
se měnící politické situace. Spisovatelé pochopitelně nemohli zklamat odpovědné
redaktory, kteří byli namnoze jejich přáteli, a rozhodně jim nechtěli působit
nepříjemnosti.
Důsledkem toho bylo, že se maďarští spisovatelé rozdělili do tří kategorií,
ovšem veřejně nevyhlášených (zato tvrdě prosazovaných): spisovatelé vydržovaní,
spisovatelé tolerovaní a spisovatelé zakázaní. Ti, kdo patřili do první kategorie, byli
evidentní stranické prostitutky. Příslušníci třetí kategorie byli stejně vyhraném
a v důsledku toho také vyloučeni z maďarské literární scény. V nejobtížnějším pos
tavení se nacházeli zbývající spisovatelé spadající do druhé kategorie, tedy spisova
telé tolerovaní, i když z hlediska literárního renomé na tom byli nejlépe. Byli
zocelení životem jako lišky, na které se často pořádá hon, jelikož jejich díla byla
střídavě zakazována a povolována. I když se dočkali vydání svého díla, bylo to po
dlouhé době - často už jejich poselství nebylo aktuální - a možnosti tiskáren byly
samozřejmě natolik omezené, že se text dostal do rukou jen malé části čtenářů.
Jestliže se tolerovaný spisovatel vzdal možnosti publikovat doma, mohl svá díla
propašovat za železnou oponu, odkud pak pronikaly zpět a svému autorovi dodáva
ly dvojsečnou gloriolu disidenta. Ale protože jeho přirozeným publikem byli
maďarští čtenáři, musel své poselství napsat mezi řádky, čímž riskoval, že ztratí
moc tajného kódu, jakmile bude jednou literatura svobodná.
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Takto si spisovatel mohl přece jen zachovat čest, i když jiným způsobem, než
jaký byl vnucen zakázaným spisovatelům, kteří byli sice čestní, ale čtenářům úpně
neznámí. (Pro většinu maďarských spisovatelů, kteří se Snažili v exilu realizovat své
představy, se podobné zapomnění stalo osudem.)
Je zřejmé, že v tomto deformovaném kulturním a politickém prostředí zařazení
do kategorií nemohlo vycházet z autorových hodnot. Někteří z protěžovaných byli
dobří spisovatelé - prostitutka může být hezká, zatímco žena bezúhonná nemusí
nutně být krasavice - a mezi zakázanými spisovateli se našli i špatní. Zařazení do
kategorií vycházelo pouze z politické loajality, nikoliv z literárních či estetických
hodnot díla, proto také hranice mezi dovoleným a zakázaným byla stále proměn
livá.
Někdy byli spisovatelé ze "šedé zóny" jenom trochu znepokojováni nebo jed
noduše omezováni. Ale často některý příliš sebejistý lovec náhodou trefil jednoho
nebo dva spisovatele, v některých případech dostávali lovci rozkaz odstřelit určené
cíle "omylem". Tyto hony na lišku se odehrávaly na politických polích - o nichž se
diskutovalo jako o literatuře - a lovci se domnívali, že jsou politiky. Ve skutečnosti
byli pouhými techniky politické moci, protože skutečná politická rozhodnutí se
vyráběla v Moskvě. Úkolem místních politiků bylo vykonávat příkazy - což také
dělali, někdy i trochu přeháněli, aby dostali dobré známky. Tento druh manipulace,
protože měl tak málo společného s reálnou politikou, byl na hony vzdálen od
národa a hospodářské situace vůbec. Řídil se čistým voluntarismem, i když někdy
voluntarismem provázeným dobrými úmysly.
Ovšem reálnému životu v Maďarsku se podařilo ochočit i toho nej divočejšího
"voluntaristického" ducha. Uvedu pouze jeden jediný příklad: úkolem typicky
stalinistické instituce, jakou byl Svaz spisovatelů, bylo kontrolovat spisovatele, ale
časem se stal pro spisovatele prostředkem k dosažení reforem. Změny byly tak
hluboké, že v letech 1953-1956 stál Svaz na předním místě politické a kulturní
přípravy revoluce, a koncem osmdesátých let tento Svaz doslova prošlapal cestu
mírovému přechodu od komunismu k demokracii. A v obou případech se tohoto
procesu účastnili spisovatelé, kteří o sobě tvrdili, že jsou komunisté.
Je velmi důležité, abychom si uvědomili, že v obou případech chování spisovate
lů vycházelo z maďarských literárních tradic. Skutečný politický život byl v plen
kách, politikové byli převážně diletanty, takže nevděčná práce prozkoumat politický
a kulturní stav země, mobilizovat veřejné mínění a dokonce připravovat rozhodnutí
a převzít úlohu lidových vůdců během dvanácti dní revoluce, to vše na sebe vzali
spisovatelé a ostatní intelektuálové. Udělali to zcela přirozeně, jako by to byla
jejich nejvlastnější úloha. Možná, že to je důvod, proč nebyl Svaz spisovatelů - tak
jako v ostatních socialistických zemích - po pádu komunismu zrušen. Většina
spisovatelů se stále se Svazem ztotožňovala, proto byla tato organizace v postavení,
že mohla nové demokratické (ale stále ještě trochu socialistické a autoritářské)
moci zabránit vylít s vaničkou i naše nové dítě, jež je po narození ještě trochu
načervenalé, ale v dospělosti by mělo být čistě demokratické.
Přestože Svaz spisovatelů byl ustaven k tomu, aby spisovatele školil v leninismu-stalinismu, postupně pevně zakotvil v maďarské společnosti a dnes ho lze
považovat za skutečnou politickou školu. Jako spisovatel to mohu brát jako
ocenění i jako odsouzení, protože tento jev i nadále odráží slabost poloobčanské
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společnosti a nejistotu spisovatelů ve věci jejich skutečné úlohy ve společnosti.
Dost možná, že tento odstup už dnes není nutný, protože nové politické strany,
které vyšly z opozičních hnutí - zejména dnešní vládnoucí strana Maďarské demo
kratické fórum a Svobodní demokraté, jejich nejsilnější opozice, mají ve vedoucích
funkcích spisovatele, sociology a filozofy.
V maďarské politice stále ještě probíhá proces hledání vlastního výrazu; zůstává
tu prostor pro další růst a strukturu našich stran nelze považovat za definitivní.
Navíc se zdá, že i když literatura do této chvíle neopustila politiku, politika defini
tivně opustila literaturu. Svaz spisovatelů je považován za jakýsi rámec, v němž se
profesionálové zabývají uměleckými směry, tedy za nástroj uměleckého sebevyjád
ření. Ačkoli toto sdružení se ještě nezbavilo mentálního sklonu vydávat politická
prohlášení k probíhající politické polarizaci, je dokonce i tato jeho politická úloha
podstatně jiná než ta, kterou přijal v létech, kdy se politická konfrontace ode
hrávala na půdě Svazu.
Abych ozřejmil organický vztah mezi maďarskou politikou a úlohou spisovatelů,
uvedu tu jeden příklad - je to ilustrace, nikoliv důkaz. Lidský osud, o kterém se
zmíním, je osobní, ale dává možnost nahlédnout do našeho způsobu života, a já
doufám, že nikomu nebude vadit, že je to můj vlastní příběh. Koneckonců, ten já
znám nejlépe a kromě toho je typický pro mnoho příslušníků mé generace,
protože zahrnuje několik náhlých změn směru a šest let poroby (pro lidi mé
věkové skupiny to znamená cokoli od pobytu v zajateckém táboře po odsouzení
k vězení, internaci, nucené práce v Sovětském svazu, nemoc, exil nebo deportaci).
Tedy moje životní cesta byla typická, ovšem za předpokladu, že člověk neměl to
štěstí a nezemřel mlád.
Svou podvojnou politickou a literární dráhu jsem započal ve svých třiadvaceti
letech. Na literaturu jsem se zaměřil dřív, napsal jsem několik básní a zabýval jsem
se neurčitými literárními sny, zatímco moje politická dráha začala tím, že jsem vzal
do ruky zbraň proti nacistické okupaci své země - spíš z horkokrevnosti než jako
plánovanou aktivitu politika. Na začátku druhé světové války jsem ukončil střední
školu a v roce 1941, když Maďarsko vstoupilo do války, jsem studoval na univer
zitě. V té době se Maďarsko zmítalo v moři sociální nespravedlnosti a rasové
diskriminace, kterým neúspěšně čelily progresivní síly. Mírová smlouva, vnucená
Maďarsku po první světové válce, nedokázala vzít v úvahu pravděpodobné následky
uměle vyznačených hranic; tím, že tyto hranice porušily národnostní princip,
vyvolaly hysterii a zneurotizovaly mnoho jednotlivú, a vytvořily tak líheň šovinismu,
fašismu a nesnášenlivosti.
Konec druhé světové války znamenal příslib, že Maďarsko znovu získá národní
suverenitu a demokracii, ale "osvobození" se zakrátko ukázalo být nezakrytou
sovětskou okupací a v předvečer studené války se komunisté chopili veškeré moci.
Dokonce i tři roky, v nichž ještě žila naděje na demokracii, se změnily na hořké
politické vyklizování pozic. Pokud jde o mě, pokoušel jsem se co nejlépe uplatnit
to, co jsem se během své politické rezistence naučil, v řadách tehdy nejsilnější
strany Nezávislých malorolníků. Mladý a nezkušený, vydával jsem mládežnický
časopis své strany.
Když komunisté úplně převzali moc, musel jsem se probudit ze svých literárních
i politických snů. Lidé s mým puncem nemohli najít práci, natož zastávat politic154
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kou funkci. Po roce bez zaměstnání jsem byl nakonec přijat jako nekvalifikovaný
dělník, ale ani to nebylo bez problémů. Neměl jsem naději cokoliv publikovat; vše,
co přece jen spatřilo svělo světa, vyšlo pod jménem někoho jiného, zatímco já jsem
zůstal neznámou osobou v pozadí. A ještě něco: moje politická minulost, přestože
jsem v ilegalitě měl celou řadu spojení s mladými komunisty, se stala zdrojem
akutního nebezpečí. Podle názoru komunistických vládců každý, kdo se odvážil
pozvednout zbraň proti nacistickým okupantům, to může v zájmu národní nezávis
losti udělat i proti Rusům. To mě nepřekvapilo, ale udivilo mě chování oněch
členů Komunistické strany, kteří byli mými druhy ve zbrani. Ti, kteří kdysi spolu se
mnou riskovali život, mě najednou pokládali za nepřítele.
Nebylo to však pouze politické prostředí, co mi bránilo psát; scházela mi
jakákoliv iniciativa. Jednak každý, kdo přiložil pero na papír, musel psát to, co si
Komunistická strana přála, a literatura se stala synonymem prostituce. Jednak
jsem si na denní chleba nemusel vydělávat psaním, proto bylo pro mne zcela
přirozené od psaní upustit. Koneckonců, měl jsem vlastně štěstí, jako spisovatel
i jako politik. Podařilo se mi vyučit se ocelářem a získat práci v továrně, dělal jsem
tam svářeče a montéra. Později jsem se dostal do zemědělství, také jako manuální
pracovník. Postupně jsem se propracoval až na technika a nakonec jsem se stal
zemědělským inženýrem; v roce 1956 jsem dokončoval univerzitní studia svého
nového oboru.
Revoluce v roce 1956 mne znovu uvrhla do hlubokých vod politiky, i když
tentokrát s mnohem větší sumou sociálních a politických informací. Předcházející
roky jsem žil životem dělníka a rolníka, ale měl jsem i osobní zkušenosti s intelek
tuální prací a organizací. Početné změny v mém životě mi připravily mnoho
zkoušek a trápení, ale teď se zdálo, že jako spisovatel i jako politik je všechny
budu potřebovat.
Když bylo maďarské povstání roku 1956 potlačeno, i nadále jsem se účastnil
politických ústupových akcí - a přišlo mne to draho. V tajném procesu jsem byl
obviněn ze spiknutí proti režimu a velezrady, za což mne čekalo doživotní vězení.
Ale během více než šesti let pobytu ve vězení jsem se naučil anglicky a tři roky
jsem pracoval jako překladatel. Opět jsem měl štěstí: mohl jsem těžit z historic
kých a politických prací, které jsem měl překládat pro vedení věznice - tyto práce
bych nikde jinde nedostal do rukou - a po propuštění jsem se mohl živit svou
angličtinou.
Opět na "svobodě", pokoušel jsem se najít si místo v zemědělství, ale komunisté
mne vypudili ze všech takových pracovišť. Jediné, co mi zbývalo a co ostatně bylo
posledním útočištěm maďarských intelektuálů, bylo stát se překladatelem na volné
noze. Nakonec jsem překládal americkou a anglickou literaturu a ta mi v pravý čas
upravila cestu k vlastní tvorbě. Když mi bylo dvaapadesát, vyšla po pětiletém
čekání moje první práce, román. Nazýval se Sarusok (Boží muži) a od té doby byl
přeložen do několika jazyků. I když příběh je údajně o procesu s kacíři v patnác
tém století v Maďarsku, ve skutečnosti je to zpráva o mých zkušenostech z vězení.
(I když tento fakt nebyl nikdy zveřejněn, bylo to jasné nejen mým čtenářům, ale
i literárním magnátům.)
Nicméně jsem existenčně zůstal závislý na literárních překladech a svému psaní
jsem se mohl věnovat jen ve volných chvílích. Vezme-li se do úvahy nepravděpo
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dobnost, že by některé moje dílo bylo publikováno, nemluvě o příliš dlouhé čekací
době, je jasné, že bych se psaním nemohl živit. Kromě toho bylo velmi těžké určit
ohlas toho, co jsem směl uveřejnit, protože náklad byl velmi malý a kritici záměrně
mlčeli (skutečně, laskaví kritici se velmi snažili, aby se ani nedotkli podstaty toho,
co jsem chtěl sdělit!). Následkem toho se účinek mého literárního úsilí podobal
podzemní řece, vynořující se jenom tu a tam. A úspěch byl velmi tlumený, protože
nikdo nechtěl dělat nepříjemnosti mně ani sobě. Každá z mých prací utrpěla tím,
že její aktuální poslání zastaralo, protože její vydání nebo inscenace na sebe
nechaly velmi dlouho čekat. Nemohl jsem si pouze vypočítat plus - bude-li jaké - které může mým pracím dodat ona velká neznámá: budoucnost. Vynahradí mi
všechno, o co jsem přišel v dlouhých létech čekám?
Samizdat, alespoň v Maďarsku literatuře příliš nepřeje, protože v něm nevznikla
žádná mimořádná literární díla. Ale nelze stanovit žádná pravidla. Jak se měnilo
politické klima, tehdejší zájmy Svazu spisovatelů vyžadovaly, aby se Svaz stáhl
z přední linie každodenní politiky a vytvořil pro sebe novou funkci a novou úlohu
při pokusu dosáhnout autonomie na vládě. A já, i když ne příliš známý, jsem byl
zvolen předsedou tohoto sdružení. Dodnes nevím, zda jsem byl já, překladatel
a dramatik - ale člověk z venku, starý člen opozice - zvolen pro sílu svých prací,
pro svou politickou minulost nebo pro svou osobnost. Ale předseda Svazu spiso
vatelů, jak svým postavením, tak pro charakteristickou úlohu literatury v několika
stoletích maďarských dějin, se fakticky stává neoficiálním odborníkem na veřejné
právo. V mém volebním období se zodpovědnost, kterou Svaz nesl, ještě zvětšila,
protože funkce jeho vedoucího je nepolitická, nebo spíš nadpolitická. Proto jsem
musel opustit řady demokratické opozice.
Díky svému postavení ve Svazu spisovatelů jsem se samozřejmě stal známějším,
což později vedlo k tomu, že mne Svobodní demokraté navrhli na prezidenta
Maďarské republiky. Velké postavy maďarské politiky - ti, kdo hráli vedoucí role
ve všech demokratických hnutích od roku 1941, kdo byli členy protinacistického
podzemí (a ještě dříve při pokusu rolnických radikálů ustavit národní jednotu proti
válce), kdo se zúčastnili revoluce v roce 1956 a kdo vedli některá pokojná hnutí
směřující k demokracii v osmdesátých létech - už nežili. Byl jsem zde já, spisovatel
s třemi odlišnými politickými obdobími ve svém životě, vykonávající funkci před
sedy Svazu spisovatelů, považovaný za jediné životaschopné řešení.
Nepochybně se tento příklad silně váže k Maďarsku. Jeho příběh se nemohl
odehrát nikde jinde a s nikým jiným než příslušníkem mé věkové skupiny jako
hlavním hrdinou. Navíc, i když dovoluje určité zobecnění, je to jedinečný příběh
s jedinečným posláním, možný pouze za zvláštního vzájemného působení prvků
moderních dějin.
Kdyby se mne někdo zeptal, jestli jsem spisovatel nebo politik, trval bych na
tom, že jsem spisovatel a politik. Tyto dvě funkce, přítomné v komické kombinaci
nazvané Árpád Göncz - maďarský prezident a spisovatel - nelze oddělit. Jako
spisovatel jsem bezesporu získal zkušenostmi, kterými jsem prošel jako politik
a jako vězeň, zatímco prezidenta ze mne v širším slova smyslu udělal spisovatel.
Maďarská ústava není prezidentská, politickou moc má náš parlament a před
seda vlády, jehož tento parlament zvolí. Jakékoliv politické poslání, které prezident
plní, vychází z jeho osobnosti. Prezidentský úřad je považován za nadstranický, ten,
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kdo ho zastává, se nemůže spolehnout ani na podporu vlastní strany. Je důležité
mít to na mysli, protože Maďarsko - spolu s ostatními zeměmi východní Evropy je ve vážné krizi, která ve své podstatě není v první řadě politická. Nejzávažnější
hrozby vycházejí z hospodářských potíží, které se dotýkají velké části naší popula
ce, a prezident může udělat jen velmi málo, aby je zmírnil. A přesto většina
národa, oproti očekávám, prezidentu důvěřuje. Jsem nucen věřit, že je to proto, že
vědí - vzhledem k mým osobním zkušenostem - že člověk v této funkci je jeden
z nich, a proto si dovede sebe představit na jejich místě. A protože kdykoliv mluví,
snaží se mluvit jasně, jak spisovatel má. Doufám, že to dělá úspěšně.
Kdo tedy je tento spisovatel-politik, nynější prezident Maďarska? Jeho mysl je
rozpolcená: trápí ho jeho bezmocnost proti silám, které přesahují jeho pravomoc,
i zodpovědnost těch, kteří byli zvoleni. Zároveň má oči otevřené, aby mohl pozoro
vat především sebe a pak celé své okolí. Ví, že si musí neustále uvědomovat krutý
protiklad mezi svobodou prezidentského úřadu a přísnými omezeními, jež tato
funkce obsahuje - a také pokušení vyplývající z moci a výsad jeho úřadu, právě tak
jako radost, kterou přináší každé vítězství nad nimi.
A sbírá zkušenosti s někdy otevřeným (jindy skrytým) záměrem napsat podle
nich knihu, až přijde čas. Nebo satiru?
Nadále třídí lidi se zvláštním zaměřením na rozpor mezi jejich skutečnou
a předstíranou důstojností.
Samozřejmě je šťastný, když se může smočit ve vlažném proudu příjemné, ale
neosobní intelektuální konverzace.
A je stejně šťastný, když může pocítit svou převahu ve stručném politickém
souboji slov.
Ale je smutný, kdykoliv zjistí, že musí bojovat sám se sebou, aby zůstal sám
sebou.
Je smutný, když se ho někdo bojí, a je šťastný, když ví, že je oblíben.
Je mu velmi nepříjemné, když se přistihne při ješitnosti - a obzvlášť je mu
nepříjemné poslouchat poklony, protože je nevyžaduje.
Samozřejmě že je mu také nepříjemné slyšet o sobě špatné mínění.
Nemá rád prezidentskou rezidenci, ale miluje přátelské domovy - zejména
nabílené venkovské domy.
Stručně řečeno: tento prezident by nemohl být ničím jiným než sám sebou,
i kdyby se o to usilovně snažil.
Spisovatel? Politik? Jeho politická i spisovatelská zlušenost ho naučila, že pro
konečný závěr v tom není žádný rozdíl. Jak úsudek, který si o sobě udělá on sám,
i ten, který si o něm udělají příští generace, bude vycházet z něčeho úplně jiného.

Svůj projev před Kongresem USA
poskytl autor k publikaci ve "Střední Evropě”.
Z angličtiny přeložila Anna GruSová.
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REKVIEM
ZA MRTVOU ŘÍŠI

Příběh rozpadu Rakousko-Uherska

Francois Fejtö

Část čtvrtá
Od klasické války k válce ideologické
(8.pokračování)
Kapitola XXXI.
Vítězství Masaryka a Beneše, dvou géniů propagandy

Hovořili jsme o svobodných zednářích, hlavně francouzských, jako o předvoji

republikánů, kteří vedli radikálně svůj tradiční boj proti klerikalismu a monarchismu, symbolizovaným a ztělesňovaným rakousko-uherskou říší. Vědělo se však už
před Leninem - a víme to ještě lépe po něm -, že avantgarda může strhnout masy
a hrát vedoucí roli pouze v případě, má-li jasnou akční doktrínu. Takovou doktrínu
poskytli francouzským a mezinárodním svobodným zednářům dva géniové propa
gandy: Tomáš G. Masaryk a Edvard Beneš. Role, kterou sehráli v boji proti všem
pokusům o kompromisní mír, stejně jako pokud šlo o vytčení válečných cílů
a nakonec o přeměnu předválečné Evropy v Evropu novou, rozhodně nebyla malá
a nesnažili se ji minimalizovat ani oni sami. I když je pravda, že rakouskou monar
chii označil za "bizarní konglomerát dvaceti národů, který by mohla udržet poHromadě spravedlnost, ale bezpráví ho vede ke zkáze" ,už Montalembert. Ty
řádky ovšem napsal po rozdrcení liberálního hnutí v Maďarsku, v době, kdy se
dynastie snažila vrátit k centralistické, germanizační politice XVII. století. A Louis
Léger, člen Institutu a univerzitní odborník na otázky monarchie, formuloval tezi kterou pak v letech 1914 - 1918, a hlavně po r. 1917, vydatně zužitkovala propa
ganda že "rakouský stát mohl mít raison ďétre v době, kdy měly národy střední
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Evropy důvod obávat se každým dnem vpádu Turků". Ten důvod pominul. Léger
se ze své první cesty do Čech v r. 1864 vrátil s dojmem, že v monarchii osm

miliónů Němců a osm miliónů Maďarů řídí stát o jednapadesáti miliónech obyva
tel, což se mu jevilo jako situace ve století Rovnosti skutečné skandální. Právě on,
který se o Slovácích a Slovincích vyjádřil jako o národech bez dějin, začal jako
první - proti všeobecnému názoru zastávanému až do té doby francouzskou levicí
(a také Marxem a Engelsem) - prosazovat myšlenku, že před pangermánstvím nás
může zachránit jen panslavismus. Jeho hlavními aktéry ve střední Evropě se měli
stát Srbochorvaté (pět a půl miliónu), k nimž se podle něho mělo připojit ještě
milión šest set či sedm set tisíc Srbů a Chorvatů poislámštěných. Zastával rovněž
myšlenku, že se Rakousko-Úhersko stalo definitivně vazalem Německa. Zajímal se
velice o teorie Chorvata Ljudevita Gaje (s nímž mimochodem živě sympatizoval
Metternich), který razil pojem ilyrismu. Podle Gaje mělo pod budoucí Maďarsko
připadnout tehdy už samostatné Srbsko, Maďary už tehdy spravované Chorvatsko
a rakouští Slovinci. (Termín "ilyrismus" byl nahrazen termínem "jugoslávský" až
později.)
Čechové Légera za jeho pražského pobytu okouzlili, jevili se mu jako nejsym
patičtější prvek monarchie. V článku "České království a federalismus", otištěném
10. října 1878 v Revue modeme, připomněl Léger memorandum De imperatore
male informato ad melius informandum, jímž čeští poslanci na pražském sněmu
v dubnu 1871 protestovali proti anexi Alsasko-Lotrinska, faktu, který ostatní
národy monarchie očividně zanechal chladnými. Konstatoval v něm také, že
v českém národním hnutí existovalo období abstence, zahájené českými poslanci
(Léger jim říká Slované), představiteli dvou třetin národa, v r. 1868 na protest
proti císařovu zrušení výnosu z r. 1860, který Čechům přiznával určitou autonomii.
Nový řád věcí, jak ho nastolil rakousko-uherský kompromis, řád, jímž byly všechny
rakouské "državy" - kromě Maďarů, svým způsobem nezávislých - podřízeny
parlamentu, Říšské radě, přijali ze všech slovanských národů jen haličtí Poláci. Je
třeba uznat, že Léger podal o vývoji v monarchii obraz dost objektivní. Jeho
sympatie se sice přikláněly k českým nacionalistům, zdůrazňoval však - a schvaloval
že neusilují o nezávislost Čech, ale o federalizaci monarchie.
Podobně sympatizující a přitom umírněný postoj k české otázce charakterizuje
raná díla jiného velkého odborníka na záležitosti monarchie, Ernesta Denise,
později vášnivého podpůrce Masarykových a Benešových separatistických teorií. Ve
spise Čechy od Bílé hory z r. 1903 Denis připomíná, že od konce XVIII. století
pronikaly do Čech Rousseauovy myšlenky, šířené zde především různými zednářskými lóžemi. Čeští zednáři, píše, pozorně sledovali dění ve Francii a osvícenci,
lidé rozhodně ne nepřátelští revolučním teoriím, měli v českých lóžích své zás
tupce.
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Denis pečlivě studoval boj, který vedli Češi koncem 19. století za uznání své
rovnoprávnosti s významnou, říšskými a rakouským pangermanisty podporovanou
německou menšinou v Čechách, a pro nějž někteří ministerští předsedové za
Františka Josefa, například Eduard Taaffe a Franz Thun-Hohenstein, k nevoli
Berlína projevovali určité pochopem. Na začátku století Denis ještě věřil, že snahy
pangermanistů Schönererova typu a maďarských aristokratů a berlínských Junkersů udržet Čechy ve stavu podřízenosti císař dokáže zkrotit. "Předpovídat rozpad

habsburské monarchie je dnes v módě", píše ve své knize a dodává, že podle jeho
názoru "okolnosti, jež si v 16. století vynutily vznik Rakouska, dosud trvajf, a ať už
mají Poláci, Češi a Slovinci jakékoli důvody ke stížnostem, v jejich zájmu - ne
mluvě o Maďarech, kteří nemají už vůbec proč si stěžovat, - očividně je, aby se
monarchie uchovala. Hledat spásu mimo ni, k tomu by Čechy podle jeho názoru

mohlo dohnat jedině svrchované pohrdání ze strany rakouských Němců. Radí
k umírněnosti a trpělivému pokračování v boji za federalizaci.
Fakt je, že tato myšlenka měla své přívržence i v maďarském parlamentě.
Progermánská politika hraběte Goluchowskiho byla opozicí ostře napadána;
v prosinci 1899 jeden poslanec vystoupil proti nacionalistům prohlášením, že Čechy
mají stejná práva jako Maďaři, a jeden z nejvýmluvnějších vůdců opozice, Miklós
Barta, se pět měsíců po vyhlášení Badeniho protiliberálních opatření vyjádřil, že
"chod věcí si federalizaci stejně vynutí”. Jestliže však na začátku století učenci jako
Léger a Denis projevovali klidnou objektivitu, jestliže Émile Hervé, člověk rovněž
velice citlivý k národnostní otázce v monarchii, u příležitosti přijímání Paula
Deschanela do Akademie ve své řeči dokonce prohlásil, že nechat padnout Rakou
sko by znamenalo nahrát Německu, v Paříži se nicméně začaly stále častěji ozývat
názory radikálně protirakouské. Například z úst novináře André Chéradama, který
přejal myšlenku varšavského univerzitního profesora Hoffmanna, že "rozpad
habsburské říše je nevyhnutelný", a později se ocitl v první linii po Masarykově
boku. Podle jeho předpovědi se měl o Rakousko nakonec podělit Berlín s Petro
hradem.171)
Soudil, že rakouští Poláci se Německa obávat nemusejí, protože Halič a Konstantinopol, stejně jako převážnou část Rumunska, dostane Rusko, ale zatížit se
patnácti milióny neortodoxních Slovanů (katolických Čechů a Slováků) či Rusínů
se mu nebude zdát užitečné, takže zbytek včetně Čech si vezme Německo. Na
bádal západní země, aby uhájily aspoň Čechy a zabránily tak německé expanzi
k Terstu; "Na výsledku boje, který vedou Češi proti rakouským Němcům nakaže
ným pangermanismem," psal, "bude na dlouhá léta záviset osud celé Evropy".
Takže myšlenka Čech jako hráze západu proti Německu a jejich napříště
věrným vazalům Rakušanům se rozšířila ve francouzském tisku a v univerzitních
a politických kruzích ještě dřív, než Masaryk, její hlavní propagátor, vůbec dospěl
k rozhodnutí rozejít se s Vídní.
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Chéradamova námi citovaná kniha je z r. 1906. Autor v ní zastává názor, že
existenci Rakousko-Uherska problematizují na jihu Srbové, kteří se po svržení
proněmecké dynastie Obrenovičů postavili pod ochranu Ruska, a na východě
Rumuni, kteří sice mají v Carolu I. krále z rodu Hohenzollernů, ale rádi by získali
Maďarům podřízenou Transylvánii. Ten sen ovšem, dodává Chéradame stejně
jasnozřivě jako jedovatě, nutně předpokládá rozpad říše.
Masaryk měl jednoho předchůdce i přímo v Čechách, a sice Dr. Riegera,
nacionalistu vůdčího postavení, který o problémech svého národa vedl rozhovory
s francouzskými osobnostmi jako Girärdetem, Duruyem nebo kněžnou Trubeckou
(manželkou knížete Gregory Trubeckého, ruského emigranta a politického spisova
tele, který přispěl k protirakouskému zaměření panslavismu). Zásluhou kněžny
Trubecké Rieger navázal styk s Gambettou a Mme Cornu. Cesty byly tedy připra
veny. Tím ovšem nechceme Masarykovy zásluhy nijak snižovat.
Masaryk se narodil na Moravě a doktorát složil ve Vídni, kde byl v r. 1882
jmenován mimořádným a v r. 1897 řádným profesorem. Brzo vstoupil do politiky.
Seskupil kolem sebe okruh intelektuálů, kteří se zabývali českou otázkou172).
V r.1891 byl zvolen do Českého sněmu, potom do vídeňské Říšské rady, ale po
dvou letech podal demisi. Později zastupoval v Říšské radě takzvanou "realistickou"
(umírněnou) stranu, kterou v r. 1900 založil. Jeho tehdejší filosofické práce svědčí
o fascinovaném a zároveň odmítavém vztahu k ruskému mysticismu. Z filosofů
dával přednost Humeovi, Lockemu, Augustu Comtovi, Stuartu Míliovi. Na počátku
kariéry se přikláněl k myšlence federalizace, ale plánům Františka Ferdinanda na
rozdíl od některých svých rodáků nedůvěřoval. Jeho ideálem tehdy bylo udělat
z monarchie jakési středoevropské Švýcarsko. V r. 1913 se pokusil zprostředkovat
mezi srbským předsedou vlády a rakousko-uherským ministrem zahraničí hrabětem
Berchtoldem. Myšlenku slovanské autonomie zřejmě opustil s vypuknutím války.
V prosinci 1914 se rozhodl odejít do emigrace a bojovat za nezávislost Čech.
V následujícím roce se setkal s Briandem a předložil mu mapu Evropy, jak o ní už
tehdy uvažoval pro poválečnou dobu. Brianda podle jeho slov plán zaujal a slíbil se
ho přidržet - což mu po několika letech, když se začal přiklánět k ukončení války
jednáním, bylo připomenuto173).
Masaryk si s pomocí některých svých britských, protirakousky zaměřených
přátel, s nimiž se v r. 1914 setkal v Holandsku, odchod dobře připravil. V Paříži od
srpna 1914 vznikaly skupiny, jež se snažily distancovat od jiných rakouských
emigrantů, považovaných Francouzi za občany nepřátelské země a proto inter
novaných, tyto skupiny byly však často rivalské a (jak o tom svědčí některé zprávy
policejní prefektúry) infiltrované donašeči. Masaryk je v r. 1915 sjednotil. V r. 1916
navštívil své přátele v Bernu, pak se vrátil do Paříže a byl zvolen předsedou České
národní rady. V r. 1917 vykonal velice úspěšnou cestu do Říma, kde ustavil
z českých dezertérů od rakouské armády Českou legii.
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Stejně jako Beneš, který se k němu později připojil, i Masaryk byl svobodný
zednář, a v tom byl také jejich největší trumf174): ”Ž důvodů propagandy jsem až

do konce války vyhledával a udržoval styky se třemi významnými politickými
faktory: svobodnými zednáři, Ligou pro lidská práva a stranou francouzských
socialistů... Ke svobodným zednářům mi otevřeli cestu někteří moji v Paříži žijící
rodáci a členové jugoslávských lóží; měl jsem tak možnost rozvinout v některých
lóžích diskusi o naší věci", píše Beneš ve svých Pamětech
.
*
Zednářští přátelé
a jejich sympatizanti otevřeli Masarykovi dveře hlavních univerzit, úřadů, minister
stev, vlivných salónů jako například salónu Louisy Weissové. Vnutit západním
státům myšlenku, že pro
*
1 evropskou rovnováhu budou takové státečky jako
Čechy-Morava užitečnější než monarchie, že Čechy jsou homogenní stát a že
monarchie se svým dualistickým systémem upřednostňujícím Němce a Maďary na
úkor Slovanů je předurčená stát se nástrojem německých expanzionistů, to chtělo
obrovskou schopnost přesvědčivosti. Masaryk svou brilantní inteligencí, silou svých
argumentů a svým vizionářským darem to dokázal. Přesvědčil pozvolna spojeneké
diplomaty - k nimž se dostal dík svým zednářským přátelstvím -, že tou nejlepší,
jedinou cestou, jak zneškodnit Německo, bude obklopit je malými, nezašlými,
bytostně protigermánskými a prozápadními státečky, čili rozdrobit Rakousko-Uhersko a otomanskou říši a hráz proti německým expanzionistickýimi choutkám
opřít o tři mocné slovanské pilíře, totiž Polsko, společný stát Čechů a Slováků
a Jihoslovanů. Velkou péči věnoval přitom také organizování českých a slovenských
emigrantů ve Spojených státech, od nichž pak s Benešovou pomocí získal značné
subvence.
Za pobytu na Apeninském poloostrově do sebe načerpal italskou kulturu.
Spřátelil se s Leopardím, Mazzinim, D’Annunziem, Carduccim, méně sympatií cítil
při svém příliš klasickoromantickém vkusu k futuristům. V Římě navázal kontakt
hlavně se srbským ministrem Ljubou Mihailovicem, který si ho vážil jako jediného
exulanta se statutem poslance vídeňské Říšské rady. V Itálii neměl však Masaryk

snadnou práci, protože Italové, jak už bylo řečeno, toužili po Dalmácii a proti
slovanství byli spíš zaujatí. Neměli rádi mimo jiné Chorváty, s nimiž soupeřili
o Jaderské moře. Když v prosinci 1914 maďarský předseda vlády hrabě Istvan
Tisza chválil hrdinství chorvatských pluků, jak zuřivě bojují proti Italům, nebylo to
bez důvodu. Navíc Chorváti a Srbové v emigraci spolu nevycházeli nejlépe; v r.1915
list Comiere della sera otiskl nótu, v níž Chorvatský výbor protestoval proti poža
davkům Výboru jihoslovanského, patronovaného Srby. Masaryk prostřednictvím
Setona-Watsona, kterého velice obdivoval, poslal ruskému ministru zahraničí

Vzpomínky z války a revoluce (1914-1918). Boj za nezávislost národů, 2. sv., Paříž 1928- 29.
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Sazonovovi dvě memoranda s požadavkem, aby svým vlivem přiměl Srby a Chor
váty skoncovat s rozmíškami a sjednotit snahy s úsilím české emegrace.
Itálie, jak víme, tehdy ještě váhala, má-li zůstat neutrální nebo se spojit s Fran
couzi a Brity. Ve směru neutrality silně působil vliv Giolittiho. Ve skutečnosti
nebyl Giolitti o nic menší nacionalista než zastánci intervence, ale doufal, že by se
italské požadavky daly od Rakouska dosáhnout bez války, bez rozchodu s Centrál
ními mocnostmi. Větší úspěch měl tedy Masaryk v Paříži a ve Spojených státech.
Ocitl se přitom ve sporu s některými svými megalomanskými rodáky, kteří chtěli
připojit k Československu i Rakousko včetně Vídně. Po celé toto období vyzvíjel
úžasnou aktivitu. Spolu s Ernestem Denisem založil v Paříži deník (La Nation
Tcheque). Češi a Slováci v Petroharadě a v severní Americe měli tisk oddělený,
identita obou národů nebyla ještě teoreticky ani prakticky dostatečně vypracovaná.
Velké starosti způsobila Masarykovi a jeho přátelům po vstupu Itálie do války
londýnská smlouva, protože jejich požadavky v ní byly pominuty. Existovalo rovněž
nebezpečí, že by válka mohla skončit dřív, než Masaryk pro své myšlenky získá
západní vlády. K jeho štěstí se blesková válka rychle změnila ve válku poziční.
Následkem ruských porážek se pak musel vzdát svých počáteční nadějí na "osvo
bození" Čech, Vilniusu, Varšavy atd. carskou armádou. V Itálii zase narážel na vliv
Vatikánu - vliv, který sice nedokázal zabránit vstupu země do války, zůstával však
stále silný (jak už jsme o tom hovořili při zmínce o aktivitě francouzského velvy
slance Barrera, podpůrce jak Masaryka tak jeho italských sympatizantů). Mnozí
italští vojáci měli na uniformách odznak Madony. Lépe se dalo ovlivnit veřejné
mínění švýcarské, a to i přes pacifismus, který v něm šířili Romain Rolland
a levicoví socialisté - a který Masaryk odsuzoval, protože ho považoval - a ne
neprávem - za škodlivý pro svou věc a prospěšný pro Rakousko.
Masaryk měl dar přesvědčivosti jako nikdo jiný před ním - leda snad kromě
Willyho Múnzenberga, velkého agenta propagandy Kominterny. S Benešovou
pomocí dokázal pro své plány zmobilizovat všechny významné představitele
evropské pokrokové a protigermánské inteligence. Stýkal se s Paderewskim,
s velkým dalmatským sochařem Ivanem Mestrovicem, s malířem Františkem
Kupkou. V r. 1899 svou obhajobou Žida Hilsnera, obviněného ve známém procesu

z rituální vraždy (rakouská Dreyfusova aféra), si získal sympatie židovských kruhů.
Jeho britští přátelé mu rychle našli dobře placené místo na King’s College. Seton- Watson ho představil lordu Robertu Cecilovi a ten ho uvedl k hlavě liberální
strany, ministerskému předsedovi Asquithovi. Měl široký přístup do britského tisku
a 15. října 1915 otiskl v prestižní Edinburgh Review svůj program transformace
Rakousko-Uherska (o destrukcei z opatrnosti ještě nemluvil) cestou sjednocení
Jihoslovanů. O Čechách v něm hovořil jako o "nezávislých nebo aspoň autonom
ních". Dokázal pro svou věc získat oficiální srbské a rumunské představitele.
Timesy strhl v tom směru tak daleko, že když si britské ministerstvo zahraničí
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chtělo udržet nezávislost rozhodování, dokonce se od nich v letech 1914 - 1915 na
nějaký čas distancovalo. Masarykovi se nicméně podařilo navázat na Foreign
Office stálý kontakt se sirem Georgem Russellem Clerkem, dále pak s bývalým
velvyslancem v Rakousku Mauricem de Bunsenem, se sekretářem Lloyda Georgea
Philipem Kerrem, s vlivnými poslanci jako sirem Samuelem Hoarem a sirem
Fredem Whitem, přítelem Seton-Watsonovým, a s bývalým sekretářem lorda
Milnera Jamesem Buchananem. Ilustrací jeho manipulátorského nadání je skuteč
nost, že dokázal Sonina přesvědčit o příznivém postoji Lloyda Georgea k jugo
slávské otázce, ačkoli ten považoval sliby učiněné srbské vládě na rakouský účet za
"nerozvážné". Masarykem inspirovaní Steed a Seton-Watson dosahovali Často
účinnějších výsledků než profesionální diplomaté.
Masarykovy argumenty měly samozřejmě tu výhodu, že lahodily jednak určitému
megalomanství francouzských socialistů, kteří se pro případ rozpadu Rakousko-Uherska pasovali na ochránce národů, jež by vznikly na jeho místě, před nebez
pečím nového nárůstu německé a ruské - domněle nadlouho "knockautované" moci, a jednak zednářským sympatiím pro myšlenku osovobození všech utlačova
ných národů. Ve srovnání s Masarykovou politickou inteligencí, pojící humanistic
kou frazeologii s machiavelskými praktikami, se politická inteligence jeho diploma
tických a nejvyšších zednářských partnerů jevila jako vršek Montmartre vedle
Himalájí.
Brilantní filosof Masaryk s dokonalou obratností halil svůj, nakonec až obsesívní, nacionalismus v roucho filantropa. Jeho druh Beneš, žák Sorbonny, byl
inteligence spíš omezené, racionální, suché, ale pro politické intrikaření, pěstování
styků, organizování měl ještě větší nadání než Masaryk. Byl to člověk protřelý
světem, poznal ho už v mládí, kdy jako dvacetiletý navštívil Paříž, Londýn a Berlín.
Na právnické fakultě, na College de France, na École des hautes études a na
Politických vědách získal právnické a politické znalosti. Měl to štěstí, jak píše ve
svých Pamětech - knize pozoruhodně, až naivně upřímé a nepostrádající určité
zrnko chlubivosti -, že ho učili takoví lidé jako Alphonse Aulard, Bergson, Durkheim, Emile Faguet, Paul Janet, Ernest Denis. Za přispění svých poradců Ernesta
Denise, Célestina Bouglého, E. Mailleta a Louise Eisenmannal75) se jal po
kračovat v práci započaté Masarykem, totiž organizovat české kolonie ve Francii,
Velké Británii a Spojených státech, ne však už ilegálně. Rozhodl se jednat veřejně,
ló.března 1915 na shromáždění v Richelieuově sále na Sorbonně, za předsednictví
Ernesta Denise a přítomnosti sto čtyřiceti pečlivě vybraných osobností, vyhlásil
otevřeně cíle těchto skupin: zničení habsburské říše a obnovení "Československého
národa" (v uvozovkách, protože takový národ nikdy neexistoval). Navázal také styk
se spíše rezervovanými socialisty jako Albertem Thomasem a šéfem jeho kabinetu
na Ministerstvu výzbroje Mario Roquesem. Paul Louis ho uvedl k významnému
francouzskému funkcionáři Ministerstva zahraničí ĽHermitovi a k šéfredaktoru
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konzervativního deníku Débats, který byl (ačkoli není jasné, proč) nesmiřitelným
nepřítelem Vídně a Budapešti.
Masarykovi a Benešovi na jejich bořitelsko-budovatelské slávě nijak neubírá
fakt, že měli pro svou činnost, směřující k odtržení Čech a pak spojení Čechů
a Slováků, dobře připravenou půdu dík nacionalistické a republikánské ideologii,
jež byla tehdy ve Francii v módě. "Rusko-srbské loby", nenápadně podporované
Poincarém, existovalo na Quai d’Orsay už před válkou a jeho nositelé přijali nové
spojence z východu, odhodlané účastnit se boje proti Německu a hlavně proti
Rakousko-Uhersku, s otevřenou náručí, Mezi takové nadšené a účinné straníky
panslavismu na ministerstvu zahraničí, soustavně
podněcované dynamickým
ruským velvyslancem Izvolskim, patřili například velvyslanec v Bukurešti Blondel,
ve Vídni Dumaine (velký přítel jugoslavisty Jovanovitche), dobrý známý Izvolskiho
Tardieu, římský velvyslanec Barrere, Berhelot, jehož přičiněním se v r. 1917
rozplynuly rakouské nabídky, atd.
V době, kdy se k jejich úsilí za pomoci velvyslanců Ruska a Srbska připojili
Masaryk s Benešem - a kdy se mimochodem s cynickým pohrdáním hovořilo
o "hanebné úplatnosti francouzského tisku" -, panslavistická lobby už měla dík
finančním podporám zajištěnu spolupráci Figara (Calmete), Gauvinova listu
Journal des débats, Joumalu (Henri Letellier, potom Charles Hubert), listů Dernieres Nouvelles, ĽÉclair, zahraniční rubriky Tempsu. Izvolski své informace

propagandu předával nejčastěji přes Balkánskou agenturu,založenou právě za tím
účelem a s Izvolskiho doporučením "opatrného a diskrétního" jednání. Informace
z tohoto pramene byly v Tempsu vždycky signovány "od našeho zvláštního dopiso
vatele". A pokračovalo se tak i po válce. V r. 1934 se například ukázalo, že
v Tempsu zveřejňované informace o Maďarsku, podpisované pravidelně "zvláštním
dopisovatelem" z Budapešti (kde však Est žádného oficiálního dopisovatele neměl),
se ve skutečnosti sestavují v Praze, a sice rukou šéredaktora Střední Evropy Georgese Marota, jednoho z blízkých spolupracovníků Benešových.
V Paříži se zpravidla žádné tajemství dlouho neuchová. Tak vešla brzo ve
známost i přibližná výše podpor vyplácených novinářům pro uklidnění jejich
svědomí. Jak už jsme viděli, v r. 1904 Izvolski vydal na tisk skoro milión zlatých
franků; v r. 1905 2,014.000; v r. 1914 10,250.000. Skromné Srbsko vyplatilo
v letech 1901 a 1902 přátelským novinářům 3.000 franků - 1.500 Tempsu a stejnou
sumu Joumalu des débats.
Podle Henri Pozziho, jehož informace pocházejí převážně z týchž tajných
dokumentů, které Rada lidových komisařů po Říjnové revoluci poskytla ke zveřej
nění listu ĽHumanité, pomáhalo velvyslanci Izvolskimu při rozdělování novinář
ských subvencí šest francouzských ministrů jako "techničtí poradci" V r. 1912
zjistili Němci z dobrého pramene, že ruský velvyslanec v Paříži disponuje tajným
fondem ve výši jednoho miliónu zlatých rublů, z něhož odměňuje své politické
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přátele. Mnohem déle trvalo, než se s "prameny" informací, jimiž bylo před válkou
a během ní napájeno, seznámilo veřejné mínění francouzské. Námi výše citované
seznamy, zveřejněné Borisem Souvarinem v ĽHumanité z r. 1924, potvrdila ve
svém čísle z 1. listopadu 1934 La Revue parlementaire.
Beneš samozřejmě hledal kontakty především v okolí presidenta a ministra
zahraničí. Vydatně mu v tom pomohl Charles Loiseau, který se nenávistí k Rakou
sku nakazil od své ženy, původem Dalmatinky, a z její inspirace napsal knihu
Slovanské Čechy a rakouská krize, za niž byl po jejím vydání v r. 1909 vypovězen
z Rakousko-Uherska. Přes svého švagra hraběte Vojnovice udržoval Loiseau
pravidelný styk s Pierrem Margeriem a sestavil pro něj dokumentační spis "Jak
ustavit novou Jugoslávii", kterého pak Spojenci použili při mírové konferenci. Je
možná pravda, že se katolík Margerie zajímal mnohem víc o osud Polska než
svobodného - a podle jeho názoru zednářského - Československa, jak mu je
prezentovali Masaryk a Beneš, ale z Benešových Pamětí přesto víme, že když mu
Beneš 30. června 1916 přišel vyložit svůj plán na vytvoření československé armády kvůli němuž měl už předtím několik setkám na Quai d’Orsay -, vyslechl ho pozor
ně. V dubnu 1918 pomohl Margerie Benešovi a jeho slovenskému příteli Štefáni
kovi uspořádadat v Římě kongres, který, jak už bylo řečeno, významně ovlivnil
Spojence v jejich pozdějších rozhodnutích. "Byl jste jednou z našich největších
opor", napsal mu později Beneš. A když byl 29. června 1918 předáván prapor XXI.
pluku stíhacích letců, první československé armádní jednotky na frontě, Margerie
se souhlasem svého nadřízeného, ministra Pichona, zaslal k té příležitosti text,
připravený pro něj Benešem, v němž "Francie dala své požehnání ke znovuzrození
Čech"176). Vzhledem k tomu je zarážející, jak mohl novinář tak dobře infor
movaný jako O. Bradley v článku "Francie, rusko a československá nezávislost",
otištěném v r. 1917 v Revue ďHistorie modeme et contemporaine, napsat, že
Francie neprojevuje pro nezávislost Československa dost nadšení. Podle Bradleyho
dostal Pierre de Margerie od Beneše skutečně jakési dlouhé memorandum,
v němž se sice hovořilo o chování Čechů za války a zásluhách, jež si získali po
boku Spojenců, ale jeho hlavním obsahem byl plán na destrukci monarchie.
Zdůrazňovalo se v něm, že by Čechy, Morava a Slovensko mohly znamenat konec

pangermanismu. Lze si představit Margerieho skepsi! Pro českou otázku rozhodně
neprojevoval tolik nadšení, kolik ho Masaryk a Beneš tehdy nacházeli u Philippa
Berthelota. Nejspíš proto také Masaryk Beneše žádal, aby memorandum předal
ministrovi raději přes Berthelota než přes Margerieho. Nedalo se totiž opravdu
čekat, že by se vášnivý katolík Margerie dal Benešem přesvědčit stejně lehce jako
svobodný zednář Berthelot. Margerie však pravděpodobně nakonec raději Benešovi
ustoupil, než aby kvůli němu polemizoval se svými nadřízenými a kolegy.
Dík svým stále užším stykům s tiskem a lóžemi - kde už dlouho zaujímal pevné
postavení Jugoslávec Trumbič - mohl Beneš ve Francii, Švýcarsku, Římě a Velké
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Británii široce publikovat prohlášení o budoucím "nevyhnutelném pádu Habsbur
ské říše a u stavem nezávislého českého státu". V propagandě mu horlivě pomáhal
slovenský nacionalista Milan Štefánik, od r. 1912 naturalizovaný Francouz a bada
tel na observatoři v Meudonu, který měl skvělé známosti v kruzích konzervativních
aristokratů. Na doporučení srbského ministra plnil Štefánik pro francouzské
diplomaty tajné mise v Londýně a ve Spojených státech. Za jeho naprostou
loajálnost se Francii zaručili Srbové a jeho bratři v lóži Rovnost. Dík Štefánikovi

Beneš poznal a získal si sympatie žurnalisty Sauerweina, který pak jeho myšlenkám
ochotně poskytoval místo ve svém deníku Le Matitv, Ernest Denis zase přes své
přátele Mme de Jouvenel a poslance Lémeryho zorganizoval Masarykovi nové
setkání s Briandem, s Paulem Deschanelem a hlavně s Pichonem a s předsedou
komise ministerstva zahraničí Georgesem Leyguesem. Zatímco Briand Masaryka
zdvořile vyslechl a Pichon vykonal pro českou věc neocenitelné služby, Leygues, jak
píše Beneš, okamžitě "pochopil Masarykův válečný plán, v němž na prvním místě
stála destrukce Rakousko-Uherska". Rezervovanější Briand nicméně dovolil
uveřejnit ze své schůzky s Masarykem komuniké, čímž dal stykům vlády s emigran
ty, usilujícími o statut spojenců, "oficiální punc".
Ve Velké Británii Beneš získal subvence k vydávání deníku Nová Evropa,
a povzbuzen dobrým přijetím, jehož se mu dostávalo v politických, novinářských
a intelektuálních kruzích, vydal brožuru "Rakousko-Uhersko", kde otevřeně vyložil
své myšlenky o nutném rozpadu monarchie.
Beneš, ať už právem nebo ne, tvrdí, že "jedině na naší straně existovala celistvá,
syntetická koncepce světové války, jejího významu a smyslu"177). Fakt je, že si lze
těžko představit, co by si byli diplomaté a novináři, dumající nad budoucím
uspořádáním střední Evropy, bez jejich rad byli počali. Oba neobyčejní Čechové
bojovali, vysvětlovali, kázali De Monziemu, novinářům z Tempsu (Dubostovi),
z Paris-Midi (Bertrandovi), z Victoire (Bienaimému), prorokovali v salóně Louisy
Weissové; "účinně spolupracovali" s Pichonovým poradcem Cochinem, navštěvovali
Henriho Franklina-Bouillona, Léona Bourgeoise atd.178)
Nezanedbávali, jak už jsme se zmínili ani Itálii. Byli v permanentním styku
s Virginiern Gaydou, Benitem Mussolinim, Arturem Labriolou; zřídili v Římě

kancelář Národní rady, dodávali užitečný materiál Ministerstvu propagandy, jehož
titulární šéf Ubaldo Comandini a jeho tajemník Gino Scarpa se blízce přátelili se
socialistickým ministrem Bissolatim. Beneš pomocí Wickhama Steeda a Setona-Watsona navázal styky s nějvýznamnějšími novinami II Secolo, Corriere della sera
(Alebertini, A. Torre, Amendola, Borghese) a Popolo ďItalia, dále se Salveminim
a mnoha dalšími politickými a novinářskými osobnostmi. Militantní jihoslovanští
emigranti jim ostatně dobře připravili půdu. V podstatě šlo jen o to, naroubovat
česko-slovenské zájmy na zájmy rodící se Jugoslávie. Kongres utlačovaných národů,
jehož kapitální význam jsme už zdůraznili, zorganizovaly obě strany společně,
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stejně jako Italsko-československou ligu. Přesvědčit neústupného Sonina, který se
všemu předčasnému jednání bránil, ale rozpad monarchie přitom nepokládal za
nutný, nebylo ovšem pro emigranty snadné. Sonino se obával expanze Ruska - pokud by se stalo ochráncem středomořských Slovanů - k Jaderskému moři,
stejně jako Německa k Brennerskému průsmyku. Trval prostě jen na striktním
dodržení klauzulí londýnské smlouvy, přičemž si však možná neuvědomoval, že
kdyby se dotyčná smlouva měla do písmene splnit, už jen tím by se přežití monar
chie stalo otázkou.
Kus práce vykonali také Benešovi - neustále jim povzbuzovaní - přátelé v Lon
dýně, ať už francouzský velvyslanec Paul Cambon nebo prof. Namieu či lord
Northcliffe a jeho spolupracovníci. Založili v Crew House instituci, která se
s Masarykovým a Benešovým přispěním stala jedním z nejmocnějších nástrojů
psychologické války.
Masarykovi na jeho amerických cestách hodně pomáhala jeho žena, rozená
Garrigue. Pocházela z rodiny hugenotů usazených ve Spojených státech. Masaryk
tu byl přijat Rooseweltem, hovořil v Kongresu. Vzhledem k dlouhodobé neutralitě
Spojených států, velkému množství německých, maďarských, chorvatských a sloven
ských emigrantů, kteří byli nakloněni Maďarsku, a katolíků sympatizujících s Ra
kouskem, neměl ani tady lehkou práci. Zmobilizovat proti všem těmto vlivům své
zednářské a protestantské přátele nebylo pro něj snadné. Wilsin se sice v poselství
z 21. prosince vyjádřil příznivě o "právu národů na autonomii", ale ve známé
proklamaci z 18. ledna 1918 nepostoupil na cestě vytýčené Masarykovými a Bene
šovými přáteli ani o krok dál. Plně se po této stránce shodoval s Loydem Geor
gern, který se nátlaku Masarykových přátel rovněž bránil a 4. prosince 1917
prohlásil: "Nechceme rakousko-uherskou monarchii oslabit ani transformovat;
pouze ji vymanit z německého vlivu."
Masarykovu aktivitu brzdili i autonomisté v Čechách: čeští poslanci Říšské rady
a představitelé pražského Národního výboru se prohlásili - byť, pravda, dvojznač
nými slovy - za věrné občany monarchie a z vděčnosti, že Karel propustil na
svobodu jejich kolegu Kramáře, odsouzeného k tvrdému trestu za článek, který se
zdál příliš nakloněný Spojencům, se zúčastnili Karlovy korunovace v Budapešti.
Domácí Češi také blahopřáli slovanskému generálu Boroviecovi k jeho úspěchům
na italské frontě. Poté, co Spojenci odmítli Karlovy nabídky, a po Černínově aféře
s Clemenceauem, se však nebe vyjasnilo a Masarykovo a Benešovo úsilí začalo
nést plody. K velkému uspokojení jejich francouzských přátel, z nichž jeden,
Sébastien Faure, to dosvědčil výkřikem: "Kdyby měli zvítězit Rakušané a Němci,
byl by to triumf barbarství, despotismu, bezpráví, porážka civilizace, spravedlnosti
a práva."
Že nejtěžším byl pro ně rok 1917, rok, kdy rakouské, německé a vatikánské
mírové nabídky "vyvolávaly v srdcích spojeneckých politiků neustálý, zmatený
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a bolestný vnitřní boj", píše i sám Beneš. Státní zájem se svářil se srdcem zapáleným ideologií: protahovat válku, ačkoli bylo možné skoncovat s masakrem rozum
ným kompromisem, to vskutku vyžadovalo dobré nervy a pevnou víru v totální
vítězství. Lze pochopit Benešova slova, že tento zápas svědomí, který snadno mohli
skončit kompromisním mírem, "byl pro něj strašný".
Drama však skončilo pro Masaryka a Beneše happyendem. 16. prosince 1917
Beneš dosáhl od svého přítele Pichona podpisu pod dekret o vytvoření armády
podřízené Národní radě "českých a slovenských zemí". Po Briandových slibech
Masarykovi, po klauzuli o nezávislosti Československa, kterou se Francii povedlo
vsunout do odpovědi Karlovi, po A. Thomasově a Masarykově dohodě o transpor
tu českých legií z Ruska do Francie bylo toto Pichonovo gesto, stvrzené Poincarém
a Clemenceauem, podle Benešových slov "korunou naší práce". Masaryk mohl začít
sepisovat pro 8. listopad 1918, výroční den historické porážky na Bílé hoře, pro
hlášení o československé nezávislosti. Hrozil jen jediný mráček: aby se Američané
v poslední minutě přece jen neuvolili jednat s Karlem o svém vlastním čtrnáctibodovém návrhu mírových podmínek, na nějž byli noví lidé ve Vídni ochotni
přistoupit. Protože se však budapešťský parlament federalizaci tvrdě bránil a trval
na zachování dualistického systému, a protože Spojencům se věc jevila uzavřená,
Wilson nakonec prohlásil čtrnáct bodů za překonané: Masaryk a Beneš vyhráli.

přeloženo z knihy F.Fejtö
REQUIEM POUR EMPIRE DÉFUNT

/pokračování/

Z francouzštiny přeložila Véra Dvořáková

Poznámky

171 - Schválením ustavení československé armády "jsme chtěli stvrdit legitimnost požadavků lidu, který
se nesmířil s cizí nadvládou," prohlásila francouzská vláda 30. června 1918.
172 - E. Beneš, Vzpomínky z války a revoluce 1914 - 1918. Boj za nezávislost národů. Paříž, Le Roux,
1928; B. Auffray, Pierre de Margerie a diplomatický život v jeho době, op. cit., str. 341.
173 - Cf. T. G. Masaryk, The Making of the State, op. cit.; László Kôvagó, Jegyzetek T. G. Masaryk
Europa ujraszervezési terveiröl (Poznámky k Masarykovým plánům reorganizace Evropy), Budapešť,
1972; E. Fehér Pál, "T. G. Masaryk legendája és valósága" (T. G. Masaryk, legenda a skutečnost),
Tiszatáj, Segedín, 1971.
174 - Navázat přátelství a spolupráci s republikánskými Francouzi a zvláště svobodnými zednáři bylo
pro Čecha Masaryka tím snazší, že se mohl odvolávat k tomu, co Roman Jakobson nazval "magií
českého umění a myšlenky", totiž k oněm prvním bojovníkům proti katolickému dogmatismu a za
rovnost všech lidí, jimiž byli v 15. století husité a pak Moravané. Podle lidí, kteří se s Masarykem
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stýkali, například podle Karla Čapka, jenž mu věnoval krásnou biografi, bylo v Masarykovi cosi
charismatického, ne-li magického. O fascinujícím účinku Čech na Francouze cf. speciální číslo revue
Critique, "Prague čité magique" (Praha, magické město), Paříž, srpen-září 1987.
175 - Eisenmann, odborník na střední Evropu přidělený k zpravodajským službám ministerstva války,
se hodně přičinil o zorganizování protimaďarské propagandy ve Švýcarsku.
176 - Cf. Beneš, Vzpomínky, op. cit.
177 - Ibid.
178 - Ibid.: "Z důvodů propagandy jsem až do konce války vyhledával a udržoval styky se třemi
významnými politickými faktory: svobodnými zednáři, Ligou pro lidská práva a stranou francouzských
socialistů... Ke svobodným zednářům mi otevřeli cestu někteří moji v Paříži žijící rodáci a členové
jugoslávských lóží; měl jsem tak možnost rozvinout v některých lóžích diskusi o naší věci a získat tak
pro ni pařížské zednářské kruhy."

♦ * ♦
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OPRAVY A DOPLŇKY K STATÍM SLEZSKO
František Chocholatý
Střední Evropa č.17:
str. 101 řádek 20 má být: ...Kazimír II. Bytomský...
str. 102 řádek 14 má být: ...Jindřich VI. Vratislavský...
str. 104 má být: 2.SLEZSKO A JEHO VÝZNAM V ČESKÉM STÁTÉ 1336-1742.
str. 104 řádek 2 této kap. má být: ...7.dubna 1348...

Střední Evropa č.18:
str. 72 za 4 řádek doplnit: Celková rozloha provincie činila 6.534 km2, z toho
západní Slezsko 2.298 km2’, zbytek území patřil severní Moravě (3.294 km2)
a severovýchodním Čechám. Na území žilo celkem 678.000 obyvatel (643.804
Němců, 25.028 Čechů), na západním Slezsku pak 259.451 obyvatel (244.121
Němců, 7.757 Čechů).
str. 72 řádek 31 má být: ...Polsko území o rozloze 1.022 km2...

Střední Evropa č.19:
str. 81 řádek 10 má být: ...21.030 km2...
str. 81 řádek 13 má být: ...6.534 km2...
str. 91 řádek 6 má být: ...514.701 ha...

Střední Evropa č.20:
str. 83 Doplnit za řádek 2: Německá statistika neuvádí přímo českou národnost,
avšak ze statistiky z 17.5.1939 si lze vytvořit obraz o složení obyvyatelstva na území
Region Bezirke Troppau. Bylo zde 811.103 obyvatel, z toho ’'Reichsangehörige"
772.159 obyvatel, cizinců 15.421, bez občanství 2.368 obyvatel. Německého obyva
telstva bylo 645.721 obyvatel, z toho "Reichsangehörige" 641.205, českého původu
pak cca 160.000 obyvatel, avšak jako "Reichsangehörige" se uvádí 130.658 obyvatel
českého původu. V celé župě Sudetenland žilo cca 291.000 obyvatel českého
původu a pod říšskou ochranou bylo 174.150 obyvatel českého původu. Proti roku
1930 byl zaznamenán pokles obyvatel v Region Bezirke Troppau o 17.913 obyvatel,
nejvíce v okresech Šumperk (3.168), Bílovec (2.422), a Králíky (2.195).
str. 83 řádek 4 má být: ...cca 160.000 obyvatel...
str. 83 řádek 29 má být: ... (tzv. Hulschiner Ländchen)...

str. 83 za řádek 34 doplnit: Rozloha tohoto území je 316,76 km2 s 38 obcemi
a 52.967 obyvateli, z toho říšské občanství obdrželo 51.820 obyvatel. K "Moravcům"
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se hlásilo cca 500 obyvatel a tito byli bez říšského občanství (tj. 0,9%).

str. 87-88 před kap. OPAVA vložit: V tzv. 70 Zuteilung periode od 11.12.1944 do
7.1.1945 se uvádí Region Bezirke Troppau celkem 822.612 civilních obyvatel
německého původu.
str. 90 řádek 2 před větu "Podle seznamu..." vložit: K 11.12.1944 zde žilo 47.361
civilních obyvatel německého původu (k 1.5.1945 41.609 civilistů, z toho do tří let
věku 2.815, mezi třemi až osmnácti lety 9.928 civilistů a nad osmnáct let 28.866
civilistů obou pohlaví.

str. 90 kap. KRNOVSKO, v řádku 5 za (7,6%) doplnit: k 11.12.1944 žilo zde
64.267 civilistů německého původu.
str. 90 kap. KRNOVSKO, v řádku 20 doplnit: Od 25.1. do 27.11.1946 bylo ze
sběrných nádraží Mikulovice, Bruntál, Krnov, Opava, Odry, Vítkov, Frývaldov,
Bílovec vypraveno 145 transportů s 157.933 vyhnanci (1089 na 1 transport) do zemí
Bavorsko, Hesensko, severní Badensko a severní Württembersko. První transport
odjel 28.1.1946 z Krnova do Schweinfurtu s 1190 vyhnanci, poslední v témže roce
27.11 rovněž z Krnova do Fuldy s 1171 vyhnanci. Z nádraží Moravská Ostrava bylo
do výše uvedených zemí vypraveno v období od 18.4 do 23.10.1946 celkem sedm
transportů s 8.425 odsunutými a z nádraží Karviná v období od 11.6. do 19.9. dva
transporty s 2.434 osobami. Část obyvatel Slezska byla odsunuta transporty z No
vého Jičína.
str. 92 za řádek 12 doplnit: Od roku 1945 zaniklo na Slezsku /Opavském/ celkem
105 částí obcí či osad, nejvíce v soudních okresech Albrechtice (17), Vítkov (14),
Osoblaha (14) a Vidnava (12).
str 93 poslední řádek má být: ...zřekl 6.února 1339...
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INSTITUT
PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU
A POLITIKU
rozhodl,

veden snahou podpořit rozvoj středoevropské kultury, především literárních
a vědeckých prací, zabývajících se fenoménem střední Evropy
a napomáhajících sblížení národů a národností této části Evropy
založit

STŘEDOEVROPSKOU NADACI
Současný stav střední Evropy je dva
roky po revolučních změnách tragický.
Ukázalo se, že národy této části Evropy
se nedokázaly ani se svými novými vůdci
zatím vymanit z totalitní minulosti
a nastoupit efektivní cestu k demokracii
a hospodářské prosperitě. Dnes víme, že
půjde o dlouhodobý a bolestný proces.
Je třeba se hlouběji zabývat celou
řadou starých i nových problémů, ini
ciovat nové výzkumy a studie, které by
se zabývaly nacionalismem, evropskou
a středoevropskou integrací, úlohou
a rohz antikomunismu, novými cestami
sbližování národů střední a východní
Evropy a formulovat východiska.
Nezastupitelnou roli ve sbližování
národů střední Evropy má také kultura.
Ani v ní však zatím nedošlo v posledních
dvou letech k vyššímu stupni vzájemného
poznávání. Bylo by zapotřebí, aby i v té
to oblasti docházelo k mnohostrannému
obohacování a výměně hodnot. Existuje
totiž jen velmi malé povědomí nejen
o současné kultuře, ale i o kultuře vůbec
(včetně kultury politické) mezi jednotli
vými národy střední Evropy.

A tuto mezeru by chtěla Středo
evropská Nadace svou činností postupně
pomoci zaplňovat.

Výtah ze stanov
Středoevropské Nadace.
ČLÁNEK 1.

Všeobecná ustanovení

§1.
Počínaje l.lednem 1992 má právo
požádat o podporu Nadace každý občan
ČSFR starší osmnácti let, který se chce
věnovat tvůrčí činnosti ve smyslu autor
ského zákona, nebo každé vydavatelství
nebo nakladatelství, které chce vydat
závažné dílo s účelem Nadace spojené.

§2.
Podporu z prostředků Nadace lze
poskytnout buď na určité časové období
/obvykle jeden rok/ nebo na konkrétní
literární či vědecké dílo, nebo na jeho
vydání. A to jako: a/ stipendium b/ stáž
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/domácí i zahraniční/ c/ bezúročnou
půjčku d/ formou objednávky /dílo je
zálohováno a po dokončení odkoupeno
Nadací/ e/ formou finančního příspěvku
na vydání díla.

§4.
O výši, způsobu a délce trvám pod
pory rozhoduje správní rada Nadace.

ČLÁNEK 2.
Majetková podstata Nadace
a hospodaření s ní.

ČLÁNEK 3.
Řízení a správa Nadace

§14.
Nejvyšším orgánem Nadace je valná
hromada, na níž mají právo účasti
s hlasem rozhodujícím všechny fyzické
osoby, které přispěly ke vzniku majet
kové podstaty Nadace částkou alespoň
1.000 Kčs a zástupci všech právnických
osob, které přispěly ke vzniku majetkové
podstaty Nadace částkou alespoň
10.000 Kčs.

§15.

§6.

Nadace je veřejně prospěšnou institucí
a je osvobozena od daní a poplatků.
§7.

Majetková podstata vzniká:
a/ veřejnou sbírkou
b/ dary
c/ výnosy z práv majetku
d/ odkazy
§8.

Jména všech dárců uvedených v § 7.
jsou zveřejněna, pakliže si oni sami
nepřejí jinak.
§9.
Příspěvek ve prospěch majetkové
podstaty Nadace lze složit v jakékoliv
měně.

Valná hromada se schází:
a/ na řádném zasedání vždy po pěti
letech
b/ na mimořádných zasedáních vždy,
když o to požádá předseda správní rady
nebo nadpoloviční většina správní rady.
§16.

Valná hromada jmenuje a odvolává
v tajném hlasování devítičlennou správní
radu, složenou z předních osobností
uměleckého a kulturního života.
Členství ve správní radě je čestné a není
podmíněno podílem na vzniku majetkové
podstaty Nadace.

Bližší informace o Středoevropské
Nadaci můžete zíkat na adrese:
Staroměstskénám.22,110 00, Praha 1,
tek 26 08 41, lin. 228
IČO: 49 96 76
Bankovní spojení:
Živnostenská banka a.s. - 0400
Na příkopě 20,110 00, Praha 1,
č.ú.(Kčs) 184430004
Bank acc.N.r. 3427-6930 (DM).

Upozornění!
Čtenářům, kteří se seznámili s časopisem Střední Evropa
teprve v letošním roce číslem osmnáct, poskytujeme možnost
zakoupit si kompletní ročník 1990 (tj. čísla 14-17)
za pouhých 80 Kčs + poštovné a balné (cca 7 Kčs).
Objednávky zasílejte na asdresu:
Zbyněk Hejda, Heřmanova 30, 170 00, Praha
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