Ota Filip
Zapomenutá nebo pfiekonaná deklarace
a nûkolik poznámek kjedné ãesko-nûmecké vzájemnosti,
na níÏ mÛÏeme navázat
MÛj problém se sudetskmi Nûmci vBavorsku je, Ïe uÏ tfiicet let znám v‰echny jejich politické i
církevní pfiedstavitele osobnû, Ïe jsem o sudetonûmeckém problému pfies dvacet let psal ve
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ïe jsem o sudetskch Nûmcích a o jejich osudech vydal dvû
knihy1, Ïe jsem knim, hlavnû kjejich „nepouãitelnm“, snad aÏ moc kritick a Ïe pokud jde o
literární spoluÏití se sudetskmi Nûmci vâeském království a potom vprvní âeskoslovenské
republice, coÏ se mû osobnû jako spisovatele pí‰ícího ãesky i nûmecky tká, nesdílím mnohmi
sudetonûmeckmi autory i historiky ‰ífien názor o pr obû strany obohajujících vztazích.
Bude o nich je‰tû fieã… Nejprve v‰ak o aktuálních politickch otázkách.
Poãátkem roku jsem velkému nûmeckému a vlivnému deníku konservativního raÏení nabídl
krátkou poznámku k10. vroãí âesko-nûmecké deklarace. Vedoucí redaktor politické rubriky mi
za nabídku oficiálnû zdvofiile podûkoval, a protoÏe se známe uÏ skoro tfiicet let, tak mi soukromû
sdûlil, Ïe kdybych mu Deklaraci nepfiipomenul, tak by uÏ nevûdûl, Ïe existuje a Ïe i kdyby si na
ni vzpomnûl, tak dnes, kdy âeská republika je ãlenem NATO a pevnû zakofienûna ve
sjednocené Evropû a kdy na kvalitativnû od doby pfied deseti lety odli‰né vztahy mezi Berlínem
a Prahou nemají nepouãitelní pánové zvedení sudetonûmeckého landsmannschaftu uÏ vliv,
povaÏuje za zbyteãné se dnes vvojem vsjednocené Evropû pfiekonanou deklarací zabvat.
Uznal jsem, Ïe ‰éf politické rubriky vznamného nûmeckého deníku má pravdu: Desáté vroãí
âesko-nûmecké deklarace nepfiipomenuly zdej‰í vznamné sdûlovací prostfiedky dosud2 ani
jedním komentáfiem. Nevysvûtluji si to nezájmem o ãesko-nûmecké nebo nûmecko-ãeské
vztahy, ale faktem, Ïe vuplynulch deseti letech, vnichÏ se âeská republika plnû integrovala
do Evropy, ztratili nepouãitelní pánové, politiãtí kariéristé ze sudetonûmeckého
landsmannschaftu a tak zvaného Bund der Vertriebenen – Svazu vyhnancÛ - vBerlínû vliv a Ïe
jejich ‰ance vstoupit jako ru‰iv element mezi úspû‰nû se rozvíjející politické i hospodáfiské
styky mezi âeskou republikou a Nûmeckem poklesly dnes uÏ do níÏin provokací a vyãerpávají
se vpûstování sudetonûmeckého politického folkloru, nebo vsiláckch fieãech, jejichÏ agresivnû
nesmifiiteln protiãesk tón zastírají fráze o „spoleãnch kfiesÈanskch kofienech“, o pr
„harmonickém, osm set let trvajícím spoluÏití sudetskch NûmcÛ sâechy“ o „právu na domov“
a vpravidelnch demonstracích, vnichÏ se pfiedstavitelé sudetskch NûmcÛ i vâeské republice
pfiedvádûjí jako vzorní demokraté, majitelé nebo aspoÀ správci mravnosti i v politice, jako
bojovníci za obãanská práva a jako lep‰í, hloubûji a pevnûji neÏ âe‰i vtradicích katolictví i
protestantství, zakofienûní kfiesÈané.
Rozhodující a vlivné nûmecké sdûlovací prostfiedky sudetonûmecké akce, prohlá‰ení a sjezdy
neberou na vûdomí; povût‰inou je odbudou nûkolika fiádky nebo vûtami. Uvedu pfiíklad
zloÀského roku: KdyÏ jsem se chtûl tfieba dozvûdût, co na kaÏdoroãním svatodu‰ním sjezdu
sudetskch NûmcÛ fiekl vNorimberku bavorsk ministersk pfiedseda Edmund Stoiber, musel
jsem na internetu prolistovat ãesk tisk…
Fakt, Ïe se sudet‰tí Nûmci kaÏd rok na Svatodu‰ní svátky sejdou, zavzpomínají na své ztracené
domy a na utrpení, které je vroce 1945 postihlo, pfiedvedou se ve svch krojích a zazpívají si
své lidové písniãky, mi nevadí. JestliÏe sudet‰tí Nûmci na svch zasedáních a sjezdech
pfiedvádûjí vÛãi âeskoslovensku zroku 1945 roztrpãení, tak si myslím, Ïe tím pádem projevují
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lidsky srozumitelné a pochopitelné pocity a bolesti, které se vkaÏdém znás po katastrofách a
ne‰tûstí, jenÏ nás postihly, natrvalo zahnízdí. Zlé v‰ak je, Ïe ne‰tûstí tûchto lidí Ïiví, vyuÏívají,
ba bezosty‰nû zneuÏívají funkcionáfii sudetonûmeckého landsmannschaftu i Svazu vyhnancÛ
pro své politické kariéry. Tak tfieba bavorsk ministersk pfiedseda Stoiber - a nejen on - m u sí
pfii svch vystoupeních pfied sudetskmi Nûmci na tak zvanch Sudetendeutsche Tage
(Sudetonûmecké dny) respektovat uÏ padesát let fungující rituál, m u sí sudetskm NûmcÛm
kaÏd rok promluvit do jejich rozpolcench a rozbolavûnch du‰í, m u sí je, hlavnû v‰ak pfied
volbami, znovu rozbolestnit a zesílit jejich roztrpãení, m u sí se prezentovat jako zastánce a
ochránce sudetonûmeckch práv na domov a na vlast, m u s í vynadat dr. Bene‰ovi za dekrety,
vyhroÏovat Praze nerealistickmi, opravdu revan‰istickmi poÏadavky, tu a tam zpochybnit
âesko-nûmeckou deklaraci, a to zjednoduchého dÛvodu: VBavorsku mÛÏe Stoiber pfii kaÏdch
volbách poãítat nejménû sjedním milionem sudetonûmeckch hlasÛ, které uÏ po ãtyfii desítiletí
zaji‰Èují jeho vládnoucí KfiesÈansko sociální unii vBavorském zemském parlamentu spolehlivou
nadpoloviãní vût‰inu.
MÛj názor: Pfied deseti lety uzavfiená âesko-nûmecká deklarace splnila svÛj úkol vdobû, kdy
byla uzavfiena a umoÏnila tehdy rozvoj pro obû strany, âeskou republiku i Nûmecko,
uspokojujících politickch, hospodáfiskch i mezilidskch vztahÛ. Protesty sudetonûmeckého
landsmannschaftu a vpady Svazu vyhnancÛ proti deklaraci vzala sice tehdej‰í Kohlova vláda na
vûdomí, ale nic více… Vsjednocené Evropû, jejíÏ souãástí âeská republika je, se vzájemné
ãesko-nûmecké vztahy rozvíjí a vblízké budoucnosti rozvinou na vy‰‰í, celoevropské rovinû,
takÏe deklarace vejde – nebo uÏ ve‰la – do dûjin po roce 1989 celkem uspokojivch ãeskonûmeckch vztahÛ
Nepouãitelní funkcionáfii sudetonûmeckého landsmannschaftu a Svazu vyhnancÛ se i
vbudoucnosti jistû pokusí nûmecko-ãeské vztahy naru‰ovat, neÏ pochopí, Ïe jako kdysi, tak i
dnes, vsadili na ‰patnou kartu. Za Rakouska-Uherska vsadili na zaostalé Habsburgy a mohli si
vâeském království hrát na „Herrenvolk“, vdobû první âeskoslovenské republiky, vté dobû
jediné demokracii ve stfiední Evropû, vloÏili svÛj osud do rukou zloãince Hitlera, a Ïe i teì se
dûjiny ubírají jinmi cestami a za jinmi cíli neÏ si ãetní nepouãitelní sudetonûmeãtí funkcionáfii,
pofiád je‰tû neschopni se vyrovnat srealitou dne‰ní sjednocené Evropy, pfiejí. Napadá mû
velmi zlé pfiirovnání: Vmnohém se pánové zvedení sudetendeutsche landsmannschaftu podobají
ãeskm komunistÛm: SvÛj podivuhodn druh politické mravnosti, velké fieãi o demokracii a o
tom, co demokracie je a co není, si pfiisvojili a nauãili aÏ tehdy, kdyÏ je dûjiny - pouÏiji vrazu
komunistickch agitátorÛ – vykoply na smeti‰tû…
Vztahy mezi Prahou a Berlínem nebyly vminulosti nikdy tak dobré, jako vposledních letech.
To v‰ak nepouãitelnm funkcionáfiÛm sudetonûmeckého landsmannschaftu nevyhovuje. Proto
se rádi vracejí do minulosti a ‰ífií iluze o - pr – pfiíkladnû plodnch, dnes napodobování hodnch
vztazích i mezi ãeskou a sudetonûmeckou literaturou za ãasÛ císafie pána a spovzdechem litují
konec nûmecké literatury vâechách a na Moravû, kter – pr - nastal vroce 1945 sodsunem
NûmcÛ. Je zbyteãné pfiipomínat sudetonûmeckm literárním historikÛm, Ïe konec nûmecké
literatury vãeskch zemích zpÛsobili nacisté uÏ vbfieznu 1939, kdy okupovali zbytek âeské
republiky a Ïe po bfieznu 1939 existoval vPraze, vbvalém domovû velkolepé nûmecké
literatury, i vtak zvaném Protektorátû âechy a Morava, jen nacistick „Schrifttum“3, a Ïe
pfiedstavitelé opravdové nûmecké, nikoliv sudetonûmecké literatury vâechách a na Moravû jmenuji jen Franz Werfla, Max Broda, Paul Leppina a Rudolfa Fuchse - se pfied nacisty a pfied
koncentráky museli zachránit útûkem do ciziny a Ïe mnozí literáti nûmeckého jazyka, ktefií
zÛstali vPraze, skonãili vplynovch komorách a Ïe Praha
tou ztrátou literárnû zchudla.
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Konec sudetonûmecké literatury vãeskch zemích v‰ak ãesk kulturnû-literární Ïivot
nepostrádá, sudetonûmecká literatura nezanechala vâechách a na Moravû Ïádné stopy. Její
ztrátu nikdo vpováleãném âeskoslovensku nezaznamenal, a kdyÏ zaznamenal, tak nemûl co by
litoval.
Zajímavé na této skuteãnosti je, Ïe ãeská témata se sudetonûmeckm autorÛm vnutila teprve po
odsunu vzápadním Nûmecku buì jako sentimentální vzpomínání na ztracené dûtství vâechách
a na Moravû, nebo jako vá‰nivé obÏaloby âechÛ, ãi jako démonizace dr. Eduarda Bene‰e, kter
jedin je – pr - vinen a pfiímo odpovûdn za sudetonûmeckou tragedii vroce 1945. Jedna
sudetonûmecká ‰lechtiãna-spisovatelka prohlásila, Ïe dr. Bene‰ je nejvût‰í váleãn zloãinec.
KdyÏ jsem paní baronce pfiipomenul Adolfa Hitlera, odvrátila se a oznaãila mû za ãeského
‰ovinistu…
Následující fakta jsou krutû pravdivá:
Vsudetonûmecké literatufie najdeme do roku 1938 jen nûkolik málo dûl, která by se vymykala z
rámce folkloru nebo z regionálních prostorÛ ãetnch sudetonûmeckch náfieãí. Tento fakt
pociÈují sudetonûmeãtí Nûmci druhé nebo tfietí generace po roce 1945 jako své „kulturní manko“
a proto se pokou‰í pfiisvojit si tfieba jedno zhlavních dûl nûmecké pozdnû stfiedovûké literatury Ackermann aus Böhmen – Oráã zâech – a zafiadit jeho autora, Ïijícího ve 14. století vÎatci,
mezi sudetonûmecké autory. Vposlední dobû udûlují sudet‰tí Nûmci cenu Franze Werfla za
literaturu, coÏ je uÏ skoro nehoráznost, kdyÏ uváÏíme, Ïe emigrant Werfel nemohl nacisty ani
cítit a Ïe se sudetskmi Nûmci, zvelké ãásti nakaÏenmi bacilem nacismu, nemûl nikdy nic
spoleãného. Jeden zãetnch mnichovskch sudetonûmeckch spolkÛ, Adalbert Stifter Vereien,
si uÏ nûkdy koncem ãtyfiicátch let pfiisvojil jméno rakouského spisovatele a pfiedûlal jej
vBavorsku na sudetského Nûmce. Adalbert Stifter nemûl v‰ak se sudetskmi Nûmci a se
sudetonûmeckou literaturou vâechách a na Moravû právû tak nic spoleãného, jako tfieba
básnífika nûmeckého jazyka z Hané Marie von Ebner-Eschenbachová nebo jako vJiãínû vroce
1874 narozen rakousk satirik a Ïurnalista Karel Kraus, ãi slavn Gustav Mahler z Jihlavy.
Sudetonûmecká literatura a její tvÛrci ignorovali ãeské obrození i ãeskou literaturu a její autory
nejen v19. ale i ve 20. století. Sudetonûmecká literatura ignorovala vté dobû také boufiliv vvoj
nûmecké literatury vPraze, vNûmecku i Rakousku, zÛstala, jak jsem uÏ fiekl, dobrovolnû
uzavfiena ve svch folkloristickch tradicích a vnáfieãích, kde vúzkch a uzavfiench rajónech
plnila jistû i positivní úlohu, ale nehledala - a proto ani nena‰la - nikdy kontakt svvojem
literatur vnûmecky mluvících oblastech Evropy.
I sudetonûmeãtí historikové mi musí dát za pravdu, kdyÏ tvrdím, Ïe pfiedstavitelé velké nûmecké
praÏské literatury, jako uÏ jednou jmenovaní Max Brod, Paul Leppin, Rudolf Fuchs, jakoÏ i
Reiner Marie Rilke, Leo Perutz, Otto Pick, Johanes Urzidil, Robert Musil a mnoho jinch, nebyli
nikdy nakaÏeni ani velkorakouskm, ani velkonûmeckm „vlastenectvím“ nebo dokonce
nacismem. Tak zvaná „Mnichovská dohoda“ a bfiezen 1939 znamenaly pro nûmecky pí‰ící
spisovatele a básníky vPraze vãeskch zemích katastrofu a ztrátu domova, pro mnohé smrt
vplynovch komorách.
Vosm století trvajícím spoluÏitím se sudetskmiNûmci se mezi nimi aÏ do roku 1945 nevyskytl
ani jeden zprostfiedkovatel ãeské kultury a literatury do nûmeckého jazyka.
V závûru 19. století se na ãeské kulturní a literární scénû v‰ak objevila pro mû zázraãná generace
praÏskch Ïidovskch intelektuálÛ nûmeckého jazyka, literáti, ktefií poãali pfiekládat ãeskou
literaturu do nûmãiny a otevfieli jí tak zuzavfieného a tûsného svûta tehdy opravdu zaostalé
rakousko-monarchie dvefie do svûta.
Dva pfiíklady:praÏsk Ïidovsk intelektuál nûmecké matefiského jazyka Max Brod, pfieloÏil do
nûmãiny libreta Janáãkovch oper a otevfiel jim cestu nejen na scény vBerlínû a ve Vídni ale do
svûta. Vroce 1924 zvolila - tehdy je‰tû – úctyhodná Pruská akademie vBerlínû za své ãleny uÏ
slavného skladatele Arnolda Schönberga a Leo‰e Janáãka, skladatele na prahu prÛlomu ksvûtové
slávû.
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Rudolf Fuchs, vûfiící Ïid zPodûbrad, pfieloÏil do nûmãiny Bezruãovy „Slezské písnû“, které
vroce 1916 - vté dobû byl Bezruã vRakousku-Uhersku obvinûn ze zloãinu, Ïe napsal
protirakouskou báseÀ - vy‰ly kniÏnû vLipsku vnakladatelství Kurta Wolffa, tedy
vnakladatelství, kde vycházel Franz Kafka a díla v‰ech pfiedních praÏskch nûmecky pí‰ících
autorÛ. Dodnes aktuální, ãasto ve svûtové literatufie citovanou pfiedmluvu knûmeckému pfiekladu
„Slezskch písní“ napsal Franz Werfel. Druhé nûmecké vydání „Slezskch písní“ vy‰lo v roce
1937 kBezruãovm 70. narozeninám vMoravské Ostravû vnûmeckém exilovém nakladatelství
Juliuse Knittla. Rudolf Fuchs pfieloÏil do nûmãiny i dílo Otakara Bfieziny a usnadnil tak i jemu,
jako pfiedtím Petru Bezruãovi, cestu do svûtovch literatur. I Rudolf Fuchs se pfied bfieznem 1939
a pfied nacisty zachránil útûkem do Anglie, kde vroce 1942 zemfiel.
Nûkolika poznámkami na okraj desátého vroãí âesko-nûmecké deklarace chci pfiipomenout, Ïe
i dnes mÛÏeme bez ostychu navazovat na tradice ãesko-nûmeckch stykÛ a vzájemného
obohacování voblasti kultury i literatury.
Trpké je v‰ak zji‰tûní: Na‰í bvalí spoluobãané nûmeckého jazyka, sudet‰tí Nûmci, ãeskou
kulturu po staletí – nûkolik vjimek potvrzuje i vtom pfiípadû pravidlo – ignorovali, takÏe ani v
oblasti umûní a kultury nenajdeme vminulosti Ïádnou ãesko-sudetonûmeckou vzájemnost nebo
tradici, ne kterou bychom mohli navázat.
(Napsáno pro Centrum pro ekonomiku a politiku vPraze ) Murnau 6.3.2007

