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Ota Filip
K lánku Rudolfa Grulicha v “Sudetendeutsche Zeitung“
âesk tisk i jiné sdûlovací prostfiedky dûlají chybu, tvrdil jsem do vãerej‰ka, Ïe se ãasto
zaplétají do diskuzí, tfieba se „Sudetendeutsche Zeitung“, „orgánu“ sudetonûmeckého
landsmannschaftu vMnichovû. Nûkdy v‰ak knehoráznostem, které tento tdeník tiskne, nelze
mlãet. Mám na mysli ãlánek Rudolfa Grulicha, dnes cosi jako hlavního ideologa
sudetonûmeckého landsmannschaftu a jeho vztahu kâechÛm, kter pod titulkem „Verzicht auf
Rache und Vergeltung, aber nicht auf das Recht“ („Zfieknutí pomsty a odplaty, ale ne nároku na
spravedlnost“) vy‰el na první a druhé stranû v „Sudetendeutsche Zeitung“ dne 4. srpna 2006.
Vúvodu ãlánku Rudolf Grulich tvrdí, Ïe uÏ vroce 1950, kdy sudet‰tí Nûmci odhlasovali
vBavorsku tak zvanou „Chartu zdomovÛ po konci druhé svûtové války vyhnanch nûmeckch
krajanÛ“ (Grulich má na mysli své krajany vysídlené po roce 1945 z Polska a
zâeskoslovenska)a slavnostnû vyhlásili, Ïe se zfiíkají pomsty a odvety, ãímÏ pr prokázali svÛj
pfierod vdemokraty a jednou pro vÏdy se zbavili své povût‰inou nacistické minulosti.
Rudolf Grulich staví zfieknutí se nároku na pomstu a odvetu - nepochybnû mûl na mysli pomstu
a odvetu za odsun NûmcÛ zPolska a zâeskoslovenska – jako pfiíklad kfiesÈanské mravnosti,
zapomíná v‰ak, Ïe vroce 1950, kdy sudet‰tí a zPolska odsunutí Nûmci svou Chartu vBavorsku
odhlasovali, museli se pomsty a odvety vefiejnû zfiíci, protoÏe jinak by jim Ameriãané, tehdy
okupaãní velmoc, i západonûmecká vláda, nepovolili zaloÏení Sudetonûmeckého
Landsmannschaftu, tehdy je‰tû zvelké vût‰iny pod komandem bvalch HenleinovcÛ, po roce
1938 nacistÛ ze Sudet. Grulich vshora uvedeném ãlánku „pfiekvalifikoval“ hbitû politickou
nutnost, usnadÀující spoleãn Ïivot rÛznch národností a národÛ, na sudetonûmeckou ctnost.
·koda v‰ak, Ïe se „sudetonûmecká národností skupina“ nezfiekla pomsty a odplaty jako nástroje
„politického boje“ je‰tû vâeskoslovensku vroce 1938 a potom za vlády Adolfa Hitlera, ale aÏ
se zpoÏdûním patnácti let, a to kdyÏ je dûjiny za jejich pomatení nacistickou ideologií uÏ krutû
potrestaly. Vtomto pfiípadû vidím urãitou souvislost, ironicky fieãeno i „pfiíbuznost“, sãetnmi
ãeskmi bvalmi stranû oddanmi komunisty-stalinisty, dnes demokraty jako fiemen: Také oni
se pfierodili na demokraty aÏ tehdy, kdyÏ po roce 1989 skonãili – pouÏiji terminologii bvalch
bol‰evickch „agitpropÛ“ – na smeti‰ti dûjin.
Rudolfovi Grulichovi v‰ak v uvedeném ãlánku nejde tak ani o zfieknutí se pomsty a násilí jako
odvety za odsun, ale o nehorázn útok na pfiední pfiedstavitele a hodnostáfie ãeské katolické
Církve, hlavnû v‰ak na monsignora dr. Jana ·rámka, vletech 1940 aÏ 1945 pfiedsedy Bene‰ovy
exilové vlády v Lodnû, pr zloducha, kter uÏ vAnglii pfiipravoval odsun - Grulich mluví o
vyhnání – NûmcÛ zpováleãného âeskoslovenska. ·rámkovi nemÛÏe sudetonûmeck historik a
znalec problémÛ evropskch men‰in pfiijít na jméno a oznaãuje ho jako „Vertreibungspremier“,
ãesky hanlivm opisem „ministersk pfiedseda pro vyhnání“.
Jako skoro v‰ichni sudetonûmeãtí historikové, tak i Grulich vzápalu protiãeského zanícení
zapomíná na základní fakt: KdyÏ vroce 1942 ãeskoslovenská vláda vLondnû diskutovala o
pováleãném transferu ãásti nebo i vût‰iny nacistickm bacilem nakaÏeného nûmeckého
obyvatelstva zâeskoslovenska, tak uÏ nejménû pÛl roku pfied tím - jaká absurdita dûjin! –
oznámil tehdej‰í fií‰sk protektor, generál SS, Reinhard Heydrich, dne 3.10.1941, tedy krátce po
svém pfiíchodu do Prahy, ve svém pfiísnû dÛvûrném referátu, pfiedneseném vâernínském paláci
na konferenci pfiedních gestapákÛ i funkcionáfiÛ nacistické strany ze Sudet, svÛj plán na
pováleãné fie‰ení ãeské otázky: AÏ na „rasovû nezávadné“ âechy, vhodné ke germanizaci, bude
po vítûzství „tfietí fií‰e“ cel národ vystûhován na Sibifi. Heydrich doslova fiekl:“Der Tscheche
hat in diesem Raum letzten Endes nichts verloren…“1
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_esky: _e_i nemají v tom prostoru (Heydrich m_l na mysli _echy a Moravu)
konec konc_ co pohledávat…
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KdyÏ se text této pfiísnû utajené Heydrichovy fieãi dostal oklikami do Londna, vzbudil
vãeskoslovenské exilové vládû zdû‰ení. O pÛl roku pozdûji 1942 bylo vLondnû - právû tak
jako uÏ vlistopadu 1941 vnacistickém Berlínû a vtak zvaném Protektorátu âechy a Morava rozhodnuto, Ïe po válce budou muset buì âe‰i nebo sudet‰tí Nûmci âechy a Moravu opustit.
Tehdy nezbvalo nic jiného neÏ poãkat, jak válka dopadne…
Za odsun – autor ãlánku v „Sudetendeutsche Zeitung“ mluví zásadnû jen o vyhnání – volá
Rudolf Grulich pfied soud dûjin nejen dr.·rámka, ale i dal‰í hodnostáfie ãeské katolické Církve,
jejichÏ mravní poklesek vidí je‰tû dnes ve faktu, Ïe vlivní ãe‰tí biskupové a arcibiskupové, jako
tfieba jako olomouck arcibiskup Preãan, praÏsk arcibiskup Korda i jeho nástupce Ka‰par,
doporuãili ãeskm lidovcÛm, aby v prezidentskch volbách dali své hlasy dr. Bene‰ovi. I
pozdûji se pr ãe‰tí duchovní, hlavnû v‰ak zase dr. ·rámek, dopustili, tvrdí Grulich, skoro
politického zloãinu, kdyÏ vlondnském exilu podporovali ãeskoslovenskou vládu dr. Bene‰e.
Kardinálovi, praÏskému arcibiskupovi Josefovi Beranovi, pfiipomíná a nemÛÏe odpustit jeho
vrok zroku 1945, Ïe „odsun NûmcÛ byl nutn“. V‰echny tehdej‰í ãeské biskupy a
pfiedstavitele katolické Církve sudetonûmeck historik zatracuje i proto, Ïe se jako jeden muÏ
nepostavili proti odsunu sudetskch NûmcÛ zâesko-slovenska. Rudolf Grulich se vãlánku
navíc pozvedává do role v‰emi ctnostmi a mravnosti vybaveného soudce nad ãeskmi
duchovními a nad ãeskou katolickou Církví, svolává na ní hromy a blesky, kvalifikuje ãeské
církevní hodnostáfie jako sluhy dr. Bene‰e a navaluje na ãeskou katolickou Církev odpovûdnost
za ne‰tûstí, které sudetské Nûmce vroce 1945 postihlo.
O hanebné úloze, kterou pfiedstavitelé sudetskch NûmcÛ a vût‰ina sudetonûmeckch „krajanÛ“
hráli od nástupu Hitlera kmoci vroce 1933 pod komandem nacistÛ v âeskoslovensku a na
zloãiny nacistického Nûmecka Rudolf Grulich v‰ak zfiejmû úmyslnû zapomíná. Odsun líãí, jako
by zcela nevinné sudetské Nûmce postihl - jak se ãesky fiíká – zãista jasna, jako blesk zjasného
nebe, jako by se pfied odsunem nekonala nacisty rozpoutaná druhá svûtová válka, jako by
nebyly koncentráky, nacisty organizované vyvraÏìování tak zvanch „ménûcennch ras“ a jako
by âe‰i zapomnûli své velké trauma, 15.bfiezen 1939, kdy Hitler obsadil zcela bezmocné âechy
a Moravu a zfiídil tisíckrát proklet Protektorát pod panstvím nacistÛ. Tehdy, vbfieznu 1939, se
ze sudetonûmecké strany neozval ani jeden protest proti znásilnûní celého ãeského národa, ani
jeden hlas proti tomu, Ïe âe‰i vtak zvaném Protektorátu ze dne na den pozbyli právo na
sebeurãení, po nûmÏ sudet‰tí Nûmci do podzimu 1938, kdy je pr Hitler „osvobodil“
zãeskoslo-venského podruãí, tak naléhavû volali.
Sudetonûmeck historik zapomnûl na vlajky shákovmi kfiíÏi, které na podzim roku 1938
vyvûsili v „osvobozench Sudetech“ zvûÏí svch kostelÛ nejen katoliãtí, ale i evangeliãtí
duchovní a na fakt, Ïe uÏ na podzim vroce 1938 pfie‰la „návratem do fií‰e“ nad‰ená vût‰ina
sudetskch NûmcÛ, sdruÏench vdobû první republiky vkatolicky nebo kfiesÈansky
orientovanch stranách, svlajícími kostelními prapory pod hákové kfiíÏe a zKristova do
Hitlerova tábora a Ïe do kvûtna 1945 se na‰i bvalí nûmecky mluvící krajané vkostelech
modlili za vítûzství nûmeckch zbraní, za vÛdce Adolfa Hitlera, aby ho „prozfietelnost“
ochránila.
Pfied kaÏdou hodinou náboÏenství, vSudetech od obecné ‰koly aÏ po gymnasia, zvedl po vstupu
do tfiídy katecheta, katolick nebo evangelick duchovní pravici, pozdravil Ïáky „Heil Hitler!“
a teprve potom pfii‰el na fiadu Otãená‰…
Tímto zji‰tûním nechci vyvaÏovat nebo relativizovat vroky ãeskch církevních hodnostáfiÛ,
ktefií vroce 1945 propadli v‰eobecné protinûmecké hysterii a nechali se vsouvislostech
sodsunem, kter vpoãáteãní fázi probíhal doprovázen zcela zbyteãnmi krutostmi, strhnout
kprojevÛm, které nelze oznaãit jako kfiesÈanské a vÛbec neodpovídaly Kristovu uãení „miluj
svého bliÏního jako sebe samého“.
Ale chápu, Ïe milovat vroce 1945 na‰e bliÏní – sudetské Nûmce – bylo i pro duchovní
zatrápenû tûÏké…
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GrulichÛv ãlánek vprvním srpnovém ãísle „Sudetendeutsche Zeitung“ je uÏ více neÏ
nehorázn, je – sodpu‰tûním – hlou-p, coÏ je vpolitické Ïurnalistice více neÏ jen
nezodpovûdná zlomyslnost.
Na‰i církevní hodnostáfii by se proti Grulichovû ãlánku mûli ozvat. Pfied rokem pfiijal na
Sudetonûmeckém dnu jeden ãesk biskup - nebudu ho jmenovat – tak zvanou Karlovu cenu,
kterou Sudetendeutsche Landsmannschaft vMnichovû udûluje osobnostem, které se zaslouÏily
o porozumûní mezi sudetskmi Nûmci a âechy. Myslím si, Ïe teì, po Grulichovû ãlánku, by
ãesk biskup mûl Karlovu cenu vrátit, mlãky a bez velkch gest…
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