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Úvodní promluva Miroslava Svobody  k zahájení konference

Dobr% den,

vítám vás v dom* Exodus, kter% slou'í nikoli pouze Knihovn* kardinála Berana, 
kterou jsme za(ali budovat pom*rn* nedávno. Je to víceú(elov% d$m, v*nující se 
konkrétní práci se zdravotn* posti'en%mi, p"evá'n* t*lesn*. Jsou zde chrán*né dílny 
- keramika a digitalizace, dále pokoje na sociáln* rehabilita(ní pobyty. Dal&í prostory 
v(etn* sálu slou'í odleh(ovací slu'b* a zájmové (innosti. Po"ádáme té' kulturní 
akce, besedy, koncerty a tak dále. Zkrátka je to víceú(elov% d$m, kde jsme vedle 
t*chto (inností za(ali umís#ovat a budovat fond Knihovny kardinála Berana.
,íkali jsme si, zda název knihovny není p"íli& troufal%, ale jednak jsme obdr'eli 
„svolení“, mohu-li to tak "íci, od zde p"ítomné paní Danu&e Brabcové-Kavinové, 
pranete"e kardinála Berana a jednak kardinál Beran byl Plze-ák a hlavn* zastával 
pozice, které jsou nám velmi blízké, a proto jsme si trou.i na tento „vzne&en%“ název.
Knihovna by se m*la v*novat dv*ma v*cem. Jednak setkávání lidí okolo my&lení  
a jednak knihovnímu fondu samotnému.
Nejd"íve se dotknu knihovního fondu. Sestává v zásad* ze t"ech okruh$ - )loso)e, 
teologie a nová historie.
V teologii by knihovna m*la b%t zam*"ena jednak na aktuální témata a jednak na 
témata, která, dle na&eho názoru, je&t* nejsou zhodnocena s dostate(n%m odstupem. 
Zde lze snad zmínit nap". druh% vatikánsk% koncil. V tomto smyslu není knihovnou 
ani p"edkoncilní ani pokoncilní, hodlá v t*chto v*cech hledat a nacházet polohu, jak 
v*cem rozum*t, nacházet porozum*ní a p"ípadn* nazna(ovat n*jakou cestu.
Co se t%(e historie, knihovna se v*nuje spí&e moderní historii, "ekn*me dvacátému 
století a z n*j zejména povále(né, odporu proti komunismu, jak domácímu, tak za-
hrani(nímu.
Samoz"ejmé p"esahy a prolínání do jin%ch okruh$ i mezi okruhy navzájem jsou kni-
hovnou p"im*"en* re.ektovány.
Periodika, která tvo"í v%znamnou (ást fondu, obsahov* p"ibli'n* vymezená t*mito 
t"emi okruhy, jsou orientována jednak na produkci tuzemskou, tedy rakousko-
uherskou, (eskoslovenskou, (eskou, a jednak, a to je speci)kum, na produkci 
exilovou a krajanskou, tedy celosv*tovou. Toto speci)kum platí i pro fond mono-
gra)í. Samoz"ejmostí pak je zastoupení periodik (z(ásti i monogra)í, nevy&ly-li  
posléze klasick%m tiskem) samizdatov%ch. Toto lze ozna(it nejen za pouhé 
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speci)kum, ale dokonce, s v%jimkou pra'ské knihovny Libri prohibiti, za (esk% 
unikát.
Z(ásti jsou v knihovn* zastoupeny monogra)e i periodika cizojazy(ná.
Dal&ím unikátem, na kterém se knihovna spolu s chrán*nou digitaliza(ní dílnou 
podílí, je zp"ístup-ování v%zna(n%ch titul$ (esk%ch exilov%ch a samizdatov%ch 
periodik na webu scriptum.cz.
Knihovna nehodlá suplovat (innost ani krajské Studijní a v*decké knihovny, ani 
M*stské knihovny, dokonce ani univerzitní a fakultních knihoven, kter%ch je  
v Plzni dosti. Chce spí& prezentovat vybrané my&lenkové celky, které jsou vnit"n* 
konzistentní a je jim rozum*t. U vybrané (ásti knihovního fondu, ne v&ude, ale tam, 
kde to má smysl, budeme uvád*t krom* standardního katalogového záznamu té' 
krátk% text, kter% by ne"íkal, jak se má dílo-kniha vykládat (i jak se na n*j má hled*t, 
ale "íkal by: kdy' jste si p"e(etli toto, m*li byste si k tomu je&t* p"e(íst tamto nebo 
ono. Drobná formulace, která m$'e b%t u'ite(ná, neb knih je mnoho. 
Spolupracujeme s knihovnou Libri prohibiti, která se v*nuje exilu a samizdatu cílen* 
a dlouhodob*. Spolupracujeme s "adou teologick%ch knihoven, jejich' zástupci sedí  
v tomto sále. /ást na&eho fondu vzniká v%m*nou nebo dary mezi knihovnami.
V sou(asnosti má fond cca 25 000 svazk$ monogra)í a 1 300 titul$ periodik. 
Probíhá katalogizace a cel% katalog bude na webu, v(etn* objednání knihy. Koncové 
slu'by, tedy fyzickou obsluhu (tená"$, budeme provád*t ve spolupráci s knihovnou 
Západo(eského muzea, která se nachází v samém centru Plzn*.
Nyní k prvnímu úkolu knihovny, pro stru(nost nazvaného: setkávání lidí okolo 
my&lení.
V knihách, alespo- v na&em porozum*ní, jde p"evá'n* o p"em%&lení. K tomu, aby 
lidé p"em%&leli, mají dán rozum. Ten by m*li pou'ívat, u'ite(né v&ak je, aby se ti, 
kte"í tak (iní, ob(as spolu potkali a o p"em%&lení (i spí&e jeho plodech spolu hovo"ili.
Rádi bychom d*lali (innost podobnou této konferenci, vytvá"eli prostor pro 
pracovní setkávání, kde se lidé potkají a o v*cech spolu hovo"í. Rozhodli jsme se 
(innost zahájit práv* konferencí o Josefu Kalvodovi, proto'e nám byl blízk% nejen 
sv%m zam*"ením nebo politick%mi názory, to také, ale hlavn* dovedl zastávat 
postoje, které nebyly populární, nep"inesly mu p"átele, spí&e nep"átele, ale zkrátka 
byly správné. Byly "e(eny v(as, ale ne' druzí p"i&li na to, 'e je to tak, jak Kalvoda 
"íkal, u' bylo v*t&inou pozd* s tím n*co d*lat.

Je&t* bych rád zmínil p$vod knihovny. A' se stane slovutnou, budou se nás na to 
(asto ptát. Jsme ob(ansk%m sdru'ením, nejsme na nikom závislí, abych to "ekl  
z formální stránky. Má to v%hodu, 'e jsme svobodní a m$'eme mluvit sv%m jmé-
nem. To, 'e nás nikdo nez"ídil, znamená, 'e nás nikdo také ne)nancuje, nepe(uje 
o nás a tak dále. Musíme si v*ci d*lat sami, za své, ale tahle poloha nám p"ipadá 
smyslupln*j&í ne', by# pohodln*j&í, plnit zadání n*koho jiného.
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P$vod knihovny je jednak obecn% v tom smyslu, 'e (lov*k p"em%&lel, n*co (etl, n*co 
jsme opisovali, &í"ili n*jakou literaturu za komunismu, to je takové p"irozené pozadí. 
Dal&ím d$vodem, konkrétn*j&ím, je na&e pot"eba reagovat na mnoho v*cí, které se 
kolem nás d*jí. Jsou mnohdy blátivé, rozmazané, (lov*k cítí, 'e to tak je, jen neví, jak 
se k tomu má postavit. Zárove- nechceme sklouznout do n*jak%ch jednoduch%ch 
"e&ení, u kter%ch se nemusí p"íli& p"em%&let a "e&eními v podstat* nejsou. Chceme 
hledat polohy, jak nazírat na sv*t.

Konference PROF. JOSEF KALVODA 
HISTORIK, K!ES"ANSK# POLITIK, EXULANT

pond*lí 18. (ervna 2012
D$m Exodus, T"emo&ná u Plzn*, U Zvonu 51
 
Program konference:

Mgr. Miroslav Svoboda, Josef !togr (KKB, Exodus):
Knihovna kardinála Berana – deklarace, Pro( za(ínáme (innost knihovny 
profesorem Kalvodou (úvodní slovo)
Mgr. Jan Cholínsk% (ÚSTR /R):
Josef Kalvoda  a historiogra)e (esk%ch soudob%ch d*jin
a )lmov% dokument - rozhovor s prof. Kalvodou
Josef !togr (Revue Trivium):
Kalvodova kritika demokratick%ch postup$ po r. 1939
Mgr. Jan Cholínsk% (ÚSTR /R):
Osobní archivní fond J. Kalvody v knihovn* Libri prohibiti
Prof. PhDr. Miroslav Novák (CEVRO):
Prof. Kalvoda, jak jsem ho znal v exilu a pak v Praze (vzpomínka)
Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (Západo(eská univerzita Plze-):
Josef Kalvoda a politické k"es#anství

Fotogra)e na následující stránce:
Josef Kalvoda, Josef !togr, Miroslav Svoboda;
Miroslav Novák, Jan Cholínsk%;
Ivo Budil, Jarmila !togrová
foto: P"emysl, Filaka, Jan Majcher 
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TEOS 2012
Jarmila !togrová

Mnoho let se ú(astníme s Miroslavem Svobodou setkání teologick%ch knihovník$, 
nejprve spolu s Centrální katolickou knihovnou, poté s knihovnou samizdatové 
a exilové literatury Libri prohibiti – a nyní jako sami po"adatelé v nov* vzniklé 
Knihovn* kardinála Berana. P"ipravili jsme pro tuto p"íle'itost dvoudenní program 
TEOS 2012 – tradi(ní oborové setkání jsme roz&í"ili o ve"ejnou konferenci, jejím' 
tématem byl 'ivot a dílo prof. Josefa Kalvody. Jeho práce v oboru sociální nauky 
církve, zalo'ená na encyklikách Rerum novarum a Quadragesimo anno, osud 
pronásledovaného katolíka pocházejícího z venkovského prost"edí, poté exulanta  
a renomovaného konzervativního politika a profesora americk%ch univerzit – to v&e 
nabízelo bohat% v%chozí materiál. S jeho pozoruhodn%m dílem jsme se setkávali 
v exilovém tisku a v 90. letech díky badatelskému a vydavatelskému úsilí Jana 
Cholínského. V roce 2004 se Miroslav Svoboda a Josef !togr zú(astnili seminá"e 
Totalitarismus, po"ádaného Západo(eskou univerzitou v Plzni, s p"ísp*vkem „Josef 
Kalvoda, Ko&ick% vládní program a otázka, co je totalitarismus “, kter% je sou(ástí 
tohoto sborníku.

Profesor Kalvoda není u nás dosud p"íli& znám - a p"ece jeho historiogra)cké studie 
o totalitarismu 20. století a d$vodech, pro( se /eskoslovensko stalo v%znamnou 
zemí pro povále(nou politiku Sov*tského svazu, by m*lo b%t základní (etbou pro 
porozum*ní politickému a spole(enskému sm*"ování republiky ji' od doby jejího 
vzniku. Kritick% postoj k politice Masaryka a Bene&e a konzervativní v%chodiska 
odsunula jeho pronikavé anal%zy do pozadí. Po r. 1989 se k distancování od profe-
sora. Kalvody p"idala je&t* obecná nechu# zapojit (esk% exil do utvá"ení nového 
demokratického státu. Mezi dosud p"eva'ující liberální historiogra)cké publikace 
se Kalvodova dílo poda"ilo prosadit jen minimáln*. Tento sborník a dal&í edi(ní 
aktivity Jana Cholínského mají za cíl tento stav zm*nit. (Vyu'íváme této p"íle'itosti  
a publikujeme konferen(ní p"ísp*vek J. Cholínského roz&í"en% v podrobnou 
odbornou studii.)

To byl také jeden z d$vod$, pro( jsme konferenci v*novali práv* prof. Kalvodovi. 
/leny profesní skupiny TEOS jsou v*t&inou pracovníci specializovan%ch knihoven 
vysok%ch &kol, teologick%ch seminá"$, církví a církevních spole(ností. Kalvodova 
práce v oboru historie, politologie, sociální nauky a etiky by pro n* a u'ivatele 
jejich knihoven mohla b%t tématem ke studiu a prom%&lení. Bohatá diskuse po 
jednotliv%ch p"ísp*vcích i na záv*r setkání sv*d(ila o tom, 'e jsme se ve v%b*ru 
tématu nezm%lili.
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Druh% den byl ji' zcela v*nován otázkám teologick%ch knihoven a jejich práci 
b*hem dvou let uplynul%ch od minulého setkání.
Knihovníky uvítal P. Vojt*ch Ond"ej Soudsk% OP, biskupsk% viká" pro &kolství 
a vzd*lávání Plze-ské diecéze. Poté p"edstavili Miroslav Svoboda a Josef !togr 
Knihovnu kardinála Berana, její koncepci a o(ekávání.
Zásadním odborn%m p"ísp*vkem byl referát Evy Cerni-ákové z knihovny Vy&&í 
sociáln* pedagogické a teologické &koly JABOK „Knihovní systém Evergreen  
s otev"en%m zdrojov%m kódem“, p"edstavila v n*m nástroj ke kompletní správ* 
knihovny, pro kter% se také rozhodla Knihovna kardinála Berana. Jarmila !togrová 
z Archivu v%tvarného um*ní p"edstavila „Informa(ní systém abArt“– otev"enou 
rela(ní databázi, která dnes u' neslou'í jen pro studijní ú(ely v%tvarného um*ní,  
ale p"esahuje prakticky do v&ech obor$ (http://abart-full.artarchiv.cz).
O sv%ch knihovnách promluvili Marek ,í(an ze Slezské církve evangelické a.v.  
z /eského T*&ína a Helena Suchánková z knihovny Centra Aletti v Olomouci. Nové 
webové stránky p"edstavila a virtuáln* nás knihovnou teologické fakulty Jiho(eské 
univerzity v /esk%ch Bud*jovicích provedla Eva K"í'ková. P"ivítali jsme i vzácného 
hosta ze Slovenska - Michal Gleva-ák z Univerzitné kni'nice Pre&ovskej univerzity 
p"ednesl p"ísp*vek „Eparchiálna kni'nica ako spolo(né dielo biskupa Gregora 
Tarkovi(a  a Jána Krstite0a Ková(a, uhorského )lantropa“.

Vra#me se v&ak je&t* k prvnímu dni, kde v p"ísp*vcích zde nepublikovan%ch  
a v diskusích zazn*lo n*kolik témat, které by nem*ly z$stat jen na audio a video-
záznamech.
Po úvodním referátu Jana Cholínského, „Josef Kalvoda a historiogra)e (esk%ch 
soudob%ch d*jin“ se zam%&lel Josef !togr nad Kalvodovou kritikou demokratick%ch 
postup$ po roce 1939. Odkázal se na Kalvod$v rozbor v%znamu a dopadu Ko&ic-
kého vládního programu, kter% tehdej&í intelektuálové a politici museli znát a p"esto 
nebyl re.ektován a podroben kritice. Kalvoda um*l jasn* poukázat na aspekty 
politiky té doby, na spornou roli Edvarda Bene&e, na to, co spojovalo bene&ovskou 
prosov*tskou linii. Porozum*l dob*, ve které se odehrávaly velké zm*ny, a ukázal 
i druhou stranu intelektuálního spektra – nejen ti, kdo rozhodují, ale také ti, co 
rozhodnutí akceptují a neodporují, jsou zodpov*dni za v%voj situace. Um*l nahlas 
"íct: „To je boj se zlem“ a pou'il toto konstatování nejen v k"es#anském, ale také  
v politickém rozm*ru.
Kalvoda m$'e b%t dnes pro nás vzorem také v hodnocení politick%ch krok$ po roce 
1989, v zaujetí dostate(ného odstupu a zp$sobu interpretace. ,e&íme, jak ukázat zlo 
a jak mu vzdorovat. V*t&inou tam, kde není tradice a zku&enost, nakonec nastoupí 
pragmatická "e&ení. Kalvoda nás u(í, 'e nelze postupovat jen pragmaticky, ale 'e jsou 
n*jaké hodnoty nad"azené nad politikou, jako je (est (lov*ka. Nejde o to aplikovat 
kalvodovské my&lení na my&lení dne&ní,  ale dá se ukázat na jeho p"ístupu, 'e 
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jakákoli (innost a hledání odpov*di na otázku: „Co mám d*lat?“ má v'dy politickou 
konsekvenci. Kalvoda ukazuje, 'e metafyzická hodnotová orientace, která ná& p"e-
sahuje, je klí(em k dobré politice.
Sledujeme-li dnes obecnou rezignaci na politiku, uv*domujeme si, 'e je to v%sledek 
manipulace a je chybou se tomu poddávat. Zaujímání politického postoje je zárove- 
zaujímáním konzistentního lidského, etického postoje, práv* tento motiv je u Kal- 
vody siln%. Je t"eba mít odstup od toho, co se nám jako politika p"edkládá, nebo# 
politika není v*cí cht*ní a projev$ v$le, není to otázka moci, ale porovnávání 
koncept$. Kalvoda odkazuje na to, 'e politika je to, co je nám spole(né a 'e jsou v*ci, 
o kter%ch se v politice nediskutuje. To spole(né je odpov*dnost k dobrému. V tom 
je d$le'itá nedávná encyklika Jana Pavla II. „Fides et ratio“ – B$h má pro ka'dého 
individuální poslání.

Na konferenci vystoupil dále prof. Miroslav Novák, kter% prof. Kalvodu poznal 
ve svém &v%carském exilu, v Americe a v 90. letech v Praze. Vedl s ním kores-
pondenci, díky které mohl obsáhle promluvit o Kalvodov%ch aktivitách po roce 
1989, zvlá&t* o jeho úsilí o p"evoz sochy Panny Marie z exilu, o mo'nostech 
k"es#anskodemokratické politiky, o stále aktuálních principech k"es#anské sociální 
nauky a o alternativách politického v%voje. 
Politolog prof. Ivo Budil, kter% po"ádal na Západo(eské univerzit* v Plzni n*kolik 
let seminá" Totalitarismus, p"ednesl referát na téma „Josef Kalvoda a politické 
k"es#anství“, kter% je sou(ástí tohoto sborníku.

V záv*re(né diskusi se ú(astníci vrátili k n*kolika nedosloven%m motiv$m. 
Reagovali na zprávu J. Cholínského o osobním fondu prof. Kalvody, kter% zpracoval 
a nyní je ulo'en v knihovn* Libri prohibiti v Praze (pracovní soupis viz www.bibber.
cz). Tazatele zajímalo, zda m*l Kalvoda p"átele i mezi Slováky. Dle J. Cholínského jsou 
v Kalvodov* korespondenci dopisy od historika Jozefa Miku&e, od Jozefa Pau(e, (lena 
zahrani(ní rady Karola Sidora a od dal&ích slovensk%ch exulant$. Kalvoda byl od 
po(átku zastáncem práva Slovák$ na samostatnost, na národní sebeur(ení. J. !togr 
k tomu poznamenal, 'e se Kalvoda k tématu vyjad"oval v souvislosti s Bene&ov%mi 
dekrety, vyh%bal se pozd*ji témat$m se siln%m politick%m tlakem (podobn* 
reagoval na odsun N*mc$) a politickému aktivismu. Problémy právn* analyzoval, 
nevkládal se do nich osobn* a nehledal politická "e&ení. Intervenoval jenom tam, 
kde &lo o osobní zále'itost, poukazoval na osobní selhání. J. Cholínsk% doplnil, 'e 
Kalvoda spory nevyhledával, sna'il se své texty pregnantn* formulovat a d$kladn* 
argumenta(n* zalo'it. Reagoval v&ak, kdy' n*kdo napadl jeho osobn* nebo jeho 
text, pak &el ost"e do sporu.
K odsunu N*mc$ bylo "e(eno, 'e Kalvoda odmítal Ko&ick% vládní program, napsal 
k tomu "adu text$ a anal%z. Nesouhlasil s odsunutím sudetsk%ch N*mc$ na základ* 
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kolektivní viny. Jak poznamenal prof. Novák, velké diskuse na toto téma v pa"í'ském 
exilovém (asopise Sv*dectví se Kalvoda nezú(astnil kv$li sv%m napjat%m vztah$m  
s &éfredaktorem Pavlem Tigridem, kterému vyt%kal oportunismus a pragmatismus.
Povále(né situace se t%kal dotaz na roli Jana Masaryka, zda tvo"il vlastní zahrani(ní 
politiku. J. Cholínsk% konstatoval, 'e zpo(átku se o to sna'il, ale záhy se stal ná-
strojem koncepce prezidenta Bene&e a v*rn* ji vykonával, v tom byla jeho role 
jednozna(n* negativní. V diskusi následovaly názory na my&lenku podunajské 
federace a (eskopolské unie, na (eskopolsk% odboj a na alternativy povále(ného 
uspo"ádání Evropy.
Dal&í dotaz se t%kal vztahu Kalvody k 3. odboji. J. Cholínsk% popsal Kalvodovu 
(innost do r. 1956 jako aktivního ú(astníka protikomunistického odboje doma  
i v exilu. Po tomto roce, kdy nastoupil svou akademickou kariéru, vystupoval na 
univerzitní p$d* jako historik a politolog a v*noval se obsáhle tématu totalitarismu.

Jednu z teologick%ch knihovnic zajímalo, zda a jak komentoval Kalvoda pozd*j&í 
situaci a v%voj po pádu 'elezné opony, zda m*l n*jaké prognózy? J. Cholínsk% odkázal  
na knihu Poutník Josef Kalvoda, kde jsou shrnuty (lánky a texty. Z nich je patrno,  
'e zpo(átku vítal volbu Václava Havla prezidentem i cel% p"evrat. V lednu p"ijel  
a sna'il se nabídnout model k"es#anské politiky, setkal se s Josefem Luxem a pozval 
ho do Ameriky, radil mu, jak zalo'it k"es#anskodemokratické hnutí, mj. zm*nit 
název lidové strany a zbavit se národofrontovní minulosti. Obecn* se dá "íci, 'e byl 
zklamán neochotou Havla vyrovnat se s komunismem, vadilo mu, 'e strana dál 
m$'e existovat, 'e jí nebyl odebrán majetek. Je&t* kriti(t*j&í názor m*l na Václava 
Klause, pova'oval ho za demagoga a hulváta. Vyt%kal mu neochotu spolupracovat  
s exulanty na budování (eské demokracie, co' zp$sobilo velké zklamání exilu 
(citoval z (lánku Exil a domov, 1996). Prof. Novák doplnil kontext, ve kterém byl 
(lánek napsán – &lo o Klausovu náv&t*vu v Americe a v Austrálii, kde diskutoval  
s exulanty a jeho odpov*di vyvolaly zna(n% odpor.
Tazatel-evangelík se zeptal na to, jak lze zobecnit principy prof. Kalvody p"i práci 
s mláde'í a zda se tím n*kdo zab%val. J. Cholínsk% se pokusil shrnout odpov*1 do 
jedné v*ty: hledat etické konsekvence v ka'dodenním 'ivot*, hledat to, jak se mám 
stav*t k situacím, se kter%mi  se setkávám, aby to bylo eticky správné z hlediska 
mého vyznání.

Kalvodov%m krédem „Vyznání víry (inem v ka'dodenním 'ivot*“ m$'eme zakon(it  
i tuto zprávu o prvním kroku Knihovny kardinála Berana do ve"ejného prostoru  
– a pozvat (tená"e na plánovanou konferenci „Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi“, 
p"ipravovanou na záv*r roku 2013.
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Knihovna Kardinála Berana
Josef !togr

Ka'dá doba n*(ím trpí, i na&e doba trpí. M$'eme nalézt t"i t*'i&ti tohoto v%znamu, 
pak ukázat na aspekt utrpení, tedy poci#ované bolesti, a aspekt pasivity, trpnosti, 
nesvobody, se kterou se daná doba v trp*ní „podává“ tomu, co trvá. Ale tento 
v%znam m$'e mít pozitivní projev v souvislosti s pokorou p"ijímat to, co je m%m 
úd*lem.Vyslovím-li „Trpím” pak tím "íkám n*co o utrpení, trpnosti i trp*livosti.
Pro( za(ínáme tímto rozkrytím souvislostí slov utrpení, trpnost a trp*livost toto 
seznámení s knihovnou?
Samoz"ejm* proto, 'e chceme zaujmout (tená"e a poslucha(e, a také proto, 'e pokud 
bychom za(ali tento p"ísp*vek v*tou „Knihovna kardinála Berana je…“, hanba by 
nás fackovala. V dal&ím tedy m$'eme pokra(ovat vhledem do obsahu slova hanba, 
hana jako opak hrdosti, ale vysta(íme si s tím, 'e utrpení m$'e b%t spojeno jak  
s pocitem hanby, tak i s pocitem hrdosti.

Na&e doba trpí tím, 'e mnohé my&lenky, které se zdály nosné a samoz"ejmé, se 
pomalu ale jist* vy(erpaly, a dnes m$'eme probírat celé knihovny literárních  
a filosofick%ch (i teologick%ch) d*l, na kter%ch se ty (i ony naivní p"edstavy  
a o(ekávání podepsaly. Idea pokroku jako samoz"ejmého projevu v%voje, 
sm*"ujícího od ni'&ího k vy&&ímu, od hor&ího k lep&ímu, idea objektivity (a tedy 
p"ínosu) sociálních v*d, které nás povedou k vytvá"ení lep&í sociální struktury, idea 
trhu, kter% je "ízen principem jakési inteligibilní homeostáze, idea lidsk%ch práv, 
která umo'ní, aby si lidé lépe rozum*li a vycházeli vst"íc, idea plovoucích struktur, 
které nahradí staré kostnaté instituce, idea sociálních sítí… a m$'eme pokra(ovat  
a zp"es-ovat, proto'e tenhle v%(et iluzí se p"ed námi (nebo spí&e za námi) rozkládá  
do polohy celého oceánu my&lení. 
Kdy' jsme p"ipravovali KKB, m*li jsme u' za sebou docela velkou zku&enost  
s dv*ma takov%mi motivy: obrovskou (potenciální) pokoncilní knihovnu, zalo'e-
nou na celém v*jí"i m%t$ spojen%ch s pokrokem a svobodou (lov*ka, a proti tomu 
obrovskou reálnou p"edkoncilní knihovnu, která do nejmen&ích podrobností 
dokazuje, 'e se nic nem*ní a nic ned*je a pravda se ani nem$'e dít a m*nit, proto'e 
je jedna a stále stejná. Tato idea, a(koli se zdá v opozici ke v&em „aktuálním“ 
duchovním &idítk$m, je stejn* prázdná, vede ke stejnému utrpení a nep"iná&í 
odpov*di na otázky, které si klademe. Jak se m$'eme vyhnout tomu, abychom 
neshroma'1ovali knihy, které kladou otázky, které u' nikoho nezajímají, a jak se 
vyhnout tomu, abychom neshroma'1ovali knihy, které budou slou'it jen mrtvému 
provozu n*kter%ch odborn%ch a vzd*lávacích institucí?
Knihovnu nevytvá"ejí hromady knih a nevytvá"ejí ji (tená"i, pokud si vybrané tituly 
(tou jen proto, 'e to mají v u(ebních osnovách a „n*kdo“ je bude zkou&et z toho, 
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jestli znají obsah. Knihovnu vytvá"ejí knihy, které m$'e n*kdo s chutí otev"ít, které 
m$'e n*kdo s radostí (íst, které mohou pot*&it, otev"ít nejen svoje stránky, ale také 
n*co víc, umo'nit, aby (tená" sledoval autora je&t* o trochu dál, ne' jsou samotné 
mrtvé litery. Chceme vytvo"it knihovnu: jaká knihovna by to tedy m*la b%t? Shodli 
jsme se na tom, 'e by m*la obsahovat asi tak t"etinu knih, které jsou „klasikou“, tedy 
vytvá"ejí pro (tená"e nutn% základ, kter% umo'-uje strukturovat evropskou tradici  
a zorientovat se v d*dictví my&lení, se kter%m m$'eme pracovat. Druhou t"etinu 
knihovny by m*l tvo"it fond, kter% otevírá otázky, t"eba i provokativn*, kter% se 
vyzna(uje ne-idelogi(ností, otev"eností, radostí, pokorou, která se nedr'í p"i zdi atd. 
Tedy takov%mi knihami, které máme sami rádi a které se nám líbí. A proto'e nejde 
jen o to otev"ít na&e v%b*rové (ale stále soukromé) knihovny dal&ím (tená"$m, m*la 
by zde b%t t"etina fondu, které bude slou'it jako podklad pro srovnání, tedy m$'e 
b%t i (asov* podmín*ná, ideologizující, spole(ensky destruk(ní (protip"irozená). 
Není nad to, kdy' si (tená" m$'e ud*lat „dob"e zle“, seznámit se s n*(ím, co ji' nikdy 
nebude chtít (íst. Jak jinak poznat, (emu se má (lov*k vyh%bat, na co si má dávat 
pozor?

KKB se deklarovala jako knihovna konzervativní, je t"eba je&t* jednou zopakovat, 
v jakém smyslu je to mín*no: neznamená to 'ádné „p"itakání“ n*jaké historické 
podob* „sv*tonázoru“ – znamená to samoz"ejm* jasné vymezení proti takovému 
liberalismu, kter% vidí (lov*ka jako izolovanou osobu, odkázanou na svoje sociální 
vazby a prost"edí; p"edpokládáme, 'e je konzervativní udr'ovat pov*domí o sku-
te(nosti, 'e (lov*k není ztracen% element spole(nosti, je t"eba akceptovat, 'e má 
p"ed sebou budoucnost, která není lhostejná, 'e se má ptát na to, jak% je jeho úkol, 
'e má p"ijmout fakt, 'e v&e není jen v*cí jeho (libo) v$le, ale 'e jsou v*ci, které 
ho p"esahují, a# u' je p"ijme nebo nikoli. O v*cech, které nás p"esahují, je mo'né 
p"em%&let, metafyzika je tedy mo'ná – a pravdu je mo'né hledat, relativismus je 
tedy zavád*jící. To v&e ale neznamená jakékoli „uzav"ení se“ v n*jakém hotovém 
my&lenkovém systému, to by práv* znamenalo p"idat se k t*m, kdo zp$sobují, 'e 
na&e doba trpí – je pasivní a v této pasivit* p"ijímá cosi zvráceného, cosi, co nás 
tr%zní. KKB se sna'í vystupovat proti tomuto aspektu sou(asnosti, kdy se nám jeví, 
'e v&echny mechanismy spole(nosti, sv*ta, vedou k nevyhnutelnému kolapsu. Ano: 
kdybychom mohli budoucí odvodit z toho, co se d*je, museli bychom p"itakat  
k takovému záv*ru a trp*t s dobou. Ale my jsme p"esv*d(eni, 'e má smysl (íst knihy, 
'e má smysl hledat kreativní lidi a zab%vat se jejich my&lenkami, proto'e budoucnost  
je dána práv* tím, 'e nevychází z minulého, p"ekvapuje nás, p"iná&í n*co nového,  
co jsme doposud nemohli analyzovat, rozpoznat. A ti, kdo pí&í knihy, (asto  
v nevelkém zájmu (tená"$, n*kdy napomáhají k tomu, aby budoucnost takto 
otev"ená byla, nedají se svést v&emi, kdo ji' dob"e ví, „jak to je“, a jsou zabezpe(eni 
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ve sv*t*. To je druh% aspekt konzervativnosti knihovny: Vymezujeme se proti 
takovému osvícenskému a novoosvícenskému my&lení, které se (asto uchyluje  
k manipulaci, které je ze své povahy spojeno s gnostick%mi prvky, které ned$v*"uje 
ve"ejné diskusi, které popírá pokoru. Novoosvícenství je v tomto smyslu aktuáln* 
v*t&ím problémem ne' liberalismus, kter% u' dávno vy(erpal svoji potenci, zklamal, 
stal se jen vn*j&í formou, za kterou jsou skryty manipulativní novoosvícenské 
praktiky. 

/teme, abychom se setkávali, a vytvá"íme knihovnu, aby se i jiní mohli setkávat.  
A není nám jedno, jaká jsou to setkání, jsme otev"eni pro reakce (tená"$, jsme 
otev"eni pro to, aby sou(ástí knihovny a jejích interaktivních nástroj$ byly i reakce 
(tená"$, t*ch, kdo nejsou pasivní, netrpí s dobou, necht*jí se nechat manipulovat. 
Sna'íme se b%t trp*liví, ale nikoli pasivní a t*&íme se na setkání s t*mi, kdo ke sv*tu  
(a ke knihám) p"istupují podobn*.

Rozum a víra - druhá $ást úvodu ke konferenci
Josef !togr

Myslím, 'e na za(átek je o Knihovn* kardinála Berana d$le'ité "íci, 'e jsme vznikli 
na základ* jakéhosi hledání. Co' je zcela jin% za(átek, ne' kdyby nám n*kdo vtiskl 
n*jaké zadání, poslání zvenku. Byli bychom rádi, kdybychom vás do tohoto postoje 
hledání vtáhli. Pova'ujeme ho za v%znamn% vklad, kterého se nechceme n*jak 
„rychle zbavit“, tento modus hledání nepova'ujeme za n*co provizorního. Nejde 
jen o to, 'e my sami n*co hledáme a sami od sebe za(ínáme v n*jakém neznámém 
míst*:  ka'd% z nás má svoji historii a do názvu knihovny jsme vybrali odkaz, kter% 
nás také za"azuje do jasné tradice. Ve sv%ch deskách máte programové prohlá&ení 
knihovny. To, co tam není a (emu se ur(it* budeme v*novat, je velmi obecné zadání, 
které pochází zvenku. Nevím, kdo z vás zná a pamatuje si encykliku Fides et ratio. 
To je podle m* velmi d$le'it% dokument, kter% je v%zvou pro k"es#anské intelektuály, 
aby nerezignovali na rozum a hledali vyvá'en% vztah mezi rozumem a vírou. Pro ty, 
kte"í jsou katolíci, má samoz"ejm* závaznost dokumentu Magisteria, pro ty, kte"í 
katolíky nejsou, tam je minimáln* jasn* formulované v%chodisko, které je skute(n* 
apelem. Apelem v situaci, ve které jsme, apelem na to, abychom neresignovali na 
hledání p"ístupu, zp$sobu, jak reagovat na sv*t, jak ho popisovat, ale ne samoú(eln*;  
je apelem na to, abychom p"em%&leli o sv*t* a ve sv*t*, ve kterém musíme 'ít, jednat. 
Tato encyklika je podle m* d$le'it% dokument.
Vztah rozumu a víry je t"eba vyva'ovat, máme za sebou období, kdy rozum vytla(il 
víru do privátní sféry, do iracionality, a setkáváme se s opa(n%m extrémem, s tím, 'e 
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naopak víra podce-uje a vytla(uje rozum. Kdy' jsem se ale ve svém okolí poptal, tak 
jsem zjistil, 'e valná v*t&ina k"es#ansk%ch intelektuál$ v$bec neví, co v tom dokumentu 
je. Pova'uji to za tragédii. Fides et ratio je encyklika, kterou vydal je&t* Jan Pavel II., 
myslím p"ed (trnácti lety. Na jejím tvaru se v%razn* podílel tehdy kardinál Ratzinger. 
Dává nám sm*r, kter%m bychom m*li postupovat. Jednozna(n* "íká, 'e jestli je 
moderní doba pro k"es#any úpln* nová, tak v tom, 'e u' nem$'eme hledat n*jaká 
obecná "e&ení, u' nem$'eme postupovat tak, jak si to p"edstavoval Aristoteles a jak si 
to p"edstavují n*kte"í jeho pokra(ovatelé dodnes. Encyklika nap". oce-uje hierarchick% 
systém Tomá&e Akvinského, ale upozor-uje nep"ímo, 'e to, co nás nejvíce zajímá, to, 
co je individuální, je v celé této pyramid* úpln* na konci jako vícemén* nezajímavé. 
St"edov*k se nezab%val jednotlivcem. Benedikt XVI. ale opakovan* "íká: Pro ka'dého 
z nás má B$h sv$j plán, svoji nabídku, ka'd% z nás je povolán. V p"em%&lení o pravd* 
rozumu a víry je t"eba se zm*nit. Ka'd% by m*l za(ínat od sebe a od otázky, co ode m* 
B$h chce, jaké je to moje vlastní poslání, které mám vypreparovat ze &umu okolo sebe  
a na které mám reagovat. A ve kterém mám jít a hledat cestu a hledat "e&ení. Nikdo 
jin% neodpoví na ty otázky, které jsou v tomto smyslu polo'eny mn*.
Proto kardinál Beran, proto Josef Kalvoda. Jsou to p"íklady osobností, které u' ve  
své dob* zcela odpovídaly tomuto po'adavku, v jistém smyslu m$'eme "íci, 'e 
(alespo- v na&ich o(ích) dostály svému poslání.

Vytvo"ili jsme knihovnu a na p$d* této knihovny vás nyní vítáme a sna'íme se p"i-
blí'it vám na&e motivace, na&e porozum*ní v*cem okolo nás. Samoz"ejm*, knihovna  
v klasickém slova smyslu jsou hromady knih a pult, na kterém se p$j(ují. I my budeme 
mít n*co, co umo'ní, abychom sdíleli knihy, ale stejn* si myslíme, 'e to podstatné by se 
m*lo odehrávat ve vztazích. Ve vztazích t*ch, kte"í takto de)no-vané poslání n*jak%m 
zp$sobem, a# u' zjevn* a p"ímo(a"e nebo jen intuitivn* p"ijmou a po svém a a# u' 
p"ímo nebo nep"ímo se na n*m budou podílet.
Ve svém p"ísp*vku, kter% p"ednesu za chvíli, se budu sna'it interpretovat Kalvod$v 
'ivot politicky, proto'e na m* p"i rozd*lení p"ísp*vk$ p"ipadla tato role. Zde v úvodu 
musím zd$raznit cel% kontext: Kalvoda nepreferoval vytvá"ení n*jakého konsensu, 
nesna'il se naplnit n*jakou hotovou p"edstavu o „odpovídající spole(enské roli“ nebo 
„karié"e“. Byl veden hledáním pravdy ve sv*t*, kter% pravdu zakr%vá. Pravda je v%kon, 
je t"eba ji hledat, formulovat v p"evaze toho, co je v "e(i upadlé, prázdné. Pravdu je 
t"eba vyslovit. Kalvoda zaujímal autentické lidské a tedy i spole(enské postoje  
a zcela vá'n* také necouval p"ed tím, co z nich plynulo. Mimo jiné je zaujetí takového 
osobního postoje v jednom ohledu v%sostn* politické. Vytvá"í toti' zcela jasné 
v%chodisko, ze kterého je mo'né se ptát, co bude a jak%m zp$sobem mám já p"evzít 
odpov*dnost za to, co bude. To je v kulturním (i hodnotovém smyslu základ politiky. 
V tomto smyslu je Kalvoda velmi symptomatická osobnost, a proto jsme ho vybrali  
na první konferenci, první akci, kterou zahajujeme (innost knihovny.
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Josef Kalvoda a politické k%es&anství
Ivo Budil

2ivotu, dílu a p"edev&ím odkazu Josefa Kalvody nelze porozum*t bez jeho naprosto 
p"irozeného a bytostného zakotvení v k"es#anské tradici, která se v jeho podání 
nejevila jako v%raz tradicionalistického anachronismu, ale jako nad(asová a uni-
verzální historická síla, je' mu umo'-ovala b%t zárove- patriotem, Evropanem  
a demokratem. /eské politické prost"edí, které v'dy tíhlo spí&e k levicov%m a r$z- 
n%m utopick%m projekt$m, v lep&ím p"ípad* pak k liberalismu inspirovanému 
anglosask%m civiliza(ním vzorem, nem*lo podobn%ch osobností nadbytek, co' 
bohu'el v%razn* negativn* poznamenalo jeho novodob% v%voj.
V r$zn%ch 'ivotopisn%ch materiálech je Josef Kalvoda ozna(ován za katolického 
aktivistu. Jsem p"esv*d(en, 'e je to p"i"azení nespravedlivé. Moderní aktivismus je 
v%razem &ovinistického uzurpování díl(ího ideologického stanoviska, které je za 
ka'dou cenu a bez ohledu na d$sledky vnucováno sv*tu. Nemá nic spole(ného  
s rozvá'n%m a otev"en%m postojem, kter% je schopen p"ipustit toleranci a kompro-
mis tam, kde je mo'n%, a neústupnost tam, kde je nutná. Um*ní rozpoznání t*chto 
dvou pól$ ka'dé ve"ejné (innosti se rodí ze vzácného setkání intuice s hlubok%m 
historick%m porozum*ním. Josef Kalvoda si zmín*nou schopnost, demonstrovanou  
v jeho textech a vystoupeních, bezpochyby osvojil.

Nemá zde smysl ob&írn* opakovat Kalvod$v 'ivotní p"íb*h, v mnohém impozantní  
a inspirující. Tohoto úkolu se vynikajícím zp$sobem zhostil p"ed více ne' deseti 
lety historik Jan Cholínsk% ve své ob&írné studii Poutník Josef Kalvoda: !ivot  
a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v exilu (2002). P"ipomenu 
zde pouze p"i vyu'ití údaj$, které pe(liv* shromá'dil Jan Cholínsk%, nejd$le'it*j&í 
epizody související s jeho k"es#anskou orientací. Kalvodovi rodi(e, kte"í byli 
malorolníky v Mal(i u v%chodo(eské Chot*bo"e, vychovávali svého syna v ná- 
bo'enské, "ímsko-katolické tradici. I kdy' fyzicky náro(ná práce v rodinném 
hospodá"ství vy'adovala, aby ukon(il gymnázium ji' na ni'&ím stupni po 
absolvování kvarty, Josef Kalvoda v chlapeckém v*ku projevoval zájem o domácí 
katolické literáty, Jana /epa a Otokara B"ezinu, p"itahovali jej ale i náro(ní 
zahrani(ní auto"i, svat% Tomá& Akvinsk% nebo Vladimír Solovjov. M*l &t*stí na 
vynikajícího gymnaziálního profesora Franti&ka Bo&tíka, kter% vycházel vst"íc jeho 
zájm$m. V roce 1936 vstoupil Kalvoda do Sdru'ení katolické mláde'e a v 'eliv-
ském klá&te"e se ú(astnil exercií. Pozd*ji – ji' b*hem svého amerického pobytu – 
vyzvedával p"edev&ím Josefa Floriana ze Staré ,í&e a jezuitské kn*ze Adolfa Kajpra  
a Franti&ka Kruse, kte"í podle Kalvodova vyjád"ení varovali p"ed dobov%m mravním 
úpadkem, jen' následn* vyústil do triumfu totalitního re'imu.
Adolf Kajpr a Franti&ek Krus, kte"í stáli u po(átku Kalvodova duchovního v%voje, 
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byli pozoruhodn%mi osobnostmi, nále'ejícími ke dv*ma dosti odli&n%m generacím. 
Adolf Kajpr (1902-1959), (1) kter% absolvoval "ádová studia v Belgii v Enghienu  
a Innsbrucku a byl vysv*cen v roce 1935, p$sobil od roku 1937 jako fará" u sv. Ignáce 
v Praze na Karlov* nám*stí a zárove- se v*noval rozsáhlé publicistické (innosti. 
V roce 1941 byl nacisty zat(en a strávil zbytek války jako v*ze- v koncentra(ních 
táborech Terezín, Mauthausen a Dachau. Po roce 1945 p$sobil jako redaktor 
teologického t%deníku Katolík. Adolf Kajpr se dostal do kon.iktu s komunistick%m 
re'imem; v b"eznu 1950 byl uv*zn*n a záhy nato odsouzen na dvanáct let. 
Následující roky Adolf Kajpr pro'il v Mírov*, Valdicích a Leopoldov*, kde v zá"í 
1959 na následky srde(ního záchvatu zem"el. /eská k"es#anská akademie vydala 
soubor jeho (lánk$ (Sv*dectví doby) v roce 1993.
Franti&ek Krus (1871-1941) (2) studoval v diecézním seminá"i ve Vratislavi a na 
pape'ské univerzit* Gregoriána v ,ím*. Vysv*cen byl v roce 1896 a byl promován 
doktorem )loso)e. Vstoupil do Tovary&stva Je'í&ova a p$sobil jako docent a profesor 
na jezuitské univerzit* v Innsbrucku. V roce 1919 se na pokyn provinciála vrátil 
do vlasti, p$sobil v kn*'ském seminá"i v Litom*"icích a nakonec u Sv. Ignáce v 
Praze. Úsp*&n* redigoval (asopis Ned*le (zvedl náklad z 60 000 na 190 000 v%tisk$), 
Obrození a (asopis pro mláde' Dorost. V letech 1936 a' 1937 byl duchovním rádcem 
Sdru'ení katolické mláde'e (odtud ho bezpochyby Josef Kalvoda osobn* znal). 
T*sn* p"ed svojí smrtí u(il na "ádovém )lozo)ckém institutu v Bene&ov* u Prahy.

Za druhé sv*tové války se Josef Kalvoda údajn* ú(astnil (innosti ilegálního 
k"es#anského spole(enství, v jeho' (ele stál proslul% Franti&ek Pavel K"ivsk%.
Franti&ek Pavel K"ivsk% (1912-1989) (3) byl pon*kud rozporupln*j&í postavou.  
Po maturit* na reálném gymnáziu v Chot*bo"i vstoupil do klá&tera premonstrát$  
v 2elivi (2elivsk% klá&ter) u Pelh"imova. Po studiích v seminá"i v Hradci Králové 
byl roku 1935 vysv*cen na kn*ze; v roce 1941 z "ádu vystoupil a p$sobil jako "adov% 
kn*z v Bu&t*hrad* u Kladna. P"ed koncem války se za(al zab%vat skautingem a po 
jejím skon(ení se stal (lenem vedení Junáka (v únoru 1948 se stal (lenem neblahého 
Úst"edního ak(ního v%boru Junáka). Sblí'il se s komunistickou ideologií a mocí 
– p$sobil jako vedoucí komise pro práci s mláde'í ve Svazu ob(an$ bez vyznání, 
navazující na Volnou my&lenku. K"ivského minulost a zájem o v%chodní )loso)i 
vyústily do zat(ení v únoru 1952 a odsouzení na do'ivotí (Leopoldov, Valdice)  
v rámci akce StB Polom – proces s klatovsk%mi skauty. Pozd*ji byl v této souvislosti 
ozna(en za informátora StB. Propu&t*n byl a' v roce 1965, poté p$sobil jako 
skladník a archivá" v Památníku národního písemnictví ve Strahovském klá&te"e.
V povále(n%ch letech se Josef Kalvoda stal p"es své mládí v%razn%m, zprvu 
regionálním politikem /eskoslovenské strany lidové a kritikem tehdej&ího p"edsedy 
Jana !rámka. Jeho protikomunistické postoje mu vynesly ji' koncem roku 1947 
vy&et"ování ze strany Státní tajné bezpe(nosti a p*tim*sí(ní vy&et"ování ve vazb* 
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mezi b"eznem a' (ervencem 1948. Za(átkem listopadu tého' roku p"ekro(il západní 
hranice. Jeho exilová politická a pozd*ji badatelská (innost je mezi zasv*cen%mi 
dostate(n* známá. Vyzvedl bych nap"íklad Kalvodovu ú(ast na prezidentské 
kampani republikánského senátora Barryho Goldwatera (4) v roce 1964, sv*d(ící  
o autentické konzervativní pro)laci, rovn*' pak jeho zapojení do úsp*&né p"ed-
volební kampan* Scholars for Reagan and Bush (V*dci pro Reagana a Bushe) v roce 
1980. Josef Kalvoda zalo'il v exilu Sdru'ení katolické mláde'e, podílel se na (innosti 
Cyrilometod*jské ligy a v roce 1954 se stal p"edsedou (eského exilového K"es#ansko-
demokratického hnutí, které se vy(lenilo z exilové lidové strany a stálo v opozici v$(i 
Rad* svobodného /eskoslovenska. Koncem osmdesát%ch let se profesor Kalvoda 
obrátil na americkou administrativu v souvislosti s v*zn*ním (eského katolického 
aktivisty Augustina Navrátila.
Josef Kalvoda se ú(astnil Symposií národní obrody po"ádan%ch Stálou konferencí 
k"es#ansk%ch ve"ejn%ch pracovník$ (eského exilu v osmdesát%ch letech minulého 
století v Lisle u Chicaga pod zá&titou tamního (eského benedikt%nského klá&tera 
Svatého Prokopa.
Za(átkem listopadu 1989 se spole(n* s p"edstaviteli Svatováclavské 'upy orelské 
ú(astnil v ,ím* pouti na svato"e(ení Ane'ky /eské. Jeho osobní a domácí d*jiny  
se tak op*t protnuly.
Mezi &ir&í ve"ejností je znám*j&í Kalvodova zásluha na p"evozu sochy Panny  
Marie v roce 1990 z Chicaga do Prahy. Zmín*ná mramorová socha byla zhotovena 
z iniciativy Ambro'e Ondráka, opata klá&tera Svatého Prokopa v Lisle u Chicaga. 
Náklady na její zhotovení byly pokryty z p"ísp*vk$ (esk%ch exulant$. Byla 
pojmenována Panna Maria v exilu a ur(ena pro obnoven% mariánsk% sloup na 
Starom*stském nám*stí v Praze, kter% byl – jak známo – str'en po(átkem listopadu 
1918. V roce 1954 byla socha vysv*cena v ,ím* kardinálem Mecarou v zastoupení 
pape'e Pia XII.; po vysv*cení byla p"evezena do Spojen%ch stát$ americk%ch  
a umíst*na na dvo"e klá&tera v Lisle. Po roce 1989 usiloval Ondrák$v následovník 
opat Valentin Skluzá(ek o p"evoz sochy do Prahy a její umíst*ní na Starom*stském 
nám*stí. V b"eznu 1990 jednal o p"evozu sochy Josef Kalvoda b*hem audience  
u Franti&ka kardinála Tomá&ka. Proti zám*ru se nakonec postavil v%bor církevních 
p"edstavitel$, jemu' p"edsedal biskup Antonín Li&ka a kter% navrhl, aby pro 
Starom*stské nám*stí byla vytvo"ena socha nová. Panna Maria v exilu byla nakonec  
do /eské republiky dopravena v roce 1993 a umíst*na na vyhlídkovém míst*  
u Strahovského klá&tera. Josef Kalvoda byl (lenem organiza(ního v%boru pro p"evoz 
sochy, na kter% poskytl zna(nou )nan(ní (ástkou.

Jak známo, Josef Kalvoda se sna'il – vlastními slovy - odmytologizovat a kriticky 
p"ehodnotit historickou úlohu T. G. Masaryka a Edvarda Bene&e v moderních 
d*jinách (eského národa a (eskoslovenského státu. V roce 1978 napsal: „Klí(  
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k porozum*ní p"ítomnosti a budoucnosti le'í v minulosti. Na p"ípad /esko-
slovenska a jeho tragédii je nutno se dívat z historické perspektivy. Je nutno vid*t 
jeho celou historii a ne jenom její krátk% úsek. Historii, jak se skute(n* udála,  
a ne legendy. Historie /eskoslovenska je úzce spjata s v%vojem událostí v Rusku. 
Carské Rusko bylo první ze Spojenc$, které se vyslovilo pro nezávislé a samostatné 
/eskoslovensko u' v roce 1916. Spojenci uznali legie v Rusku jako spoluvál(ící 
armádu v (ervnu 1918, po jejich vystoupení proti bol&evik$m. Byla to vojenská 
moc, která zastavila bol&evické pronikání do st"ední Evropy. Kolik lidí dnes ví, 
'e zatímco dr. Karel Kramá" byl názoru, 'e jedin* porá'kou bol&evik$ a ustavením 
demokratického Ruska bylo mo'no trvale zajistit existenci demokratického 
/eskoslovenska, prof. Tomá& G. Masaryk a dr. Edvard Bene& se postavili proti tomu, 
aby boj s bol&eviky byl dobojován do vít*zného konce? Lidé, kte"í po roce 1918 
rozhodovali o zahrani(ní politice nového státu, nesdíleli názor, 'e jsme strá'ci na&ich 
brat"í. Jak to Masaryk "ekl u' 28. "íjna 1919, on byl a je proti intervenci na Rusi  
a v Uhrách. Ka'd% národ musí v t*'k%ch krizích pomoci sám sob* … A pak p"i&el 
Mnichov.“ (5)
Z pevného základu svého k"es#anského p"esv*d(ení dosp*l Josef Kalvoda k názoru, 
'e demokratická tradice (eské spole(nosti byla v údobí svobody uja"mena a unese- 
na dvakrát. Za prvé to byly po roce 1918 intelektuáln* vykonstruované, ne'ivotné  
a historicky nezako"en*né Masarykovy ideály humanitní, za nimi' se (asto skr%valy 
egoistické a netolerantní díl(í zájmy. Za druhé &lo po roce 1989 o neuspo"ádanou 
sm*s New Age a pseudolevicov%ch vizí sv*tového "ádu v podání Václava Havla  
a jeho epigon$.
Josef Kalvoda se nikdy hloub*ji nezam%&lel nad historick%mi (i sociáln* kulturními 
d$vody – a to byla jeho patrná slabina – tohoto tragického sklonu a nedostatku 
rezistence (eské spole(nosti v$(i zmín*nému poku&ení blouznilství, které je neustále 
patrné v intelektuálním, kulturním a politickém 'ivot* a je' nás opakovan* osudov* 
oslabuje v pr$b*hu klí(ov%ch historick%ch zkou&ek. Morální p"í(iny tkvící hluboko  
v politickém 'ivot* první republiky, konstatoval, ale nijak hloub*ji neanalyzoval.
Kalvod$v poukaz na celkov% morální úpadek národa byl oprávn*n%m gestem mravn* 
integrovaného jedince, kter% si podobn% moralizující postoj m$'e dovolit. Nicmén* 
vzhledem k celkovému stavu západního sv*ta, kter% se p"es minulé experimenty  
s totalitními ideologiemi a hedonistick% a poklesl% konzumerismus nedávné doby 
potácí k de)nitivnímu historickému úpadku, je otázka, jak z kategorie obecn* 
morálního rozkladu, kterou lze v zásad* aplikovat na jakékoliv evropské etnikum, 
vypreparovat osobit% (esk% p"íb*h.
Je nicmén* skute(ností, 'e Kalvod$v moralizující odsudek a dikce byla (asto p"íli& 
tvrdá pro ty, kte"í dávali p"ednost pasivní rezistenci v &edé zón*. Cituji z jeho textu, 
kter% byl zve"ejn*n v Národní politice v Mnichov* v b"eznu 1978: „Totalitní re'im 
má svoji morálku: podporuje udava(ství, sobectví, bezpáte"nost, klan*ní se u vrbi(ek 
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a vykonávání p"íkaz$ t*ch, kte"í mají momentáln* moc. Ti, kte"í moc ztratili, 
jsou denuncováni jako zrádci, podvratníci a nep"átelé lidu. Mezi zásadami této 
nek"es#anské morálky je ona, kterou vyslovil Kain, kdy' zabil svého bratra Abela – 
Co' jsem strá'cem bratra svého? Totalitní (lov*k má zájem jen o sebe a na bli'ních 
mu nezále'í – "ídí se svat%m zákonem sobectví. Skute(nost, 'e se tímto zákonem "ídí 
mnozí nekomunisté, pomáhá vysv*tlit, jak se komunisté dostali k moci nejenom  
v /eskoslovensku, ale i jinde. Kolik lidí je ochotno postavit se ve"ejn* proti bezpráví, 
páchaném na druh%ch? Kdekoliv se komunisté dostali k moci, tam na&li kolaboranty, 
kte"í jim byli ochotni pomáhat v likvidaci jejich potenciálních nep"átel. Nakonec 
pak revoluce po'rala mnohé ze sv%ch d*tí. P"esto se najdou lidé, kte"í jsou ochotni 
spolupracovat se zlem a tím spolupracují na vlastní záhub*.“ (6)
V recenzi knihy Petra Pa&ka o b%valém generálu Vladimíru P"ikrylovi, ú(astníku 
Slovenského národního povstání, kter% byl za(átkem padesát%ch let v*zn*n, Kalvoda 
v roce 1978 uvedl: „Generál P"ikryl byl voják, kter% dovedl bojovat, ale politicky 
nemyslil a snad ani politicky myslit nedovedl. Díval se na v*ci z hlediska osobního 
a etická stránka událostí ho nezajímala. Mravnost nelze v&ak od politiky odlou(it. 
Tudí' P"ikrylovo sv*dectví vede mravn* a politicky myslícího (lov*ka k záv*ru, 'e 
(eská otázka je p"edev&ím otázkou mravní, nebo# jedním z p"edpoklad$ správného 
politického my&lení je schopnost vid*t etickou stránku událostí … P"ikryl, jako 
mnoho jin%ch, v(etn* Bohumila Lau&mana, Rudolfa Slánského a Ludvíka Svobody, 
se na v*ci nedíval z hlediska k"es#anské morálky a snad to ani nedovedl. Jako voják 
byl amorálním a subjektivním. Odsuzuje bestiální jednání n*kter%ch lidí ve svém 
vlastním p"ípad*, vá'í si neznámého, kter% mu pravd*podobn* zachránil 'ivot, ale 
vid*t v*ci o(ima druh%ch nedovede.“ (7)
Josef Kalvoda byl p"esv*d(en, 'e pouze rázné celonárodní vystoupení m$'e nejen 
osvobodit /eskoslovensko od komunismu a zárove- p"eru&it fatální z"et*zení 
morálního úpadku, které vyústilo do totalitní katastrofy: „/asto se setkávám  
s otázkou, zda je mo'né, aby do&lo v dohledné budoucnosti k osvobození (eského 
národa. Musíme rozli&ovat mezi mo'n%m a pravd*podobn%m a nezam*-ovat tyto 
dva termíny. Co je mo'né, nemusí b%t nezbytn* pravd*podobné. Nap"íklad, kdyby 
do&lo v Sov*tském svazu k vá'né roztr'ce mezi v$dci komunistické strany, kdyby 
dv* frakce za(aly mezi sebou bojovat o moc a kdyby ka'dá z nich m*la na své stran* 
(ást tajné policie a armády, pak by mohlo dojít k odvolání sov*tsk%ch vojensk%ch 
jednotek z /eskoslovenska a snad i z celé st"edov%chodní Evropy. V tomto p"ípad* 
by bylo nutné, aby /e&i a Slováci m*li odvahu povstat a svrhnout vládu komunist$. 
Museli by mít dostatek state(nosti a v$le k vít*zství; museli by mít mravní sílu k boji 
se zlem.
Tedy jsme zase zp*t u jádra (eského problému a d$le'itosti práce pro mravní  
a duchovní obrodu národa. Bez této obrody nelze o(ekávat, 'e by se národ mohl 
osvobodit od poroby duchovní i fyzické.
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Jak% je tedy ná& speci)ck% úkol? Co máme d*lat? Máme svobodnou v$li, a tedy  
se m$'eme rozhodnout pro 'ivot v pravd*, nikoli pro 'ivot ve l'i a se l'í. 2ijeme  
v zemích, kde nad námi nevisí Damokl$v me( státní bezpe(nosti a hrozba zat(ení. 
M$'eme tedy naz%vat v*ci prav%mi jmény, pravdu pravdou a le' l'í a máme mo'nost 
postavit se do "ad spravedliv%ch a proti t*m, kte"í si sice rádi hrají na v$dce, ale 
nemají k tomu ani politické, ani mravní oprávn*ní. Nebudeme-li mít k tomu v$li 
a odvahu, pak se nikdy nestaneme solí zem*, kvasem, kter% by prolnul základní 
strukturu (eské spole(nosti. ,e(eno jin%mi slovy, není-li hledání pravdy smyslem 
(eského exilu, pak tento exil nemá 'ádn% smysl. Není-li boj za pravdu, právo  
a spravedlnost na&ím programem a na&í povinností, pak jsme jen sou(ástí onoho 
starého marasmu a stáda ovcí, které volily vlka. /eská otázka je a byla otázkou 
mravní. Ti, kte"í to nevidí (i necht*jí vid*t, nemohou vést národ ke spáse a svobod*. 
Vede-li slep% slepého, oba spadnou do jámy.“ (8)
Josefa Kalvodu lze v jistém smyslu p"irovnat k Václavu /ernému, literárnímu v*dci 
a nástupci F. X. !aldy, kter% ve sv%ch proslul%ch t"ísvazkov%ch pam*tech podrobil 
historick% v%voj (eské spole(nosti ve dvacátém století nemilosrdné kritice. Václav 
/ern%, orientovan% na Francii, byl ov&em agnostik a levicov* zam*"en% intelektuál, 
kter% podle Josefa Kalvody z$stával na povrchu, nebyl schopen proniknout k nej-
základn*j&ím otázkám lidského bytí a pochopit, 'e za bojem mezi levicí a pravicí  
(o kter% v$bec nejde) se skr%vá hlub&í zápas mezi dobrem a zlem, pravdou a l'í  
a svobodou a tyranií. Nutno "íci, 'e obdobn* polemizoval s Václavem /ern%m  
v eseji Kultura bez konce jin% (esk% exilov% katolick% myslitel Rio Preisner, p$sobící  
na State College v Pensylvánii.

Myslím, 'e Josef Kalvoda nále'í k v%razn%m, i kdy' neprávem trochu 
polozapomenut%m p"edstavitel$m (eské exilové elity, jejich' inspirace a vzor je  
dnes spí&e existenciáln* morální ne' intelektuální povahy. V podmínkách (eské 
národní existence a politického 'ivota je v zásad* velmi vzácn%m zt*lesn*ním  
známé Chestertonovy my&lenky, 'e k"es#anská ortodoxie je nejlep&í pr$pravou  
a v%chodiskem pro velmi praktickou a proz"etelnou politiku:
„Tvrdíme, 'e je t"eba mít v$(i 'ivotu ur(itou primární oddanost; jde jen o to, 
má-li b%t p"irozená nebo nadp"irozená. Vyjád"eno jinak: Má to b%t rozumná 
nebo nerozumná oddanost? Zajímavé je, 'e &patn% optimismus (kter% lakuje na 
bílo a hájí nep"esv*d(iv* v&echno) se shoduje s rozumn%m optimismem. Tento 
racionální optimismus vede k stagnaci; jen iracionální optimismus vede k reform*. 
Pou'ijeme k v%kladu je&t* jednou srovnání s vlastenectvím. Kdo nejspí& p"ivede ke 
zkáze místo, je' miluje, je práv* ten, kdo miluje s rozumem. O zlep&ení se zaslou'í 
ten, kdo je miluje bez rozumu. Líbí-li se n*komu n*jaká zvlá&tnost Pimlica (co' je 
nepravd*podobné), m$'e dojít k tomu, 'e ji bude hájit i proti této (tvrti samotné. 
Má-li v&ak rád samo Pimlico, t"eba je i zpusto&í a ud*lá z n*ho Nov% Jeruzalém. 
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Nepopírám, 'e reforma m$'e b%t p"ehnaná. Tvrdím jen, 'e reformy provádí práv* 
iracionální vlastenec … Nejhor&í &ovinisté nemilují Anglii, n%br' n*jakou teorii  
o Anglii. Milujeme-li Anglii proto, 'e je velkou "í&í, m$'eme p"ecenit úsp*ch,  
s jak%m vládne Ind$m. Budeme-li ji v&ak milovat jen proto, 'e je to národ, m$'eme 
(elit v&em mo'nostem, nebo# by z$stala národem, i kdyby Indové vládli nám … Ten, 
kdo miluje Francii pro její vojenskou sílu, bude omlouvat armádu z roku 1870. Ale 
ten, kdo miluje Francii pro Francii, armádu z roku 1870 zreformuje. To také práv* 
Francouzi ud*lali a Francie je dobr%m p"íkladem tohoto ú(inného paradoxu. Nikde 
jinde není vlastenectví abstraktn*j&í a iracionáln*j&í a nikde jinde nebyla reforma 
tak drastická a d$kladná. /ím transcendentn*j&í je vlastenectví, tím prakti(t*j&í je 
politika.“ (9)
Zde hledejme ko"eny (eského ideologického blouznilství. Zdá se, 'e mnozí politi(-
tí v$dci (eského národa mohli b%t vlastenci pouze tehdy, pokud stáli na stran* 
n*jaké vít*zné historické síly. Proto neustále uzavírali ú(elová spojenectví, která se 
nakonec ukazovala jako zhoubná. P"istupovali na aliance s r$zn%mi pomíjiv%mi 
ideologick%mi proudy, které jim dodávaly iluzi d*jinné nad"azenosti. Zalo'ení 
(eskoslovenského státu m*lo b%t sou(ástí vít*zství západních liberálních demokracií 
nad údajn%mi st"edoevropsk%mi autokratick%mi monarchiemi. Dvakrát, v letech 
1945 a' 1948 a znovu v roce 1968, se prosadila mesianistická iluze o demokratické 
reform* (i modi)kaci komunistické ideologie. Sametová revoluce v záv*ru roku 
1989 m*la p"edstavovat po(átek zrození nového sv*tového "ádu ve jménu „pravdy 
a lásky“. Dnes jsme ubezpe(ováni, 'e neexistuje plnohodnotná (eská existence 
mimo evropskou federaci ztoto'-ovanou ve stále v*t&í mí"e s jak%msi nordick%m 
ekonomick%m blokem.
To, co s 'eleznou pravidelností posléze následovalo, p"edstavovalo v'dy zárove- 
parodii na uvedenou aspiraci a trest za p"emr&t*nou p%chu.
Josef Kalvoda takto podmín*n% patriotismus instinktivn* odmítl a jeho k"es#anství 
bezpochyby hrálo ve zmín*né zdr'enlivosti v%znamnou úlohu. Uveden% postoj mu 
umo'nil vyná&et mnohé kategorické a pronikavé morální soudy, které v&ak ke &kod* 
sou(asné (eské spole(nosti nebyly nále'it* vysly&eny.

Poznámky:
(1)http://www.jesuit.cz/osobnost.php?id=3, 3. 6. 2012;
 http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_kajpra.php, 3. 6. 2012; http://cs.wikipedia.org/wiki/
Adolf_Kajpr, 3. 6. 2012.
(2) http://www.jesuit.cz/vzpominka.php?id=180, 2. 6. 2012. 
(3) http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_K%C5%99ivsk%C3%BD, 1. 6. 2012; Ka+a, Ji"í a 
Miroslav Kopt, 2008.
(4) Barry Goldwater (1909-1998), v%razn% americk% konzervativní státník, senátor za stát 
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Arizona (1953-1965; 1967-1987), odp$rce tradice Nového úd*lu, p"esv*d(en% antikomunista, 
první p"edstavitel republikánské strany od ob(anské války, kter% politicky usp*l na americkém 
Jihu, kde získal stabilní voli(skou základnu b*hem prezidentsk%ch voleb roku 1964 (kdy 
neusp*l proti Lyndonu Johnsonovi). Jeho program v mnohém p"edznamenal pozd*j&í 
agendu prezidenta Ronalda Reagana. Autor knihy Sv"domí konzervativce (#e Conscience of a 
Conservative, 1960).
(5) Cit. http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn04_2001/obsah/11.htm, 2. 6. 2012.
(6) Cit. http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn04_2001/obsah/11.htm, 2. 6. 2012.
(7) Cit. http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn04_2001/obsah/11.htm, 2. 6. 2012.
(8) Cit. www.jose+alvoda.ic.cz/cestasvobody.htm, 1. 6. 2012.
(9) Chesterton 1992, 61.

Literatura:
Chesterton, Gilbert Keith (1992): Ortodoxie. Praha: Academia.
Cholínsk%, Jan (2002): Poutník Josef Kalvoda: 2ivot a dílo historika a ideologa 
protikomunistického odboje v exilu. Kladno: Nakladatelství Dílo.
Ka+a, Ji"í - Kopt, Miroslav (2008): Akce StB Polom. Proces se skupinou Franti&ek 
Pavel K"ivsk% a klatov&tí skauti v zrcadle dokument$ státní bezpe(nosti. Praha: o.s. 
Skautsk% oddíl Velena Fanderlika.
Kalvoda, Josef (1998): Z boj$ o zít"ek. Kladno: Nakladatelství Dílo.
Kalvoda, Josef (1999): Role /eskoslovenska v sov*tské strategii. Kladno: 
Nakladatelství Dílo.
Kalvoda, Josef (2001): Studená válka 1946-1989: Svoboda znamená odpov*dnost. 
Kladno: Nakladatelství Dílo.

24



Kalvoda politik
Josef !togr

Kalvoda se opakovan* ve sv%ch hodnoceních opíral o to, 'e politicky p"ínosní jsou ti, 
kdo mají dobr% základ (jsou (estní) a dívají se do budoucnosti (ukazují, 'e politika 
znamená odpov*dnost). Tak nap". stojí v pohledu Kalvody Kramá" jako dobr% 
politik proti malosti a ú(elovosti &patného politika Masaryka, a to bez ohledu na to, 
'e s Kramá"em v jeho politick%ch názorech nemusí souhlasit. Na tomto modelu je 
nejlépe mo'né dolo'it Kalvodovo pojetí politiky: dobr% politik je ten, kdo je lidsky 
konzistentní, intelektuáln* dostate(n* vybaven% (je schopen správn* vyhodnocovat), 
jedná aktuáln*, ale s pohledem do budoucna a v*domím odpov*dnosti. Kalvodovo 
hodnocení je jasné - i p"esto, 'e Masaryk byl zjevn* politicky úsp*&n% a stal se na 
n*jakou dobu „idolem“ a Kramá" zmizel z pov*domí lidí. Kalvoda hodnotí „po ovoci“.

Josef Kalvoda b%vá v*t&inou prezentován jako historik. Jeho historické studie 
jsou to, co je hmatatelné, co dr'íme v ruce, k (emu se díky t"ísvazkové reedici 
jeho text$ m$'eme vracet. Troufám si ale tvrdit, 'e Kalvoda byl svou povahou 
p"edev&ím politick% analytik a komentátor. Sv*d(í o tom skute(nost, 'e jeho  
precizní historickou práci v'dy dopl-uje interpreta(ní a (asto i polemická vrstva 
v politickém smyslu. O aktivní politickou práci se Kalvoda také n*jakou dobu 
pokou&el, v prost"edí profízlované a p"evá'n* liberální a levicové emigrace ale 
pro to nebyly podmínky, a po n*jaké dob* ztratilo smysl pokou&et se o zahrani(ní 
politickou alternativu k moci v komunistickému /eskoslovensku. O to v*t&í pro nás 
m$'e b%t Kalvoda inspirací dnes, kdy se rozpadají struktury ve"ejné politiky, jak 
jsme jim rozum*li (asi naivn*) je&t* na konci dvacátého století poté, co komunisté  
ve v%chodním bloku resignovali na dr'ení státní moci.
V uplynul%ch dvaceti letech jsme pro&li celou "adou spole(ensk%ch a politick%ch 
roz(arování a dnes se nacházíme v situaci, kdy se mnoh%m jako jedin% smyslupln% 
politick% motiv jeví zdánlivé alternativy, jakou je nap". pirátská (levicová) revolta 
proti systém$m kontroly. Spole(nost je v&eobecn* vnímána jako ekonomicko-
manipulativní komplex, ve kterém se „obraz ve"ejného“ vytvá"í zcela um*le a ve 
kterém tedy na tradi(ní „politickou práci“ prakticky není 'ádn% prostor. Slovy 
„lidu“ – není koho volit. Kalvoda pro nás m$'e b%t v této situaci inspirací i p"esto, 'e 
situace, kterou "e&il, byla jiná ne' na&e, byla ideologicky vyhran*ná. Toto vyhran*ní 
ale vycházelo ze základu, kter% je platn% i tam, kde není tak snadné ukázat na to, kde 
je nep"ítel. Ti, kdo (tou jeho postoj jen jako „antikomunismus“, podle mne tím ale 
z$stávají u povrchního porozum*ní jeho dílu.

Kalvoda nejprve analyzoval p"í(iny rozpadu demokratické struktury u nás – jeho 
poukaz k manipulacím a destrukci politického prostoru zakódované v Ko&ickém 
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vládním programu je zásadní. Podobn%m zp$sobem ukázal i roli Masaryka  
a Bene&e p"i zrodu /eskoslovenska. Tato jeho anal%za nem*la ve své dob* prakticky 
'ádnou odezvu. Setkával se s nezájmem a ml(ením, a tak pro n*j bylo podstatné 
prolamovat toto ml(ení. Z pohledu v americkém exilu mu muselo b%t jasné, 'e nejde 
znovu vstoupit do stejné "eky. Co d*lat, kdy' politická práce v emigraci se jeví jako 
nesmysl? Jde v*ci dokumentovat, vyná&et je na sv*tlo, aktualizovat to, co by jinak 
bylo zapomenuto – a to Kalvoda s velk%m nasazením d*lal. Byla to jeho politická 
volba a podle mého názoru to byla v%sostn* politická práce.

Ukazuje se tak, 'e na&e porozum*ní politice je t"eba vrátit do doby, kdy jsme 
v disentu tak (i tak byli p"inuceni vzít na v*domí, 'e jakákoli (innost, která 
je vymezením se proti hegemonick%m vliv$ ve ve"ejném prostoru, je (inností 
politickou. Stále znovu tak vyvstává problém, jak nalézt „v%m*r“ politiky nikoli 
snad z n*jaké teoretické pozice spole(enského v*dce, ale z pozice toho, kdo hledá 
praktické "e&ení pro sv$j 'ivot s druh%mi – práv* to p"iná&í aktuální politické otázky. 
P"edm*tem politiky je politika – tedy budoucnost, to, na co mohou b%t v rámci 
spole(enského prostoru r$zné odpov*di a mohou se klást r$zné otázky, a p"itom je 
t"eba dojít ke konkrétnímu "e&ení – vzhledem k budoucímu jednat. U'&í vymezení 
p"esahující rámec rozvrhu sm*"uje k politice jako snaze dosáhnout podílu na moci, 
tedy k podílu na rozhodování o tom, jak jednat vzhledem k budoucímu. Nelze 
ho opomíjet, politika je v tomto smyslu takov% obor spole(enského jednbání, kde 
se z plurality vychází, ale nejde ji zachovat, je t"eba se k tomu (i onomu p"iklonit 
a „realizovat“ r$zná rozhodnutí, která více (i mén* v%znamn* ovliv-ují podobu 
budoucího.
Ale smysl má i práce v opozici, v disentu, ve skrytu, p"em%&lení, vytvá"ení budoucích 
politick%ch témat. Kalvoda v*d*l, 'e je nutné jednat a 'e jednání není v*cí libov$le. 
Ani politika není a nem$'e b%t „jen“ pr$m*tem v$le jednotliv%ch lidí a skupin 
(a schopnosti jak%mkoli tolerovan%m zp$sobem prosadit tuto v$li). Na politiku 
tedy nelze resignovat, ani kdy' nad*je na prosazení vlastních politick%ch postoj$ 
mizí. Zájem o pravdu je (zvlá&# v kontextu politiky pouhé v$le a manipulace) sv%m 
zp$sobem v%sostn% politick% postoj. Budoucí není „lhostejné“ a lhostejné není ani 
zaujetí nebo i nezaujetí lidského postoje. Politika není „jen“ prost%m pr$m*tem 
cht*ní, probíhá v ní v'dy mimo jiné spor o hodnoty, které se mají brát jako ur(ující 
ve vztahu k budoucímu. To platí i v p"ípad*, 'e neexistuje jednozna(n% nositel toho 
(i onoho politického postoje.
Kalvoda, (erstv% emigrant a k"es#anskodemokratick% politik, nena&el v prost"edí 
emigrace nositele politického postoje, kter% by „zvedl“ jeho argument, 'e je t"eba 
se my&lenkov* vrátit p"ed Ko&ick% vládní program, má-li se (eskoslovenská exilová 
politika postavit na realistické nohy. Nena&el nikoho, kdo by p"ímo reagoval na jeho 
v%zvy, 'e je t"eba politicky p"ehodnotit role jednotliv%ch politik$ v pr$b*hu první 
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sv*tové války, v úvodních fázích bol&evické revoluce a vzniku /eskoslovenska atd. 
Ukazoval d$sledky t*chto selhání. Ale nikoli proto, aby moralizoval. Aktualizoval 
jen základní téma politiky v nové podob* otázkou, p"ed kterou bychom nem*li 
uh%bat: jak v obecném p"íklonu k politice, která je chápaná jako „projevy cht*ní“, 
nalézt a formulovat hodnotové rámce politiky. Kalvoda na&el zp$sob, jak se nenechat 
z této situace vyt*snit – psal historické studie, kter%mi vyná&el na sv*tlo reálné 
doklady o tom, kdo a pro( selhal (a (asto i lhal) a kdo ne. To není málo.

Kalvoda navíc správn* analyzoval sv*tovou politickou situaci poté, co prob*hlo 
ma1arské povstání – a nic se nestalo; západní státy ani mocensky, ani politicky 
vlastn* nereagovaly. Kalvoda vid*l v rozd*lení sfér vlivu defenzivu Západu a v*d*l, 
'e sou(ástí tehdej&í západní politiky by m*lo b%t jasné mocenské vymezení se proti 
levicovému my&lení, které vede k politick%m systém$m sov*tského typu. Politika 
liberál$ vede od jednoho kompromisu k druhému, od jedné manipulace a nepravd* 
k druhé - a do pekel. Existuje prostor pro ve"ejnou diskusi, ale ten musí mít zásadní 
rámec a v n*m ur(ené priority: nejde o to, abychom hledali nejpohodln*j&í "e&ení 
pro nás te1 a v této situaci. Jde o to, hledat odpov*1 na otázku „co máme d*lat“, 
odpov*1 na otázku, která nespo(ívá v na&í libov$li, nedáváme si ji náhodn* a sami.
Kalvoda p"ímo i nep"ímo ukazuje, 'e ka'dá situace, ve které je politická otázka 
p"edstavována jako otázka po libovoln%ch preferencích, je více nebo mén* 
deformující, zakr%vající. Jejím  d$sledkem je manipulace a resignace p"ed 
nepohodln%mi nároky a násilnou mocí – v%sledek nevíry v pravdu. /lov*k sám  
(a tím mén* v hledání spole(ensk%ch a politick%ch "e&ení konkrétních problém$) 
není suverén, nem*l by bez jakéhokoli rámce neutráln* „volit“ podle toho, co mu 
p"ipadá  „lep&í“, bez jak%chkoli ohled$ volit si cíle a zp$soby jejich dosahování. 
Ka'dé rozhodování je rozhodování mezi dobr%m a zl%m a vy'aduje, abychom si 
znovu a znovu pokládali otázku „co je dobré a co &patné“, a to nejen z hlediska 
aktuální situace, ale i vzhledem k rámci a cíl$m politiky. K celku 'ivotní cesty 
konkrétního (lov*ka, k celku sv*ta, ve kterém budou mít na&e postoje a roz-
hodnutí reáln% dopad.

Kalvoda ukazuje na tragi(nost novodobého pojetí ne-odpov*dnosti v politice, 
ukazuje, 'e jeho d$sledek je dramatick%: Liberalismus rozkládá západní spole(nost. 
Kalvoda vidí p"edev&ím to, jak je v tomto smyslu zranitelná ze strany levicov%ch 
ideologií. Jako analytik a komentátor vstupuje do americké politiky, proto'e ji nahlí'í 
jako reáln% prostor, ve kterém je t"eba se vymezit proti levicov%m idealism$m, proti 
redukci politického prostoru na prostor „pouhého cht*ní neodpov*dné v*t&iny“ 
– s tím, 'e jeho hlavní zájem je zam*"en proti komunistickému nebezpe(í. Neumíme 
odhadnout jeho podíl na vytvá"ení koncept$ reaganovské politiky, ale je nesporné, 
'e k její formulaci p"isp*l. Na druhou stranu z dlouhodobého pohledu je z"ejmé, 'e 



i v Americe se prosadil koncept politiky jako prostoru „pouhého cht*ní v*t&iny“, se 
kter%m se dá snadno manipulovat. Kalvodovská (a reaganovská) politika byla p"íli& 
úzce zam*"ená proti nejviditeln*j&ímu nep"íteli. /teme-li Kalvodovy texty, vidíme  
v nich a' p"íli& (asto „ideov% podtext“ – je t"eba argumentovat proti liberalismu, 
kter% nahrává levi(ák$m a v posledku Rusku jako dominantní ne-demokratické 
velmoci. Dnes vidíme, 'e v n*(em byl tento postoj historicky omezen%, proto'e 
hlavní spor o povahu politiky se odehrává a bude odehrávat v prost"edí upadající  
a zám*rn* zakr%vané odpov*dnosti lidí 'ijících v západní spole(nosti.

Vrátím se je&t* jednou k v%znamnému motivu – okolností vzniku (eskoslovenského 
státu. Josef Kalvoda ve svém pozd*j&ím díle ukazuje, jak byl základní moment 
selhání zalo'en u' Masarykem a Bene&em, kte"í pou'ívali jako politick% prost"edek 
intriku, polopravdy, zatajování, le'. Pí&e o Rudolfu Beranovi a (eském selhání  
v situaci, kdy udr'ení bol&evické moci bylo na vá'kách. Preferuje i tady své vnímání 
komunistické hrozby, ukazuje, 'e selhání politiky má dalekosáhlé d$sledky. Cílem 
pro n*j ani tady není vytvo"it (z pozice historika) komplexní a vyvá'enou anal%zu 
dané doby, zahrnout témata t%kající se blahoslaveného Karla I. atd. Jeho cílem je 
vytvo"it sondu, která je dostate(n* p"esná a odborn* nenapadnutelná – ale p"itom 
dostate(n* ilustrativní. Není „v*dcem pro v*du“, co' dnes tak (asto vidíme na 
sou(asn%ch univerzitách. Chce, aby jeho práce m*la reáln% spole(ensk% dopad.  
To m$'eme z dne&ního ohledu kritizovat, proto'e m$'eme nahlédnout, 'e Masa- 
ryk a Bene& byli jen &pi(kou ledovce, jeho' rozm*ry nedoce-ujeme je&t* dnes,  
i kdy' je za(ínáme tu&it.

I p"esto nebo práv* proto pro nás mohou b%t Kalvodovy postoje a zvolené strategie 
v%znamn%m podn*tem. M$'e pro nás b%t inspirací v situaci, kdy se ukazuje, 'e dnes 
u' politick% prostor v$bec otev"enému hledání pravdy nastaven není. Politika je 
dnes prezentována a v*t&inou lidí vnímána jako forma dosahování cíle, kter%m je 
podíl na moci, je&t* stále s tou minimální „maximou“, 'e by nem*ly b%t pou'ívány 
prost"edky, které jsou trestné. Ale zcela u' jsme resignovali na slu&nost a na základní 
pojem „cti“, bez které nelze vnímat spolehlivost a integritu (lov*ka a tedy i politika.
Je mo'né si klást otázku, jak by na tuto situaci reagoval „mlad%“ Kalvoda, jak by 
reagoval (lov*k, kter% dokázal „nezbloudit“ v nep"ehledné dob* „zmaru“ emigrace  
a politick%ch resentiment$ vázan%ch na povále(nou (eskoslovenskou politiku. 
Jsme v situaci, kdy je ná& politick% prostor de facto zbaven v&eho podstatného – 
p"edev&ím mo'nosti diskutovat o hodnotách, kter%mi má b%t politika vedena. 
Politick% rámec korektnosti, tolerance a lidsk%ch práv spolehliv* zamezuje tomu, 
aby se politika ukazovala jako prostor spole(né odpov*dnosti. Spole(ensk% rámec 
„rovnosti r$zn%ch ambivalentních paradigmat“ rozru&uje jakoukoli snahu o hledání 
pravdy. V pozadí za tím je jedin% „trik“ (i my&lenkov% posun: p"edpokládá se (je 

28



nám p"edkládáno), 'e jako lidé „nemáme nic spole(ného“, 'e ka'd% má právo na 
jak%koli názor a 'e tedy v%&e zmín*né vymezení politiky korektnosti je samoz"ejmé  
a není a nem$'e b%t samo p"edm*tem politické diskuse. To je omyl nebo spí& 
podvod, otázka má znít jinak. Máme mnoho spole(ného a p"edm*tem politické 
diskuse je p"edev&ím to, co a jak spole(n* d*lat, jak odpovídat na v%zvy budoucnosti.

Jsem p"esv*d(en, 'e dnes by Kalvoda razantn* a jednozna(n* ve sv%ch anal%zách 
ukázal, 'e práv* toto je v%sostn%m p"edm*tem politiky. Argument k tomu je jasn%: 
máme spole(nou budoucnost a spole(nou odpov*dnost za ni. A existují hodnotové 
rámce, které je t"eba ukázat jako nutné pro to, aby diskuse m*la smysl. A dále, právo 
nelze odd*lit od spravedlnosti, ani' by se nestalo jen v%konem libovolné moci. Není 
náhodou, 'e poslední Kalvod$v (lánek uve"ejn*n% v t"etím dílu Z boj$ o zít%ek kon(í 
odkazem na to, 'e Bo'í ml%ny melou pomalu, ale jist*. Ti, kdo jsou pomluveni, kdo 
se nemohou proti pomluvám bránit, kdo jsou marginalizováni… atd. jsou sv*dky, 
nikoli pora'en%mi, jsou podle Kalvody sv*dky v procesu, ve kterém spravedlnost 
vyjde najevo. Kalvoda nám nastavuje la#ku – bez étosu, zaujetí pro pravdu a sprave-
dlnost nemá 'ádná politika smysl.

Máme-li na Kalvodu navázat, je t"eba zobecnit. Trapn% spor o to, zda má b%t v evrop- 
ské ústav* zmínka o k"es#ansk%ch ko"enech Evropy, je spí& jen karikaturou ne' 
ilustrací toho, o co nyní v politice jde. Cel% kulturní kontext, ze kterého se v$bec 
prostor politiky mohl vytvo"it, p"edpokládá, 'e lidé mají mnoho spole(ného, existuje 
"ada daností, které tvo"í rámec kultury. Sou(asné útoky moci na rodinu a staré 
spole(enské instituce sv*d(í o tom, 'e reální dr'itelé moci si dob"e uv*domují, 'e 
práv* pov*domí o spole(ném je nejv*t&í brzdou manipulací, které pseudopolitika 
cht*ní umo'-uje. Nevíme v&ak, v jakém prostoru skute(n* politickou otázku (toti' 
otázku po rámci politiky a hodnotách) formulovat a diskutovat. V rámci prostoru, 
kter% je naz%ván „politick%m“, to dnes ud*lat dost dob"e nejde, proto'e taková 
otázka je v sou(asném úzkém pojetí politiky „cht*ní“ vylou(ena jako nekorektní. 
Nabízí se kalvodovsky, pracn*, odpov*dn* poukazovat na to, 'e pseudopolitick% 
prostor „cht*ní“ je ve skute(nosti prostorem ovládan%m, manipulovan%m. Praktická 
politika za(íná anal%zou a pojmenováním, ukázáním souvislostí v konkrétních 
p"ípadech, v reáln%ch situacích. Nemusíme k tomu jít p"esn* ve &lép*jích Kalvody 
a stát se historiky, nemusíme jen teoretizovat o politice. Jist* jsou tací, kte"í d"íve 
nebo pozd*ji obecn* a dostate(n* sd*liteln* popí&í manipulativní mechanismy, které 
si na sebe navlékají zdání politicky korektních proces$. Tento podvodn% model, ve 
kterém 'ijeme, se d"íve nebo pozd*ji stane zjevn%m. Ale tímto konstatováním se pro 
nás aktuáln* nic ne"e&í. Krom* toho je t"eba spousty drobné práce, aby se ti, kdo 
p"em%&lejí a cítí svoji odpov*dnost v konkrétních situacích, m*li mo'nost orientovat, 
te1 a tady, na základ* ukázání variant reáln%ch "e&ení v situacích, které se jich t%kají.
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Podle mne by Kalvoda-politik reagoval na na&i dne&ní situaci radikáln*. Nenechal  
by si diktovat rozvrhy, které zabra-ují skute(n* politickému jednání, hledal by 
mo'nost, jak p"isp*t k formaci skute(n%ch politick%ch témat, jejich' prom%&lením 
by mohly vyr$st skute(né politicky myslící osobnosti. V tomto smyslu je mo'né se 
p"ihlásit k jeho (k"es#anskému) pojetí politiky.
Tato konference není po"ádána politick%m subjektem a není to konference 
p"ednostn* zam*"ená na otázky politické. Ale sna'íme-li se ukázat, 'e zde vzniká 
jednozna(n* my&lenkov* zam*"en% subjekt KKB, pak je také t"eba ukázat, jak% je 
pr$m*t takového postoje do spole(enské problematiky. Do jaké míry se najdou 
reálné cesty na p"ímou (i nep"ímou spolupráci s k"es#ansk%mi politick%mi akti-
vitami, nyní není d$le'ité. D$le'ité je p"ipomenout to, co tento text opakovan* 
ukazuje: konstatovat, 'e zaujetí spole(enského postoje má nesporn* politické 
souvislosti.

Kv*ten 2012

Kalvod$v politick% postoj a dne&ní mo'nosti k"es#anskodemokratické politiky
Josef !togr

Nejsem politik a nebo politick% analytik, ale kalvodovská konference je p"íle'itostí 
do této role alespo- na chvíli vstoupit, proto'e Josef Kalvoda nebyl teoretik, kter% 
by vytvá"el n*jaké slo'ité anal%zy a popisoval úpadek moderního a postmoderního 
sv*ta: jako historik vid*l, jak daleko jsou tyto koncepty od reality, snad práv* proto 
se nikdy neshodl s t*mi, kdo popisovali mechanismy rozkladu liberální spole(nosti 
vícemén* v apokalyptick%ch barvách. By# by nás i realita sebevíc svád*la k tomu 
vid*t v&e kolem jako spiknutí a by# by se mnozí o koordinovan% útok na k"es#anskou 
kulturu sna'ili, realita není v rukách 'ádného z vládc$ sv*ta, ani 1ábla ne. K"es#an 
by m*l b%t bytostn%m optimistou, proto'e Duch vane, kudy chce a i kdy' se zdá ve 
sv*t* v&e ztraceno, práv* Duch je pánem zít"ka.

Pokusili jsme se ukázat, 'e Josef Kalvoda byl v&e jen ne snílek, a stál si za sv%mi 
politick%mi názory i za cenu kon.ikt$ s t*mi, kdo podléhali dobov%m vliv$m 
a zdánliv%m danostem. Postavil se (v padesát%ch letech) v emigraci celou svoji 
osobností za fakt, 'e jakákoli „mravná“ politika je zalo'ená na návratu p"ed Ko&ick% 
vládní program. Byl za to napadán ze v&ech stran, proto'e v*t&ina exilov%ch politik$ 
si s povále(n%m bene&ovsk%m státem „zadala“. Kalvoda ale správn* analyzoval, 'e  
na po(átku mnoha krok$ sm*rem od demokracie k totalit* byly kroky bene&ovské 
vlády v Lond%n* a Bene&$v p"íklon ke Stalinovi. V*d*l, 'e jakákoli politika, která má 
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smysl pro /eskoslovensko, pokud se zbaví komunist$, nebude mít smysl bez návratu 
p"ed Ko&ick% vládní program. Resp. pokud se tento krok neud*lá, poneseme si celé 
b"ím* této doby dál,  nebude podle n*j mo'né rozumn* navázat na vlastní politickou 
historii.

Návrat se nekonal a po roce 1989 se nekonala (v souladu s kalvodovskou prognózou) 
ani 'ádná kontinuita s p"edmnichovskou politickou situací: za komunismem 
byla ud*lána velmi zvlá&tní tlustá (ára a tím tedy za jakoukoli minulostí, restituce 
(ekonomick% návrat a 'ádn% jin%) ne&ly p"ed Bene&ovy dekrety. Kalvodu jsme p"ed 
více ne' dvaceti lety neznali, a nedbali. Tehdej&í „protagonisté“ ho nepustili ke slovu, 
nedostal p"íle'itost, o kterou u' v záv*ru 'ivota nem*l sil bojovat.
Dnes je b*h d*ní tak rychl%, 'e u' se p"ed Ko&ick% vládní program ani vracet nejde, 
snad p"ed dobu vzniku republiky s tématy Kramá" a slovanství? Zdá se, 'e je to 
beznad*jn* dávná historie. V tomto smyslu se zdají koncepty (esk%ch monarchist$ 
snáze komunikovatelné ne' Kalvodova politická v%chodiska jeho historick%ch studií;   
americké prost"edí bylo v tomto smyslu zásadní nev%hodou. Tato konference ale 
chce poskytnout prostor i pro to, abychom p"em%&leli, jak by Kalvoda jednal dnes, 
nemusíme se jen zab%vat rozborem jehotext$.
A tady se domnívám, 'e p"edn* by analyzoval dne&ní politickou situaci, ale nejen 
to, zab%val by se zcela jist* také situací mravní, proto'e práv* z mravní oblasti 
mohou vzejít síly, které vná&í n*co pozitivního do politiky. Kalvod$v odkaz nás vede 
p"edev&ím k tomu, abychom se nespoléhali na to, co se nám jeví samoz"ejmé – tak 
jako se /ech$m po roce 1945 jevil samoz"ejm% návrat Bene&e a jako se nám po roce 
1989 zdál samoz"ejm% Havel a potom Klaus. Kdo si pamatuje v&eobecné nad&ení 
z Klause a kupónové privatizace? Kdo si p"izná, 'e se na tomto nad&ení podílel? 
Nechceme se znát k vlastním omyl$m, ale dokud budeme takto neprávem obhajovat 
svojí nekonzistenci, nikam se nedostaneme. Zcela jist* bychom se to dnes od Kal-
vody dozv*d*li. Není nic samoz"ejmého na tom, jak se nám dnes jeví beznad*j na&í 
politiky. K tomu jsme dosp*li vlastními chybami.
P"edpokládám, 'e Kalvoda by nás dnes vedl k tomu, abychom si p"ipravili základ, 
ze kterého by srozumitelná a jasná k"es#anskodemokratická politika m*la vyr$stat. 
Doslova vyr$stat, proto'e nesmí jít o náhodnou a konfuzní slepeninu, vymy&lenou 
jako sadu líbiv%ch a „je&t* p"ijateln%ch“ tezí. Kalvoda byl p"esv*d(en, 'e politika 
musí vycházet z p"esv*d(ení a vnit"ní jednoty. Práv* tu ocení voli(, kter% nechce 
b%t manipulován a veden jako ovce, voli(, kter% je zhnusen tím, jak se mu ti i oni 
podbízejí, jak p"edkládají jednotlivé „návody“ na "e&ení t*ch (i on*ch izolovan%ch 
problém$, bez toho, aby byly lidsky (tedy konzistentn*) podlo'eny. Ambice 
k"es#anskodemokratické politiky by m*la b%t jiná – m*la by ukázat voli($m, 'e lze 
jednat slu&n* a vnit"n* jednotn* – 'e lze b%t katolíkem a politikem zárove-.
Pokusme se nyní alespo- v krátkosti na(rtnout "e&ení pro ob* tyto základní 
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kalvodovské otázky. Samoz"ejm* pouze v ná(rtu, kter% umo'-uje rozsah tohoto 
p"ísp*vku. Ale pokusme se to ud*lat tak, abychom dostáli Kalvodov* anal%ze 
politiky, zkusme shrnout:
Musíme se ptát, jak chápat politiku, která je postavena na „volební sout*'i 
politick%ch stran“ – kdy' v$bec nejsou vyjasn*ny vstupy pro takov% rozvrh.
Není jasné, jak je vymezeno to, co je rámcem politiky – u' v'dy jsou n*které 
strany nedovoleny, proto'e vycházejí z takového pojetí politického prostoru, které 
zpochyb-uje dan% status quo. To není vada systému, to je jeho podmínka.
P"edm*tem politiky je i to, co je cílem politiky, tj. dochází tu k de)nici kruhem. 
Odli&né politické koncepty politiky p"edpokládají také zcela jin% obor, dosah  
a dopad politiky.
V moderní dob* se ustálil takov% obraz politiky, kter% její hodnotové zakotvení 
rozml'uje a abstrahuje ho na obecn% základ „spole(enského míru“ jako základního 
hodnotového ukotvení politiky. Tak se politika hodnotov* vyprazd-uje, proto'e 
jakákoli politická tematizace spole(ensk%ch hodnot je chápána jako nekorektní útok 
na p"edpoklady politiky.

Sou(ástí politické aktivity, která vychází z tohoto kritického v%chodiska, tedy 
nejen m$'e, ale i musí b%t vymezení tématu politiky, tj. celkové vysv*tlení princip$ 
rozhodování, spole(ensky de)novan%ch cíl$ této konkrétní politiky a zp$sobu, jak  
jich bude dosahováno. P"itom v&echny tyto prvky musí mít jasnou vnit"ní logiku  
a hodnotové ukotvení. Zárove- musí b%t z tohoto vymezení jasné, pro( v dané v*ci  
má b%t vedena ve"ejná diskuse a v jak%ch mezích.

Ne' se ale m$'eme dostat ke konkrétním otázkám, je t"eba znovu nalézt takové 
porozum*ní nás sam%ch, porozum*ní (lov*ku, které zahrnuje ctnost jako v%raz 
nezka'enosti, a v protikladu k ní zka'enost, takové porozum*ní (lov*ku, které 
zahrnuje odpov*dnost nikoli jako odpov*dnost za to, co je mi prokázáno jako 
p"estoupení zákona, ale odpov*dnost za &patnosti bez ohledu na to, jak souvisí (i 
nesouvisí se zákonem a vymáháním práva. Je t"eba, aby se hranice politiky op*t 
vztáhly k takovému pojetí (lov*ka, které nenivelizuje v morálce, které se nevzdává 
hodnot. Má-li mít politika smysl, pak by pro spole(enské postavení (lov*ka m*lo 
z$stat v platnosti to, 'e jednání spole(ensky vá'ené osoby musí b%t konzistentní, 
d$v*ryhodné, tj. jeho slib musí platit a m$'eme d$v*"ovat, 'e daná osoba nel'e, 
neskr%vá své skute(né zájmy a cíle atd. Ale tohle v&e je v dne&ní politice pro politiky 
vícemén* contradictio in adjecto.
Je tedy politika v tradi(ním smyslu ji' mrtvá? Je je&t* mo'né tematizoval na&i 
odpov*dnost za budoucnost a ochotu podílet se politickou aktivitou na této 
odpov*dnosti? A nebo ji' je politika jen v*cí moci, která se podílí na manipulaci  
s p"ítomností (ukazuje jako skute(né a v%znamné to, co je jen klam), na zakr%vání 
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hodnot a jejich nahrazování jak%msi neur(it%m konsensem spole(enského „ne-
kon.iktu“ a bez(así, zakr%vání odpov*dnosti za budoucí?
Politika není mrtvá práv* v tom smyslu, v jakém je mo'né toto v&e popsat, 
pojmenovat. Jde ale o zp$sob pojmenování, takov%, kter% se zárove- bere  
o odpov*dnost, nevychází jen z minulého.
M$'eme popsat, 'e jsme sv*dky celosv*tového trendu ke „ztrát* ctnosti“ a politika 
'e se stává p"edev&ím doménou neskr%vané moci a skr%vané manipulace. M$'eme 
poukázat na to, 'e elity jsou zcela bez kontroly a z ve"ejného d*ní lze jen obtí'n* 
interpretovat, jak a kam vlastn* spole(nost vedou. Ale to pro nás (kalvodovsky 
uva'ující) je jen vn*j&í v*c. 
Nem*li bychom si plést politiku se spole(enskou anal%zou, spole(enská anal%za 
nemá a nem$'e mít to podstatné – aspekt budoucího jako v%zvy.

Kalvoda se dokázal i v atmosfé"e appeasementu konce &edesát%ch let nov* politicky 
orientovat a vytvo"it si vizi, podílet se na ní. Napomáhal vít*zství Ronalda Reagana 
v USA. Jeho vzor je jasn%: jde jen o to nebát se pojmenovávat v*ci prav%mi jmény, 
nevzdat zápas o reáln% jazyk politiky.
Obecn* uznáváme, 'e politika je um*ní mo'ného. Demokratick% politik ale musí 
ukazovat cestu sv%m voli($m, musí jim b%t pochopiteln% a zárove- musí vzbuzovat 
d$v*ru, 'e doká'e dosahovat sv%ch cíl$, 'e je schopen realizovat sv$j „program“. 
To je dnes obtí'né, proto'e není t*'ké kohokoli „mediáln* zni(it“ na základ* zcela 
vykonstruovan%ch (ne)skute(ností. Pokud má v$bec k"es#anskodemokratická 
(kalvodovská) politika n*jakou budoucnost, pak je to mo'né jedin* tak, 'e nastaví 
zrcadlo existující politice jako celku. A v tuhle chvíli zkusme p"em%&let, jak by asi 
p"em%&lel Kalvoda: co sta(í vyslovit, aby se v&ichni p"estali bát, aby se p"estali styd*t  
za své vlastní slabosti a chyby, aby uvid*li, 'e „král je nah%“? Co je t"eba d*lat, 
aby obr na hlin*n%ch nohách padl? Odpov*1 je podle mne jednoduchá. Vzdát se 
pohodlí, vystavit se neporozum*ní (slin* a han*, jak praví prorok). P"estat se tomuto 
obrazu klan*t. A do politiky vstupovat s tím, 'e politika není o v&em, ale jen o n*(em. 
,íci, o (em politika není.

Politika dnes rozd*luje víc ne' kdy jindy. Vid*li jsme to nedávno na Polsku  
a aktuáln* na Ma1arsku, obrácen% obraz naopak m$'eme vid*t na Slovensku, kde 
v*t&inov* usp*la populistické strana, prezentující se jako „levicová“. Na Polsku  
a Ma1arsku se ukazuje, 'e skute(ná témata politiky jsou dramaticky 'ivá, 'e  
v politice m$'e jít o hodn*. To, co je nám dnes p"edkládáno jako politika, je spí&e 
zakr%váním politického prostoru, jeho kanalizováním do um*l%ch nesmysln%ch  
a manipulovan%ch forem. K"es#anskodemokratická politika kalvodovského typu by 
musela  nastavit zrcadlo této „pseudopolitice“ a pojmenovat skute(né problémy, 
které se pojí s na&í odpov*dností v$(i budoucímu. K"es#anská politika se dnes dr'í 
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v%znamn%ch témat zatím jen tam, kde není kam ustupovat – v ochran* rodiny  
a nenarozeného 'ivota. Pro n*koho je to ji' „poru&ením konsensu“, vykro(ením  
z rámce politiky. Podle mne je to málo.

A tak se naposledy vrátím ke Kalvodovi – kter% m$'e sv%m p"íkladem mnohé lidi 
inspirovat. M$'e b%t vzorem pro v*dce, historiky, sociology a politilogy, aby 
si uv*domili, 'e v&e to, co d*lají, má hlub&í smysl jen tehdy, pokud je jejich 
práce podlo'ená dostate(n* konzistentním lidsk%m postojem, rámcem hodnot, 
které nejsou náhodn* volené s ohledem na o(ekávání akademické obce, ale jsou 
skute(n* 'ity. M$'e b%t vzorem pro politicky myslící lidi, kte"í rozumí politice jako 
projevu odpov*dnosti v$(i budoucímu. M$'e b%t obecn* inspirací pro k"es#anské 
intelektuály, kte"í se sna'í vyb"ednout ze závislosti na mnoha historick%ch  
a spole(ensk%ch m%tech moderní doby a hledají  vztah mezi rozumem a vírou.

Kv*ten 2012, podklad pro p"edná&ku p"ednesenou na konferenci

Josef Kalvoda, Ko'ick( vládní program a otázka, co je totalitarismus
Josef !togr, Miroslav Svoboda

/ást I.

Jedním z d$sledn%ch bojovník$ proti totalitarismu byl Josef Kalvoda, narozen roku 
1923, zem"el roku 1999. O popularizaci jeho my&lenek a díla se v poslední dob* 
zaslou'il p"edev&ím Jan Cholínsk%, díky n*mu' vy&ly Kalvodovy knihy, nap". eseje 
Z boj$ o zít%ek 3. díl (první dva vy&ly je&t* v emigraci v Torontu u Milo Komínka), 
dále Role &eskoslovenska v sov"tské strategii, Studená válka 1946-1989 a dal&í 
sekundární literatura a Kalvod$v 'ivotopis (Poutník Josef Kalvoda, Dílo 2002).
Není v&ak na&ím cílem referovat o tom, co napsali jiní, spí&e zam*"it na&e zorné 
pole na Kalvod$v leitmotiv, kter% dosud nebyl p"íli& re.ektován, toti' na dodnes 
neprolomenou, nedostate(n* pojmenovanou vinu, jakési Kainovo znamení, které na 
sob* nese velká (ást na&í intelektuální elity, a v jistém smyslu tedy i národ jako celek. 
Chceme se zam*"it na vinu skr%vanou a zleh(ovanou, na to, 'e si jedni jako druzí 
více (i mén* „zadali“ s re'imem zjevn* totalitním, ale i s my&lením, které je 'ivnou 
p$dou k totalitarismu.

Kalvoda za(al svoji místní politickou práci po roce 1945 jako mlad% k"es#ansk% demo-
krat na /eskomoravské vyso(in* v podmínkách, které jen t*'ko mohly b%t více 
paradoxní. Fakticky ji' v&ude aktuáln* diktovali komunisté, i kdy' mocenské orgány 
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nebyly je&t* zcela v jejich rukou. Tahle v%chozí situace, ve které se mlad% zem*d*lec 
pokou&el politicky pracovat, byla Kalvodou pozd*ji p"esn* analyzována a z v%stup$  
byl také vyvozen jasn% d$sledek: 
/eská spole(nost se jen t*'ko dostane „dál“, dokud se nedoká'e vyrovnat s vlast-
ním selháním: selháním a z n*ho plynoucím stále se opakujícím a prohlubujícím 
sebeklamem. Není d$vod se historicky vracet k Únoru, kdy komunisté získali 
úplnou kontrolu nad vládou. Nemá smysl dokazovat, 'e to byl pu(. V'dy# p"eci v&e 
podstatné ji' bylo „rozhodnuto“ tím, jak byl formulován a schválen Ko&ick% vládní 
program. (1) Práv* tady zástupci p"edvále(n%ch parlamentních stran podepsali 
status quo, ve kterém byla "ada politick%ch stran zakázána, ve kterém byla stvrze-
na povále(ná vazba na Sov*tsk% svaz, ve které byla potvrzena bene&ovská linie 
kolaborace se Stalinem.

Kalvoda jako mlad% mu' a bytostn% politik odchází do exilu a dlouhou dobu 
se sna'í vytvo"it autentické k"es#anskodemokratické politické struktury, stále 
pom%&lí na návrat a na politické uspo"ádání po pádu komunismu. Je zásadním 
odp$rcem v&ech, kdo nejsou schopni ud*lat krok p"ed rok 1948, kdo chápou 
jako zásadní zlom ve sm*"ování /SR údajné komunistické „p"evzetí moci“ v roce 
1948. A proto má "adu nep"átel, a to i v t*ch, kdo jsou pro nás tak"ka synonymy 
zahrani(ního „hlasu“, v(etn* toho, kter% zazníval z Hlasu Ameriky. V*t&ina  
i t*ch nejrazantn*ji vystupujících oponent$ komunismu si nedokázala p"iznat, 
'e a' do roku 1948 se pro sebe sna'ili s komunismem nalézt n*jak% snesiteln% 
status quo a to i za cenu, 'e byli uml(eni jiní. Parafrázujeme-li Kalvodu, pak 
od po(átku vidí, 'e 'ádná rozumná budoucnost /SR se nedá stav*t na hlin*n%ch 
nohou, a proto je nutné se „mentáln*“ vrátit do doby, kdy Bene& byl soukromou 
osobou; jakékoli nové uspo"ádání v*cí v /SR by m*lo b%t svojí povahou „reáln* 
povále(né“, tedy nem*lo by b%t vázáno mocenskou deklarací z Ko&ic, kterou  
z v*t&í (ásti formulovali samozvanci pod vlivem komunist$ a (bohu'el) podepsali  
se pod ní i zástupci demokratick%ch stran.

Pro Kalvodu nastává zlom ve chvíli, kdy sov*tská vojska za ne(inného p"ihlí'ení 
Západu potla(ila ma1arské povstání. Chápe, 'e dále nemá smysl v*novat se (asov* 
a organiza(n* náro(né politické práci mezi emigranty, kte"í zvolna ztrácejí kontakt 
na realitu doma. B*hem krátké doby v USA vystuduje, dává se na akademickou 
dráhu a vytvá"í si tak novou, tentokráte ji' na politice nezávislou platformu, ze 
které m$'e hlásat svoje názory. A op*t jde o stejn% motiv: s totalitními re'imy 
není mo'né vést dialog, nejsou mo'né kompromisy. Kalvoda kritizuje naivní 
politiku demokratick%ch president$ v$(i agresivnímu Sov*tskému svazu a jeho 
spojenc$m, podílí se na vytvá"ení my&lenkové základny Reaganova volebního 
t%mu a pozd*ji podporuje svojí prací jeho exekutivu. Totalitním re'im$m je t"eba 
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"íci rozhodné „ne“, podpo"ené silou a jasn%m odhodláním ji u'ít. I v tomto období 
ale nezapomíná na historicko-politická témata t%kající se /SR: a k pohor&ení 
mnoh%ch stále trvá na tom, 'e základní tragedii pro /echy a Slováky p"inesla 
skupina, která byla pozd*ji uznána jako bene&ovská emigra(ní vláda, a p"edev&ím 
skrze ne-právní dokument Ko&ického vládního programu.

Josef Kalvoda zem"el, ani' by se do'il v*t&ího zájmu o své 'ivotní poselství. 
Intelektuální elity se dál jako k momentu „p"evzetí moci komunisty“ vztahují  
k 25. únoru 1948 a v na&í historii je tak stále skryta nep"iznaná vina za kolaboraci, 
která se odehrála ji' o p*t let d"íve a která se pak v ka'dodennosti utvrzovala 
neustál%m ústupem p"ed komunisty v ka'dé oblasti spole(enského 'ivota. /SR byla 
po válce prosycena stalinsk%m my&lením a v*t&ina intelektuál$ (v(etn* t*ch, kte"í se 
pozd*ji v emigraci etablovali jako antikomunisté) se na tomto procesu bu1 podílela, 
nebo mu alespo- nevzdorovala. Jak je to mo'né? A jak je mo'né, 'e se o tom dodnes 
tém*" nemluví?
N*co napoví u' studium p"ísp*vk$, které zazn*ly na konferencích Totalitarismus  
v minul%ch letech. /lánky ze sborníku Totalitarismus II Marka Sysého Demokracia 
versus totalita na Slovensku v rokoch 1945-1948 a Ond"eje Podolce Charakter  
a premeny politického re'imu na Slovensku v rokoch 1938-1945 dob"e potvrzují, jak 
t*'ce se dnes vyrovnáváme se stavem, kter% p"itom vykládáme jako samoz"ejm%. 
A(koli by na sebe m*ly podle datace p"ímo navazovat, pojednává ka'd% z nich  
o jiném sv*t*.

V prvním z nich se dozvíme se o tom, jak chápali pojem „demokracie“ komunisté, 
a dozvíme se také "adu díl(ích informací o reáliích té doby. Ale ani jednou se 
zde nezmi-uje Ko&ick% vládní program, ani jednou se zde nezmi-uje, pro( bylo 
mo'né (a demokraticky nenapadnutelné) úto(it na ty, kte"í byli ozna(ení jako 
zastánci nepovolen%ch stran, pro( mohli komunisté tak snadno dosahovat sv%ch 
cíl$. /lánek nijak nevysv*tluje, „jak byly rozdány karty“, v$bec nenavazuje 
na p"ísp*vek Ond"eje Podolce o politické realit* Slovenského &tátu. Kde se 
vzala taková diskontinuita, v'dy# ka'd% z t*chto (lánk$ mluví o zcela jiné 
politické realit*! Jak je mo'né, 'e nejvíce pozornosti není v*nováno práv* této 
diskontinuit*? Konference o totalitarismu nemohla p"inést lep&í d$kaz o tom,  
na co Kalvoda upozor-oval cel% sv$j 'ivot: Tuhle diskontinuitu si neseme v sob*,  
a dokud ji nevyslovíme, bude otravn%m semínkem totality v my&lení ka'dého,  
kdo vnímá moderní d*jiny a kdo se orientuje v moderní spole(nosti. 

Je t"eba vyslovit, 'e Únor, ze strany komunist$ prezentovan% jako „vít*zn%“, byl 
jen zavr&ením procesu, na kterém se podepsal &irok% okruh „demokratick%ch“ 
intelektuál$ z r$zn%ch politick%ch uskupení a sm*"ování. A nejde jen o to 
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takovou pravdu vyslovit, jde také o to zeptat se, (ím a k%m to bylo zp$sobeno. 
Jak je mo'né, 'e celé spektrum politické i intelektuální reprezentace podlehlo 
totalitnímu svodu, sklonilo se p"ed zjevn%m totalitarismem? Jak je mo'né, 'e 
básníci od Seiferta a' po Holana psali ódy na Stalina a sov*tské Rusko? Jak 
je mo'né, 'e na rozdíl od Polska mohla v emigraci vzniknout (eskoslovenská 
prosov*tská politická reprezentace?
Na tuto otázku ji' Kalvoda odpov*1 nedal.
A tak je na nás, abychom si ji kladli sami, otev"en*, a pokud mo'no d$sledn*.

/ást II.

O totalitním my&lení se (asto mluví velice lehce a' lehková'n*, jako kdybychom 
vlastn* u' dob"e v*d*li, co t*mito slovy ozna(ujeme, jako kdybychom si rozum*li 
a vlastn* jako bychom byli od totalitního my&lení dob"e odd*leni, jako bychom 
dokázali celkem jasn* ukázat hranici, za kterou za(íná. Sta(í p"eci zakázat fa&ismus  
a komunismus a mít stále p"ed o(ima to, co napáchaly...
Chceme-li se v&ak dotázat, jaké my&lení je ne-totalitní, ocitneme se p"ed náhle 
obna'en%m problémem. S totalitami ve form* komunismu a nacismu máme svoje 
zku&enosti, víme, co u' by se jako spole(enské konstelace nikdy nem*lo vrátit. 
Ale jsou to jediné formy totalitního my&lení? Jsou nacismus první poloviny  
20. století a komunismus po tém*" celé století to jediné, (eho se m$'eme obávat? 
Není hodno pozornosti to, jak snadno usp*ly? Pokusem de)novat totalitarismus 
pon*kud &í"eji se opakovan* zab%val mj. jeden z po"adatel$ této konference [Ivo 
Budil] a opakovan* také vyslovil podiv nad tím, jak jsou n*které ko"eny totalitního 
my&lení stále dokola obhajovány levicov%mi intelektuály. Pokusíme se na jeho 
úvahy navázat v duchu Josefa Kalvody.

Slovo totalita znamená celost, úplnost, zavr&enost, uzav"enost a jako takové samo 
nenese negativní v%znam. Ten se vá'e na totalitu teprve jako na ambice, na prvek 
v my&lení o správ* a vlád*, kter% uzavírá prostor druh%m, uzavírá otev"enost 
aktuality, její neustálou nedokon(enost. Ale ani pak nelze zjednodu&ovat, nem*li 
bychom sko(it na lep „totálnímu“ odmítnutí totality, a práv* zde je t"eba za(ít  
s úvahou o tom, co je tím nejvnit"n*j&ím nebezpe(ím totality, které si nese ka'dá 
doba. Totalita je ambice, ambice, ve které se v neuchopiteln%ch v*cech sv*ta 
sna'íme zavést po"ádek, namísto abychom se znovu a znovu opakovan* ptali, jak%  
je "ád v*cí, kter% nikdy nenahlédáme v celku.

Ka'd%, 'ádn%, v&ichni, nikdo, úpln%... slova, která se zvracejí ve sv$j protiklad u' 
pro svou zjevnou nekompatibilitu se sv*tem. Pokud je absolutní soud sou(ástí 
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n*jakého tvrzení, pak takové tvrzení lze vyvrátit i jen jedin%m p"íkladem, kter%  
se z absolutního soudu vymyká. Ale pokud se ocitnou v základu my&lení, pokud 
jsou v%chodiskem pro následnou otázku, je zle. Takové "e(i a takov%ch úsudk$ 
bychom se m*li vyvarovat, na takovou "e( bychom nem*li p"istoupit. Problémem 
není p"eci absolutní nárok sám, ideál úplnosti, pokud jsme si v*domi, 'e jde 
o ambici, nedosa'itelnou v 'ádném reálném (ase. 2e jde jen o to, co nás má 
orientovat a vést k cíl$m reáln%m, (asn%m. Problém je, pokud se úplnost stává 
n*(ím, co máme na dosah, pokud po ni zatou'íme, pokud chceme kontrolovat 
to, co je, a diktovat, jak to má b%t. Totální je p"edev&ím na&e ambice, pokud 
odmítneme p"ijmout svoji situaci jako situaci podmín*nou, závislou na n*(em,  
co nás p"esahuje.

Zde formulujeme první tezi:
Paradoxn! je tak ambice totalitarismu poku"ením pro v"echny, kte#í se ztrácejí 
v kone$nosti; na druhou stranu ale m%&e b't poku"ením i pro ty, kdo se cítí b't 
„vyvolen'mi nositeli“ toho, co je p#esahuje, a práv! tato podvojnost nám $asto 
zabra(uje rozum!t dv!ma rozporupln'm polohám totalitního my"lení.

Pou'ijeme-li p"íklad, Hitler byl pravd*podobn* p"esv*d(en o tom, 'e je 
„vyvolen%m“, 'e je mu dáno, aby realizoval n*co, co ho reáln* p"esahuje, 
jakéhosi ducha d*jin. Na druhou stranu pro v*t&inu jeho nohsled$ a vlastních 
nositel$ totalitního my&lení v nacistickém N*mecku bylo totalitní my&lení 
n*(ím ka'dodenním, „jen“ p"ijatelnou odpov*dí na otázky, které si nedokázali 
zodpov*d*t a na které ani odpov*d*t jinak ne' zkratem ne&lo, proto'e byly 
chybn* polo'eny. Ti se vezli, „pouze“ se chytili nabídky, 'e v tomhle sv*t* to bude 
jednodu&&í, proto'e n*kdo bere v*t&í (ást jejich nejistot na sebe.

Totalitní my&lení nespo(ívá samo sebou v n*jakém sklonu k násilí: spo(ívá  
v resignaci na odpov*dnost u v*t&iny a na druhé stran* v ambici elit na titánské  
role, které prom*-ují sv*t. Pokud toto vezmeme jako kriterium, pak m$'eme 
vylou(it z oblasti na&eho zájmu mnoho historick%ch situací, které jsou nyní 
vykládány jako „totality“, ale totalitami nejsou. Jsou to v&echna by# i násilná 
„uchopení moci“, která ale byla vedena aktuálními rozvrhy - mohla v na&em 
smyslu „omezovat ta (i ona práva“ t*ch nebo on*ch skupin lidí (i jednotlivc$, 
ale totalitami by podle v%&e uvedeného postupu b%t ozna(ována nem*la, nebo# 
neobsahovala onu absolutní ambici. A naopak, "ada historick%ch reálií, které 
interpretujeme jako „liberální“, byla a je prodchnuta totalitou. Frankova vláda ve 
!pan*lsku m*la n*které totalitní rysy, ale ve své povaze totalitou nebyla - by# &lo 
jist* o nedemokratick% re'im. Také Pinochetova vláda jist* nebyla demokratickou, 
ale nebyla totalitní, i kdyby se opírala o sebev*t&í aktuální násilí. Nejde o to násilí 
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omlouvat, ale jde o to, abychom neztratili ze z"etele, co je to totalitarismus, co 
je tím velk%m, systémov%m, v kultu"e Evropy nekompatibilním, rozkladn%m 
prvkem, kter% je nejvlastn*j&ím ohro'ením na&í civilizace, proto'e sm*"uje  
k pop"ení na&ich vlastních v%chodisek.

Proto formulujeme druhou tezi:
Je t#eba velmi jasn! rozli"ovat mezi re&imy, které jsou násilné (nedemokratické) 
a které jsou totalitní. N!které totalitní re&imy mohou b't násilné velmi skryt! a 
n!které násilné re&imy nemusí b't totalitní.

Budeme-li schopni udr'et tento vhled, pak m$'e b%t "ada historick%ch situací 
rozpoznána jako nástup totality dávno p"edtím, ne' se jako doprovodn% jev 
totalitarismu objeví skute(né otev"ené násilí – a naopak, n*které lokální kon.ikty 
nás nebudou mást; p"esto, 'e nás nemohou nechat nete(n%mi, dá se rozpoznat, 'e 
nenesou skrytou ambici sm*"ující k totalitarismu.
2ijeme v dob*, která proti sob* zcela myln* klade liberální spole(enské re'imy 
a re'imy totalitní. To je v&ak klam a nanejv%& sebeklam t*ch, kdo vidí v*ci tak, 
jak jim to vyhovuje. V liberalismu se m$'e stát obecnou nezpochybnitelnou tezí, 
'e v&e je dovoleno, jen není dovoleno "íkat, 'e by n*co nem*lo b%t dovoleno, 
nebo dokonce "íkat, 'e sama teze, 'e v&e je dovoleno, je nesmyslná. Není i zde 
p"ítomn% základní prvek totalitního my&lení? To, co je dovoleno, je mo'né chápat 
jen na základ* n*jakého "ádu, n*(eho, co platí, a na základ* autority, která to 
dovoluje. Teze „v&e je dovoleno“ vnit"n* rozporná je, proto'e staví na neexistenci 
jakéhokoli "ádu, jde o absolutní nárok, formulovan% ji' v%&e popsan%m (lov*kem, 
kter% ni(emu nev*"í a je ztracen ve své kone(nosti. To je v%chodisko, které m$'e 
vést ke stejn* totalitní praxi jako ten nejhor&í totalitarismus, jak% u' z historie 
známe. Je to stejn* absolutní, totální nárok jako nárok vznesen% národem, t"ídou, 
ekonomick%m pragmatikem.

Liberalismus není protikladem totalitarismu, naopak, je vystaven stejnému  
svodu jako nacionální, sociální a jiná hnutí, pokud se sna'í aktuáln* zavád*t 
fungující „spole(enské systémy“. Totalitarismu jsme vystaveni v&ichni – pokud  
se „zapomeneme“ a p"ipustíme, 'e spole(nost je jen uzav"en% systém. Základní  
a tém*" nezni(itelné semínko totalitaristického my&lení spo(ívá v ka'dé my&lence, 
'e spole(nost je mo'né „nov* vybudovat“, nov* zformovat, 'e 'ivot lze „za"ídit“ 
tím, 'e budou vytvo"eny n*jaké spole(enské mechanismy, které vytvo"í pro 'ivot 
dostate(n* pevné rámce, hranice, ochranné valy. Tedy také p"edpisy, kontrolu, 
standardy, inspekce a s tím spojené formy restrikce a donucování.
Totalitarismus je zp$sob my&lení, ve kterém je systém stav*n nad (lov*ka  
a ve kterém lze o (lov*ku myslet jako o spole(enském elementu, jako o prvku  
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v mechanismu, kter% lze se"izovat, opravovat, a ve kterém také, samoz"ejm*, 
je t"eba provád*t selekci. Alespo- proto, aby byli motivováni ti, kdo jsou „pro-
systémoví“, aby byli eliminováni ti, kte"í jsou „proti systému“, aby byli ti, kdo 
jsou neutrální, izolováni od negativních vliv$. Totalitarismus se nemusí p"ímo 
projevovat otev"en%m násilím a zlo(iny, které provázely "ízen% hladomor a gulagy  
v sov*tském Rusku nebo koncentra(ní tábory v nacistickém N*mecku. Víme,  
'e a' tam m$'e totalitarismus vést. Ale ve své povaze je p"edev&ím my&lením 
titánského sebep"ecen*ní (lov*ka, jeho zaslepením vidinou moci a kontroly nad 
druh%mi. Je projevem (lov*ka, kter% by v tradi(ním duchovním hodnocení byl 
chápán jako narcistní nedosp*lec, kter% se sklání p"ed 1áblem jen kv$li sm*&né 
p"edstav*, 'e se stane pánem v&eho, co se ve sv*t* nabízí. Cena? Nejen 'e se díky 
tomuto klan*ní stane nesvobodn% sám, ale 'e se pokusí zbavit svobody také ty 
druhé.

Evropa se zrodila jako prav% opak v&ech velk%ch "í&í - nikdy nebyla centralizována  
a o tom, jaká je její povaha, bylo v'dy mo'no vést spor. To nevzniklo samo od 
sebe. Tak jako byl „mimo schémata“ v 'idovském národ* postaven prorok, a tak 
jako byl v ,ecku mimo schémata postaven )losof, tak je pro Evropy p"ízna(né, 
'e nikdo není „pánem“ Evropy - proto'e její kultura je otev"ena pro v%zvy 
typu prorockého a je také otev"ena pro re.exi )losofovu. Evropa je ale ve svém 
novov*kém zam*"ení titánská – strhla absolutno (rozhodování o v*cech lidí)  
na zem. A proto je také Evropa u' od doby osvícenc$ a Napoleona neustále  
v poku&ení totalitarismu, v poku&ení, 'e n*kdo „na sebe“ vezme tuto odpov*d- 
nost a p"esv*d(í ostatní o tom, 'e v%hodné je, aby ho v tom podporovali.
Ale Evropa jako by se znovu a znovu rodila z té o'ivující kombinace filosofa 
a proroka, jako by se stále znovu a znovu obnovovala z odpov*dného jednání 
konkrétních osob, které v*d*ly, 'e jednat znamená v'dy vá'it pro a proti, 
rozhodovat v nezaji&t*nosti pak 'e znamená stále otev"enou mo'nost obstát nebo 
selhat.

/ást III. (záv*r)

Osobnosti typu Josefa Kalvody dokázaly otev"en* pojmenovat „vadné“, totalitní 
my&lení a n*kdy a' do detailu odkazovat k pravd* - která byla a je mnoh%m 
dne&ním politik$m nep"íjemná. K pravd* o tom, jak &iroká a hluboká je nákaza 
totalitním my&lením, která se neomezuje jen na komunisty a n*mecké nacisty, ale 
která sídlí v nedostate(né poko"e a otev"enosti, která se vá'e na snahu mnoh%ch 
kontrolovat „systémy“ – a tedy skute(nost na systémy p"evád*t. Totalitarismus 
není „pora'en%“ a konference o n*m nejsou a nem*ly by b%t jen mementem, které 
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brání jejich návratu v podob*, kterou u' známe. Totalitarismus je aktuální hrozba, 
latentní hrozba, která je hluboce zalo'ena a dále se &í"í v my&lení a ambicích t*ch, 
kte"í odmítají to, z (eho Evropa vyrostla, a kte"í cht*jí kontrolovat a nastavovat 
realitu podle svého p"ání. P"ichází a bude p"icházet, proto'e my&lení Evropy je jím 
naka'ené, a dá se o(ekávat, 'e na sebe bude brát ne(ekané podoby.

P"ísp*vek p"ednesen% 23. 5. 2008 na konferenci Totalitarismus 4 byl publikován ve 
stejnojmenném sborníku a v roce 2012 za"azen do materál$ konference o Josefu 
Kalvodovi. Zkráceno.

(1) Ko&ick% vládní program byl v%sledkem jednání Bene&e a moskevského vedení KS/ v (ele 
s Gottwaldem. Vláda ho schválila 5. dubna 1945 v Ko&icích. Obsahoval vylou(ení n*kter%ch 
demokratick%ch stran z voleb, vytvo"ení vlády Národní fronty, zestátn*ní a zkon)skování 
klí(ov%ch obor$ pr$myslu, potraviná"ského pr$myslu, bank a poji&#oven, zavedení národní 
správy, z"ízení národních podnik$, silnou vazbu na Sov*tsk% svaz v "ad* obor$ (nap". bu-
dování armády) a mnoho dal&ího. Nejd"íve byla zestátn*na p$da a )lmov% pr$mysl. V srpnu 
1945 bylo v národní správ* 9045 závod$ s 923 000 zam*stnanci. Jejich v*t&ina byla v "íjnu 
1945 (ty"mi Bene&ov%mi dekrety vyvlastn*na bez náhrady ve prosp*ch státu - ve&keré velké 
pr$myslové podniky, dále potraviná"ství, )nan(nictví a pr$mysl s více ne' 150 zam*stnanci.  
V této vln* byly zestátn*ny 2/3 podnik$, zam*stnanc$ i v%robní kapacity. Náhrady byly vypla-
ceny velmi omezenému po(tu vlastník$, za zahrani(ní kapitál jen ob(an$m z vít*zn%ch  
a neutrálních zemí. T%den po zestát-ovacích dekretech nastala m*nová reforma.
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Pravda je akademikov(m me$em, protivenství v(zvou a p%íle)itostí
Josef Kalvoda a historiogra*e $esk(ch soudob(ch d+jin - II. $ást
Jan Cholínsk%

Motto: „Bene(ovci“, to je klasa slep)ch epigon$ v(eho, co kdy Bene( prohlásil, bohu'el  
jsou hlavními (i%iteli ned$v"ry k Západu. Jsou to vá(nivci jako ná( Drtina, jen' 

nedovede snísti ani l'íci polívky, ani' by opakoval slovo Mnichov, zdá-li se mu  
polívka v Anglii (patn" osolená anglickou solí. V(echno, co Mnichov natropil, je zlá 

skute*nost, ale hled"t na budoucnost skrze Mnichov znamená p%ipravovat Mnichov 
jin), obrácen). Toti' op%ít se jen o V)chod zna*í dát se Rusku úpln" do rukou.

Jaromír Smutn%, kanclé" prezidenta Edvarda Bene&e

Jak posoudili a prezentují problematiku sov*tizace /eskoslovenska (e&tí historikové 
soudob%ch d*jin po pádu komunismu v pr$b*hu dvaadvaceti let akademické 
svobody? Nakolik se jejich badatelské v%stupy shodují s Kalvodov%mi tezemi 
vztahujícími se k tomuto tématu a v (em se od nich li&í? Je (eská historiogra)e 
ovlivn*na politickou, právní a personální kontinuitou s komunistick%m a po-
vále(n%m politick%m re'imem a jak% v%znam p"itom má pojetí tzv. moderní  
(eské státnosti? Cílem druhé (ásti této studie je odpov*d*t na uvedené otázky  
a poukázat na rozdílné historiogra)cké interpretace p"í(in, v%sledk$ a d$sledk$ 
povále(ného v%voje. Jako badatel, kter% dosp*l vesm*s ke stejn%m názor$m na 
danou problematiku jako Josef Kalvoda, a zárove- jako dlouholet% propagátor 
a vydavatel Kalvodova díla v p"edkládaném textu p"irozen* vycházím ze stejné 
interpreta(ní pozice. Namísto záv*ru tohoto rozsáhlého pojednání komentuji dv* 
krátké, ale zárove- symbolické negativní zmínky o Kalvodov%ch monogra)ích, 
jejich' autory jsou historikové reprezentující v%znamné „o)ciální“ instituce, a p"ed-
kládám Kalvodovo shrnutí „(eské otázky“ uvedené v záv*ru jeho knihy Genese 
&eskoslovenska spole(n* s vyznáním jeho vlastní „historiogra)cké motivace“,  
které prezentoval v jedné z exilov%ch polemik.

Sou$asná $eská historiogra*e o Bene'ovi, t%etí republice a vít+zství komunist,  
v -eskoslovensku

Nelze zobec-ovat, ale p"esto je mo'né p"iblí'it pojetí tohoto tématu v (eské 
historiogra)i po listopadu 1989 rozd*lením historik$ do t"í názorov%ch – 
interpreta(ních skupin. První skupina hájí politiku Edvarda Bene&e a zárove- 
respektuje, p"ípadn* oslavuje Bene&e samého jako zaslou'ilého státníka, 
demokratického politika a politického myslitele – ve srovnání s Kalvodou tedy 
zastává zcela protich$dné teze. Druhá skupina poukazuje na diskutabilnost 
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n*kter%ch Bene&ov%ch názor$ a rozhodnutí, jako' i na problemati(nost mnoha 
jev$ tzv. t"etí (eskoslovenské republiky (1), ale nezpochyb-uje p"itom ani Bene&$v 
vále(n% mandát, ani legitimitu (eskoslovenského povále(ného re'imu. T"etí skupina 
prezentuje Bene&ovu vále(nou politiku, resp. povále(nou diktaturu Národní fronty, 
nejen jako soubor omyl$ druhého (eskoslovenského prezidenta a nekomunistick%ch 
politik$, ale poukazuje v obou p"ípadech d$sledn* také na nelegitimní (p"ípadn*  
z hlediska legitimity problematické) aspekty jejich jednání a v tomto smyslu zastává 
toto'né nebo podobné teze jako Kalvoda.
„První“ skupina historik$ – zárove- lze hovo"it také o pom*rn* jednozna(n* 
vymezeném trendu o)ciálních v*deck%ch institucí, tj. Historického ústavu 
Akademie v*d, Masarykova ústavu Akademie v*d a Vojenského historického 
ústavu (2), sv%mi v%vody de facto hájí Edvarda Bene&e a jeho vále(nou zahrani(ní 
politiku a komplexn* také „národn*frontovní“ re'im t"etí (eskoslovenské republiky. 
Historikové zmín*n%ch institucí i ti mimo n* slou(ili obhajobu Bene&ovy a „národn*- 
frontovní“ politiky s hájením oprávn*nosti vyvlastn*ní a vysídlení sudetsk%ch 
N*mc$ a s vymezením tzv. moderní (eské státnosti. Kalvodovo dílo zpravidla  
bu1 ignorují, nebo jeho argumentaci (jako' i jí podobnou) zcela odmítají.(3) 
 V%znamn%mi p"edstaviteli této skupiny po listopadu 1989 jsou: historikové 
star&í generace – je' mimoto spojuje i jejich d"ív*j&í (lenství v KS/, p"ípadn* 
r$zn* odstup-ovaná loajalita v$(i komunistickému re'imu – Karel Kaplan, Jan 
K"en, Václav Kural, Robert Kva(ek, V*ra Olivová, Jaroslav Valenta; dále jejich 
mlad&í následovnice Eva Broklová; a p"edstavitelé dal&í (dnes st"ední) generace 
Jind"ich Dejmek, Jan N*me(ek a Michal Pehr. (4) Z navrátiv&ích se a po listopadu 
1989 publikujících exilov%ch historik$ sem pat"í (spole(n* s Kaplanem, kter% od 
roku 1976 p$sobil v zahrani(í) Bo"ivoj /elovsk% a Radomír Lu'a (oba nále'í k 
národn*frontovnímu táboru exulant$ „osma(ty"icátník$“, tj. t*ch, kte"í uprchli  
z /eskoslovenska krátce po únoru 1948).
Historikové „druhé“ skupiny poukazují z r$zn%ch úhl$ pohledu na díl(í 
problematické aspekty Bene&ova vále(ného p$sobení (a# ji' na diktátorské  
man%ry (i sov*to)lskou zahrani(ní politiku) a aspekty t"etí republiky (likvidace 
opozice, problemati(nost retribu(ního soudnictví a znárod-ování soukromého 
majetku, brutalita „divokého odsunu“ a kolektivní vina sudetsk%ch N*mc$ apod.),  
ale neodmítají p"i tom státoprávní a normotvornou legitimitu, z ní' byly tyto 
aspekty odvozeny. Historikové této skupiny se v men&í (i v*t&í mí"e shodují  
s n*kter%mi názory Josefa Kalvody na p"í(iny bol&evizace /eskoslovenska, resp.  
s jeho kritick%m pohledem na atributy t"etí (eskoslovenské republiky. Zárove-  
v&ak p"ijímají n*které vysv*tlující (i ospravedl-ující argumenta(ní postupy skupiny 
první (determinace mezinárodními vlivy, obavy z N*mecka v budoucnosti, v$le  
lidu (i národa vycházející z vále(ného utrpení, nedostatky mezivále(ného státu).  
K v%znamn%m historik$m této skupiny po listopadu 1989 pat"í: z nejstar&í generace 
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Toman Brod, Vladimír Bystrov, Antonín Klimek, Václav Va&ko; z historik$ dal&í 
generace Me(islav Borák a Tomá& Stan*k; a dále p"edstavitelé mlad&í (dnes st"ední) 
generace – pracovníci Ústavu pro soudobé d*jiny Akademie v*d Milan Drápala a Vít 
Smetana. Z historik$ p$sobících p"ed pádem komunismu v exilu lze k této skupin* 
p"i"adit Zby-ka Zemana.
„T"etí“ skupinu tvo"í ti, kte"í jsou v%razn* kriti(tí k Bene&ovi i 
„národn*frontovnímu“ re'imu t"etí republiky. Tento re'im prezentují vesm*s jako 
nelegitimní autoritativní p"ípadn* totalizující diktaturu. Pat"í sem Milan Chura-  
a Emanuel Mandler, kte"í se u' od po(átku devadesát%ch let primárn* soust"edili 
– na rozdíl od Kalvody, pro n*ho' tento fenomén byl „jen“ jedním z odmítan%ch 
atribut$ povále(ného re'imu – na nep"ípustnost povále(ného vyvlastn*ní a vysídle- 
ní (esk%ch-sudetsk%ch N*mc$ na základ* kolektivní viny. (5) Z historik$ dal&í (dnes 
u' „pokro(ilé“ st"ední) generace lze mezi jednozna(né kritiky Bene&e a t"etí republiky 
za"adit Michala Janatu a Petra Placáka, kte"í o tématu psali a pí&í v 'urnalistické 
form*. Dal&í t"i historikové, které "adím do této skupiny, se vyjad"ují rezervovan*ji 
ne' p"edchozí (tve"ice, ale z hlediska vyzn*ní jimi prezentovan%ch interpreta(ních 
tezí pat"í do této skupiny také. Jde o Jaroslava Rokoského, kter% je v*kov* blízk% 
Placákovi, a o Václava Vebera, genera(ního souputníka Mandlerova a Chura-ova.  
A dále uve1me historika (eského p$vodu Milana Haunera, p$sobícího v zahrani(í.
Jak u' jsem uvedl v%&e, nelze samoz"ejm* zobec-ovat a interpretace prezentované 
historiky „uvnit"“ t"í p"edstaven%ch skupin zcela slou(it. Není m%m cílem analy- 
zovat jednotlivé práce, ani zam%&let se nad dal&í diferenciací názorov* si blízk%ch 
historik$. Pro p"iblí'ení trend$ v&ech t"í uveden%ch p"ístup$ a rozdíl$ mezi nimi  
v rámci této studie mi posta(í vybrané citace, které stru(n* a v mnoha konkrétních 
p"ípadech polemicky komentuji. (6) Dále jen p"ipomínám, 'e rozdílné a' protiklad-
né interpretace povále(ného (eskoslovenského státu a vlády Národní fronty se 
objevují nejen u historik$, ale i politolog$, sociolog$ a právník$. Tato „rozmanitost“ 
pohled$ je dob"e zaznamenána ve sbornících ze dvou konferencí zam*"en%ch na 
povále(né /eskoslovensko, které se uskute(nily v letech 1998 a 2005. Upozor-uji 
zejména na nov*j&í a reprezentativn*j&í sbírku p"ísp*vk$ &eskoslovensko na 
rozhraní dvou epoch nesvobody vydanou Ústavem pro soudobé d*jiny AV v roce 
2005. (7) Star&í soubor referát$ vydan% v roce 1998 byl nazván podle konference 
&esko-n"mecké vztahy: *eská stanoviska a vydaly jej spole(n* Kruh ob(an$ (eské 
republiky vyhnan%ch v roce 1938 z pohrani(í a sdru'ení Smí"ení 95. (8)

Vybrané pasá)e z názorov+ smí'en(ch sborník, (2005 a 1998)

Ve sborníku Ústavu pro soudobé d*jiny AV p"eva'ují interpretace vycházející z názoro- 
v%ch pozic „první“ v%&e uvedené skupiny. Nap"íklad Eva Broklová zde „legitimizuje“ 
statut t"etí republiky: Politick! systém v "eskoslovensku ve t#ech povále$n!ch letech 
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pokládám za demokratick! vzhledem k parlamentní demo-kracii jako organizaci 
vládní moci, systému více politick!ch stran, demokratick!m volbám a existujícím 
ob$ansk!m a politick!m práv%m. Omezení, která nachá-zíme v jednotliv)ch 
oblastech, zejména zákazy n"kter)ch politick)ch stran a v)znam-né místo sociálních 
po'adavk$, byla sou*ástí doby a v evropském m"%ítku nijak v)-jime*ná. (9) Michal 
Pehr pí&e uznale o Bene&ov* politice: Ano, do jisté míry platí, 'e Edvard Bene( 
byl idealista. V'dy+ v)voj doby ukázal, 'e sblí'ení demokracie a komunismu není 
mo'né a 'e jeho teorie je krásná, le* v mnohém neuskute*nitelná idea. Jeho koncept 
socializující demokracie a navazující lidovou demokracii v&ak musíme chápat jako 
v!raz snahy o záchranu demokracie. Byl to program *eskoslovenského socialismu 
a p%edstavoval demokratickou alternativu proti pravicovému autoritá%ství, krajnímu 
liberalismu a komunistickému totalitarismu. (10) Ji"í Pernes pí&e o povále(né 
revoluci masov* podporované „lidem“: V povále*ném v)voji „t%etí“ republiky tedy 
p%eva'ovala opat%ení revolu*ního charakteru, v)znamn" m"nící charakter státu, 
nikoli opat%ení, sm"%ující k udr'ení kontinuity s republikou p%edvále*nou. [...]  
Je t#eba ov&em zd%raznit, 'e ani Edvard Bene&, ani jeho spolupracovníci 
z politick!ch stran Národní fronty sv!mi politick!mi rozhodnutími nenutili "echy 
a Slováky k ni$emu, s $ím by v(t&ina z nich nesouhlasila. Naopak, v(echny hluboké 
spole*enské zm"ny, k nim' v &SR docházelo a které m"ly systémov) charakter, se 
setkávaly s masovou podporou *eskoslovenské ve%ejnosti, frustrované a radikalizované 
nejen vále*n)mi událostmi, ale do zna*né míry také tragick)mi zku(enostmi velké 
hospodá%ské krize 30. let a Mnichova .(11)
Vít Smetana, kterého jsem za"adil do „druhé“ z v%&e uveden%ch skupin, se ve 
sborníkovém p"ísp*vku pozastavuje nad vále(nou politikou Edvarda Bene&e: Jist" 
jsou dob%e známy Bene(ovy v)roky „V)chod i Západ“ *i „orientace z padesáti procent 
na Západ a z padesáti na V)chod“. Proná(el je p%ed sv)mi mnohdy siln" prosov"tsky 
nalad"n)mi spolupracovníky. Daleko v"t(í v)znam pro *eskoslovenské postavení na 
velmocenské (achovnici m"la v(ak jeho prohlá(ení *in"ná p%ed sov"tsk)mi diplomaty. 
A tady jen potvrzoval oprávn"nost Majského anal)zy – zejména sv)mi uji(t"ními, 'e 
&eskoslovensko bude stát po boku Sov"t$ v p%í(tí válce, v ní' Západ u'ije N"mecka 
proti nim a na ni' je t%eba se dob%e p%ipravit. Vykládal to v *ervenci 1944 sov"tskému 
velvyslanci Lebed"vovi v Lond)n" a v b%eznu 1945 Molotovovi v Moskv". Tyto v)roky 
ur*it" p%ekra*ovaly hranici toho, co snad lze je(t" pova'ovat za politickou prozíravost. 
(12)
O interpretaci (eskoslovensko-sov*tské smlouvy z roku 1943 Janem Masarykem 
Smetana pí&e: Pozd"ji v rozhovoru s americk)m velvyslancem v Moskv" Averellem 
Harrimanem vysv"tloval svou poslu(nost Molotovovi podstatou Bene(ovy dohody  
s Rusy – v)m"nou za nezávislost ve vnit%ních zále'itostech byli &echoslováci vázáni 
pod%izovat se direktivám Moskvy v otázkách zahrani*ní politiky. To u' byla jiná 
interpretace *eskoslovensko-sov"tské smlouvy, ne' s jakou *eskosloven(tí p%edstavitelé 
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vystupovali krátce po podepsání smlouvy. P%itom Smutného záznamy Bene(ov)ch 
jednání s Molotovem v prosinci 1943 v Moskv" její opodstatn"nost potvrzují. 
Nalezneme v nich kup%íkladu následující v)m"nu: „Bene&: Mn( jde o to, abychom 
stejn( postupovali, aby na&e politika byla koordinována s politikou a postupem 
va&ím. To má pro nás velmi zna$n! v!znam. Molotov: I pro nás to má zna$nou 
roli.“ A tak se tedy koordinovalo. Av&ak vzhledem k relativní váze obou partner% 
na mezinárodn(politickém kolbi&ti byly úlohy koordinátora i koordinovaného 
p#edem dány. (13)
Jaroslav Rokosk%, nále'ící v mém rozd*lení do „t"etí“ z v%&e uveden%ch názorov%ch 
skupin, se ve sborníku zab%vá likvidací agrární strany v povále(ném /eskoslovensku. 
Pí&e: Kdy' se p#edstavitelé $eského a slovenského exilu vraceli do osvobozeného  
a formáln( sjednoceného "eskoslovenska, m(li o budoucím v!voji republiky jasnou 
p#edstavu. Stvrdili ji je&t( za hranicemi vlasti a sami sob( ji posv(tili. Úzk! okruh 
lidí, nik!m nevolen!, rozhodl o podob( nové $eskoslovenské demokracie. Agrární 
strana v ní ne,gurovala, nále'ela mezi politické strany, které se podle Ko(ického 
vládního programu „tak t"'ce provinily na zájmech národa a republiky“. [...] Odstavení 
agrární strany – s tich)m souhlasem Edvarda Bene(e – se nestalo zdrojem vá'n)ch 
politick)ch rozpor$. Jednalo se o neúprosné zni*ení politického protivníka, provád"né 
bez zbyte*n)ch slov a skrupulí. Jiné politické p#esv(d$ení, ne' bylo povoleno Národní 
frontou, osvobozen! národ mít nem(l a nesm(l. Volná sout"' politick)ch stran  
nebyla p%ipu(t"na, chyb"li národní demokraté, 'ivnostníci a p%edev(ím agrárníci.  
A pro*? P%evá'n" levicová politická emigrace jim p%isoudila hlavní díl odpov"dnosti 
za likvidaci &SR a vedoucí p%edstavitele obvinila z kolaborace. Byly tam v(ak je(t" dva 
aspekty, o nich' se nahlas nemluvilo. Tím prvním byli voli*i. V(echny politické strany  
v Národní front" v"%ily, 'e to bude práv" jejich strana, která získá voli*e agrárník$  
a práv" s jejich podporou zvít"zí ve volbách. Druh)m aspektem byl rozsáhl) majetek 
agrární strany, kter) p%ipadl povolen)m politick)m subjekt$m. (14)
Dále se Rokosk% zab%vá povále(n%m terorem namí"en%m proti v$d(ím p"edstavi-
tel$m agrární strany: Perzekuce p%íslu(ník$ agrární strany za*ala hned v kv"tnu 1945 
– tvrd" a bez skrupulí. P%edáci, kte%í se do*kali osvobození, museli b)t jako nepohodlné 
osobnosti eliminováni z ve%ejného 'ivota. A tak, zatímco v revolu*ních gardách se  
skryli *etní kolaboranti s nacismem, kte%í na poslední chvíli osv"d*ovali své „odbojové 
zásluhy“, vedoucí *e(tí agrárníci byli zat)káni a obvi-ováni z kolaborace. [...] P%edseda 
Beran byl zaji(t"n 14. kv"tna 1945, následovali dal(í p%ekvapení agrárníci. Pom"ry  
v pankrácké v"znici byly drsné. „První m"síce mého pobytu a' do konce roku 1945 
byly na Pankráci kru(né,“ psal v jednom z moták$ Beran. „Bylo to jako za gestapa. 
Bylo mi spíláno, byl jsem zahrnut nadávkami, n"kte%í *lenové národních gard, kte%í 
konali slu'bu na Pankráci, mi vyhro'ovali. Jednou m" dozorce zbil obu(kem – bez 
p%í*iny – jako sta a sta jin)ch. M"l jsem puch)%e a krvavé (rámy na zádech. Ka'd) den 
byli vy(et%ovanci vyvád"ni z cel a biti obu(ky a gumov)mi rourami p%ed celami. Ná%ek, 
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plá*, k%ik a úp"ní rvaly nervy tisíc$m v"z-$, kte%í v t"ch m"sících byli na Pankráci. 
Bylo to hrozné! Trp"li jsme stra(n)m hladem a úmrtnost byla veliká.“ Bití a poni'ování 
vy(et%ovanc$ bylo na denním po%ádku, stravování bylo nedostate*né, prudce se 
zhor(oval zdravotní stav v"z-$, ni*ím neobvykl)m nebyl v)skyt infek*ních nemocí, 
v*etn" skvrnitého tyfu. Ve%ejnost byla p%esv"d*ena a p%esv"d*ována, 'e ve v"znicích 
a táborech jsou zrádci a kolaboranti, s nimi' net%eba míti slitování. V médiích 
probíhala masivní nenávistná kampa- namí%ená proti agrární stran". Nejost%eji 
proti agrárník$m úto*ily komunistické tiskoviny, ni*ím nepodlo'ená demagogie, l'ivé 
*lánky byly *ast)m jevem. [...] Rovn"' tisk zb)vajících stran Národní fronty se této 
kampan" ú*astnil, a to s kolísavou intenzitou, ale takté' s pat%i*nou nevybíravostí. 
Situace agrárník$ byla truchlivá. Nemohli se bránit. V osvobozené &SR nepanovala 
svoboda projevu a tisku. Nebylo mo'né na obvin"ní odpov"d"t v tisku, rozhlase nebo 
na ve%ejn)ch shromá'd"ních a vyvrátit jejich nepravdivost. (15)
V záv*ru svého p"ísp*vku Rokosk% poukazuje na odpov*dnost v&ech stran Národní 
fronty za povále(né bezpráví a na jeho souvislost s vít*zstvím komunist$: Agrární 
strana ani nezradila, ani nekolaborovala. Jednalo se pouze o jednotlivce, nap%. Adolfa 
Hrubého (poslance od roku 1935), ale nikoliv o stranu jako celek. Podobn" tomu bylo 
také v jin)ch politick)ch stranách. [...] Agrárníci byli vlastenci a demokraté. Jejich 
zapojení do domácího odboje, které je v celé %ad" p%ípad$ nezpochybnitelné, co' 
ostatn" potvrdily i rozsudky Národních soud$, v*etn" p%edsedy Berana, si zaslou'í 
respekt a uznání. [...] Právo, spravedlnost a mravní principy, které byly základem 
prvorepublikové demokracie, u' po válce neplatily. [...] Z#ízení Národní fronty nebylo 
ve sv!ch d%sledcích ni$ím jin!m ne' zásadním omezením demokracie, které 
usnadnilo KS" cestu k neomezené moci v zemi. Agrárníci prohráli, proto'e prohrála 
*eskoslovenská demokracie. Nikoliv v únoru 1948, ale u' v kv"tnu 1945. (16) 
Ve star&ím ze zmi-ovan%ch sborník$, v n*m' je pojednáno o jednom ze zásadních 
aspekt$ t"etí republiky – vyvlastn*ní a vysídlení sudetsk%ch N*mc$ –, se v roce 1998 
st"etli p"edstavitelé názor$ „první“ skupiny s p"edstaviteli názor$ skupiny „t"etí“. 
Z tohoto sborníku uvedu dále dva protikladné pohledy na dané téma. Tak, jako 
poukazuje Jaroslav Rokosk% na bezpráví v$(i agrárník$m, poukazují zde Emanuel 
Mandler, Milan Chura- a dal&í na povále(né bezpráví v$(i sudetsk%m N*mc$m. 
Chura- ve svém (lánku odmítá svalování odpov*dnosti za vlnu pouli(ní brutality  
a státem organizované perzekuce v$(i sudetsk%m N*mc$m na p"edstavitele 
západních velmocí a na deklarované záv*ry Postupimské konference konané od  
17. (ervence do 2. srpna 1945. Pí&e: Na konci 2. tisíciletí po Kristu je obtí'né 
obhajovat se zcela dobr!m sv(domím to, 'e po 2. sv(tové válce byla t#etina 
tehdej&ích ob$an% dne&ní "eské republiky postavena mimo zákon, bez soudu 
p#ipravena o v&echen majetek a vyhnána ze sv!ch domov% a 'e p#i tom minimáln( 
n(kolik desítek tisíc t(chto bezprávn!ch lidí zahynulo, v(t&inou tak, 'e byli 
zavra'd(ni. U' tehdy, kdy se tyto v"ci d"ly, odporovaly humanitním ideál$m,  
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k nim' se duchovní inspiráto%i i vykonavatelé vyhnání vehementn" hlásili. Pro  
(patné sv"domí se od té doby pou'ívá alibi – vyhnání N"mc$ rozhodly velmoci na 
konferenci v Postupimi. (17) Dále odmítá tradovan% v%klad mezinárodn*právních 
souvislostí: &eské ve%ejnosti se postupimsk) protokol po desetiletí vykládá tak, jako by 
t%i (éfové vlád v Postupimi „rozhodli“ o vyhnání N"mc$ ze své vlastní v$le v zájmu  
evropského míru. O opaku vypovídá ji' formulace na za*átku *lánku XIII, 'e (éfové 
vlád „uznávají“ nutnost transferu. Tlak na toto „uznání“ vykonávaly zejména 
*eskoslovenská a polská prozatímní vláda sv)mi po'adavky a tím, co se v jejich 
zemích s podporou SSSR d"lo. (18)
O poslední fázi geneze vysídlení sudetsk%ch N*mc$ z (esk%ch zemí, resp. /esko-
slovenska, Chura- pí&e: O,ciáln" se *eskoslovenská exilová vláda obrátila na vlády 
USA, Velké Británie, SSSR a Francie memorandem z 23. listopadu 1944. V n"m 
po'adovala vysídlení 1 600 000 N"mc$ (p%edpokládala, 'e dal(ích 500 tisíc uprchne) 
a mimo jiné slibovala, 'e není jejím úmyslem „kon,skovat majetek transferovan)ch 
osob“. Vláda Spojen)ch stát$ 31. ledna 1945 odpov"d"la, 'e tento po'adavek se musí 
stát p%edm"tem mezinárodních jednání a vyzvala *eskoslovenskou vládu, aby se 
zdr'ela jak)chkoli jednostrann)ch krok$. Stejné stanovisko *eskoslovenská vláda 
zaujala i k *eskoslovenské nót" z 3. *ervence 1944, v ní' se znovu oznamoval úmysl 
vysídlit N"mce. &eskoslovenská vláda sice v'dy o,ciáln" souhlasila s tím, 'e vy*ká na 
mezinárodní projednání této otázky, ve skute*nosti se v(ak *eskosloven(tí politikové 
chovali per,dn". Edvard Bene( ji' od roku 1943 po'adoval v rozhlasov)ch promluvách 
dom$ pro N"mce v &eskoslovensku „krvav) konec“ a jeho tajemník Prokop Drtina 
v depe(ích do vlasti koncem roku 1944 sd"loval, 'e „mezinárodnímu %e(ení n"mecké 
otázky u nás musí proto p%edcházet mimo revolu*ní osvobozenecké hnutí a pozd"ji 
té' %ádné vojenské operace co nejrychlej(í obsazení a o*ista...“ Vysv*tloval také, 'e se 
domov nemá ohlí'et na Bene&ovy projevy v cizin* – prezident musí v této v*ci brát 
ohled na tamní ve"ejné mín*ní. V prvním pra!ském projevu po návratu z exilu,  
17. kv"tna 1945, prezident#v tajemník bez obalu vyz$val: „Musíme za%ít s vyhán"- 
ním N"mc# z na&ich zemí bez obalu ihned, okam!it", v&emi zp#soby, p'ed ni%ím se 
nesmíme zarazit a zaváhat.“ Bylo to v naprostém rozporu s tím, co %eskoslovenská 
vláda slibovala západním mocnostem. (19)
O podílu mocností na vysídlení Chura- dále pí&e: Postupimská konference se 
scházela za situace, kdy tyto mocnosti v"d"ly jen málo o tom, co se odehrává za 
„'eleznou oponou“, jak vznikající situaci v Evrop" ozna*il Winston Churchill ji'  
12. kv"tna 1945 v telegramu prezidentu Trumanovi. Tato neznalost se promítala  
i do jednání postupimské konference o vysídlování N"mc$. (20) Dále shrnuje pr$b*h 
diskuse Spojenc$ a dokládá rozhodující tlak sov*tsk%ch zástupc$ na provedení 
transferu N*mc$ z /eskoslovenska, Polska a Ma1arska. Cituje mimo jiné zprávu 
britského (lena podv%boru postupimské konference Geo3rey Harrisona: „[...] 
Sobolev [sov*tsk% zástupce v podv%boru] zastával názor, 'e polské a *eskoslovenské 
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p%ání vyhnat n"mecké obyvatelstvo je napln"ním historického poslání, jemu' sov"tská 
vláda nehodlá bránit. [...] Cannon a já [americk% zástupce v podv%boru] jsme 
se d$razn" stav"li proti tomuto stanovisku. Objasnili jsme, 'e my(lence masového 
transferu nejsme nijak naklon"ni. Proto'e jsme mu v(ak nemohli zabránit, cht"li jsme 
zabezpe*it, aby byl uskute*n"n co nejspo%ádan"j(ím a nejhumánn"j(ím zp$sobem  
a také tak, aby okupa*ním mocnostem v N"mecku nevzniklo neúnosné b%emeno.“ (21) 
Chura- cituje také vysv*tlení amerického ministra zahrani(í v dopisu z 19. "íjna 
 1945 pro amerického velvyslance v Praze: „[...] Pokud jde o nás, cht"li jsme se 
vyhnout neselektivnímu a ne%ízenému vyhán"ní a zabránit zbyte*né tvrdosti pro 
posti'ené a zbyte*nému zatí'ení pásem, která je musela p%ijmout. Uznali jsme, 'e 
ur*ité vysídlení je nevyhnutelné, ale v Postupimi jsme nezam)(leli vysídlení podn"covat 
nebo p%ijímat n"jaké závazky v p%ípadech, kdy byla proveditelná jiná %e(ení.“ K tomu 
dodává: Vyhnání N"mc$ se uskute*nilo jen ze zemí za 'eleznou oponou, ale nelze 
pop%ít, 'e dva *elní západní státníci podepsali politick) dokument, v n"m' byl princip 
transferu „uznán“ [...] Nelze v(ak také pop%ít, 'e tak *inili pod tlakem okolností a se 
snahou zabránit je(t" n"*emu hor(ímu. (22).
V záv*ru pak Chura- prezentuje sv$j názor na morální rozm*r povále(ného (es- 
kého, resp. (eskoslovenského nacionalismu, a spolu s ním na související odpov*d-
nost za zbol&evizování státu: Vyhnání N"mc$ z &eskoslovenska je p%es padesát let 
skutkem a fyzick) stav p%ed ním nelze obnovit. Ale mravní stav myslí je t%eba obnovit. 
[...] *eskosloven(tí politici necht"li nic v"d"t o 'elezné opon" ani v srpnu 1945, ani 
v b%eznu 1946, kdy o ní Churchill v americkém Fultonu mluvil je(t" dramati*t"ji. 
Necht"li také nic v"d"t o lidsk)ch tragédiích. Posedlost zestát)ováním nesmírného 
rozsahu, budováním takzvané lidové demokracie a vytvá#ením národního státu  
na základ( nehumánní etnické $istky zavedla stát na sov(tskou stranu 'elezné 
opony a vytvo#ila nejlep&í p#edpoklady pro jeho úplnou komunizaci v únoru 1948. 
(23)
Jaroslav Valenta, zastávající názory nále'ící do „první“ z v%&e zmín*n%ch skupin ve 
sv%ch t"ech sborníkov%ch p"ísp*vcích hájí vysídlení sudetsk%ch N*mc$ jako logick% 
d$sledek jejich nestátotvornosti a jako nezpochybniteln% v%sledek druhé sv*tové 
války. (24) Mimo jiné pí&e: Dne&ní podoba Evropy je v prvé #ad( v!sledkem dvou 
sv(tov!ch válek v tomto století, je' N(mecko vyvolalo a je' ob( prohrálo, druhou 
dokonce totáln( jako dosud 'ádn! stát v moderní dob(. Tento fakt a jeho d%sledky, 
k nim' pat#í mimo jiné také odsun n(meck!ch men&in ze zemí st#edov!chodní 
Evropy v zájmu evropské bezpe$nosti, nelze ignorovat, z d(jin vymazat a nelze 
jej ani jednostrann(, ani dvoustrann( vymazat $i korigovat. Nelze opomenout ani 
nepopiratelnou skute*nost, 'e politické reprezentace sudetsk)ch N"mc$ podvakrát,  
v r. 1918 a 1938, zásadn" odmítly dal(í sou'ití s &echy v *esk)ch zemích. K p%eru(ení 
*esko-n"meckého sou'ití v na(ich zemích, sice kon.iktního, ale v bilanci staletí vyjma 
záv"re*ného období let 1938–1945, nicmén" plodného, nedo(lo teprve v r. 1945, ale 
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podvakrát p%edtím, by+ krátkodob" a nezda%ile, práv" z iniciativy *esk)ch N"mc$,  
v r. 1918 –19 a 1938–45. Budi' dovolen aforismus: Stalina do st'ední Evropy 
nepozval Edvard Bene& v r. 1943 ani v r. 1945, jak rádi tvrdívají mnozí historicky 
nedosti vzd"laní %e&tí a sudeton"me%tí publicisté, ale Adolf Hitler v r. 1939, kdy mu 
zdarma nabídl polovinu Polska (25) (V&echna zv%razn*ní v citovan%ch pasá'ích 
provedl autor této studie.)
Pro dal&í znázorn*ní rozdíl$ odli&n%ch historiogra)ck%ch interpretací (eskosloven-
ské vále(né (exilové) a povále(né politiky poslou'í následující ukázky ze samostatn* 
publikovan%ch prací historik$ v&ech t"í názorov%ch skupin. Dodávám je&t*, 'e 
zvolené o(íslování skupin odpovídá jejich vlivu v (eském akademickém prost"edí 
a pota'mo v (eské spole(nosti, nebo jin%mi slovy, 'e v (eské historiogra)i je prak-
ticky od po(átku obnovení akademické svobody po listopadu 1989 nejvlivn*j&í 
skupina ozna(ená zde jako „první“. Je pozoruhodné a zará'ející, 'e jí preferované 
interpreta(ní schéma souzn*jící s nacionalisticko-socialistickou a komunistickou 
strategií povále(né politické koalice je je&t* ve t"etím tisíciletí a více ne' dvacet let  
po pádu komunismu jedním z pilí"$ „moderní (eské státnosti“, k ní' se v souzn*ní  
s p"íslu&n%mi historiogra)ck%mi postuláty vztahuje nejen (eská politika, ale i právní  
a politická v*da.

Vybrané pasá)e z publikací a text, historik, „první“ interpreta$ní skupiny

V monogra)i Nekrvavá revoluce, vydané poprvé v roce 1985 v Torontu a po pádu 
komunismu podruhé v roce 1993 v Praze, stejn* jako i ve sv%ch dal&ích dílech, 
prezentuje Karel Kaplan teze, které v r$zn%ch modi)kacích vesm*s opakují také 
v&ichni dal&í historikové, které je mo'no za"adit do „první“ a (áste(n* i do „druhé“ 
z vymezen%ch skupin. V úvodu Nekrvavé revoluce Kaplan pí&e o p"í(in* p"evzetí 
moci komunisty v únoru 1948: &eskoslovenská zvlá(tnost spo*ívala v tom, 'e v únoru 
1948 komunisté realizovali svoje zám"ry za souhlasu a podpory velké *ásti obyvatel. 
[...] Pro* mohli tak snadno a s takovou podporou zvít"zit? Mohli bychom odpov"d"t, 
'e ko%eny jejich vít"zství sahaly do konce t%icát)ch let, k Hitlerovu pochodu do st%ední 
Evropy [...] Hitlerova porá'ka ve druhé sv"tové válce uvolnila tento prostor pro nástup 
Sov"tského svazu. [...] sov"tská p%ítomnost ve st%ední Evrop" p%edur*ila kone*n) 
v)sledek – nastolení komunistického monopolu moci. (26) Tezi o sov*tském nástupu 
jako fatalistickém d$sledku druhé sv*tové války (tj. rozd*lení sfér vlivu západních 
velmocí a Sov*tského svazu) Kaplan dopl-uje poukazem na nep"ipravenost 
komunistick%ch odp$rc$ v Národní front*, ani' by blí'e specifikoval, 'e tito 
„odp$rci“ byli p$vodn* spojenci, kte"í spole(n* s komunisty jiné politické odp$rce – 
své i komunist$ – „vylikvidovali“ u' t"i roky p"ed komunistick%m pu(em a kte"í pod 
taktovkou Edvarda Bene&e onomu sov*tskému nástupu do st"ední Evropy aktivn* 
napomohli. Pí&e: Av(ak pr$b"h kon.iktu, formy odporu i postup nekomunistick)ch 
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sil proti mocenskému zám"ru komunist$ byly „vnit%ní zále'itostí“, závisely na síle, 
schopnosti a p%ipravenosti takov) zápas vést. [...] Odp$rci jejich mocenského plánu 
nemohli zápas vyhrát, ale porá'ka nemusela mít takov) pr$b"h, 'e druh) den 
rozhodujícího st%etnutí p%estali jako politická síla fakticky existovat. (27)
V Kaplanov* interpretaci má klí(ové místo dodnes hojn* a nekriticky p"ejíman% 
argument pro legitimizaci povále(ného lidov*demokratického re'imu – ve zkratce: 
povále(n% (eskoslovensk% politick% re'im nastolen% lond%nsk%m a moskevsk%m 
exilem za asistence Rudé armády souzn*l s v$lí „lidu“. Tato argumentace ov&em 
zpravidla neuvádí podstatné up"esn*ní, toti', 'e (ásti „lidu“ (podle v%sledk$ 
posledních svobodn%ch voleb z roku 1935 to bylo více ne' padesát procent) nebylo 
dovoleno se (podobn* jako je&t* v*t&í (ásti „lidu“ o t"i roky pozd*ji) svobodn* 
vyjád"it. V Nekrvavé revoluci Kaplan uvádí údaj o souhlasu obyvatel s nov%m 
uspo"ádáním, kter% je ov&em podobn* (ne)relevantní jako tvrzení komunist$  
o „lidem“ nad&eném p"ijetí programu rekonstruované Gottwaldovy vlády po 
25. únoru 1948: Druh) den po skon*ení války – 10. kv"tna 1945 – p%ijela vláda 
ze Slovenska do Prahy. Hned zve%ejnila sv$j program. Setkal se se souhlasem 
naprosté v"t(iny obyvatel. Dále rehabilituje socialistick% diktát Národní fronty, 
p"i(em' ov&em nerozli&uje mezi konsensuální sociální politikou a revolu(ním 
socialistick%m diktátem: Socialistick) sm"r *eskoslovenského v)voje m"l mnohem (ir(í 
základnu, u politicky aktivní *ásti *eského národa zcela p%eva'oval. [...] Prezident 
Bene( n"kolikrát objas-oval, 'e socializující demokracie je „demokracie jako systém 
politick), hospodá%sk) a sociální, demokracie nová, povále*ná, na rozdíl od demokracie 
p%edvále*né ve svém dne(ním p%ebudování ve smyslu socialistickém“. A na jiném 
míst*: „Jsme Slované a jsme sousedi Sov"tského svazu, p%evá'n" slovanského státu. 
Je p%irozené, 'e jeho socialistická struktura má na nás vliv.“ I politické strany, které 
se prohla(ovaly za nesocialistické (strana lidová a demokratická) byly pro sociální 
reformy, které neodporovaly socialismu nebo se mu p%ibli'ovaly. Rovn"' v"t(ina 
kulturních a ve%ejn)ch osobností spat%ovala v socialismu budoucnost zem". Nejv"t(í 
spole*enské zájmové organizace – odborová, mláde'nická, rolnická, odbojová – se 
hlásily k socialismu. Stejn" tak dv" velké a %ada men(ích církví pova'ovala socialismus  
za realizaci Kristov)ch ideál$. &esk) katolicismus m"l k socialismu vztah slo'it"j(í, 
jako idea byl pro n"j nep%ijateln), ale „jako praxe m$'e b)t nejen p%ijateln), n)br'  
i vítan)“. Socialistická v$le ob*an$ byla sice umocn"na obdivem k úsp"ch$m sov"t- 
ského lidu ve válce a p%átelstvím se SSSR, ale p%edev(ím m"la vlastní domácí ko%eny. 
Mnichov 1938 a rozbití *eskoslovenské republiky se tak bolestn" dotkly *eského národa,  
'e jeho v"t(ina spat%ovala v socialismu záruku státní existence. (28)
O Ko(ickém vládním programu pí&e Kaplan jako o p"irozeném a oprávn*ném 
d$sledku Mnichova 1938, ani' by se zab%val udr'itelností této propagandistické  
teze vytvo"ené a propagované Bene&em a jeho p"ívr'enci a vyu'ité komunisty,  
u nich' tato rétorika souzn*la s &í"e propracovanou strategií dvoufázové revoluce. 
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Kaplan uvádí, 'e v(ichni byli p%esv"d*eni o nezbytnosti *i ú*elnosti hlubok)ch struk-
turálních zm"n obnoveného státu. Ne(lo o chvilkov) ústupek povále*né revolu*ní 
vln", ale o vyhran"n) zám"r a o pou*ení vyvozené z osudu &eskoslovenska posledního 
desetiletí. V(ichni politikové v exilu i v domácím odboji pova'ovali za politicky 
nejd$le'it"j(í od*init Mnichov 1938 a zajistit se proti jeho opakování. Vysídlení 
sudetsk%ch N*mc$ na základ* konsensu Národní fronty popisuje Kaplan stejnou 
„nacionáln*socialisticko-komunistickou“ rétorikou jako vznik povále(ného re'imu. 
Podstatu vysídlení – kolektivní vinu a odebrání základních ob(ansk%ch práv na 
základ* národnostní p"íslu&nosti – pova'uje za povále(nou samoz"ejmost, p"i(em' 
odmítá, 'e by vysídlení m*lo vliv na dal&í v%voj: N"které, zejména mocenskopolitické 
d$sledky se v(ak *asto p%ece-ují. Objevují se názory, 'e odsun N"mc$ umo'nil 
komunistické vít"zství, nebo obrácen", 'e p%ítomnost n"mecké men(iny m"la schopnost 
zastavit komunisty na cest" za jejich mocensk)m cílem. [...] N"mecké obyvatelstvo 
by nemohlo po válce do politického v)voje zem" zasahovat. Nem"lo ob*anská 
práva, tedy ani volební právo, a 'ádná strana nem"la zájem mu je poskytnout. 
D$sledky vyvlastn*ní sudeton*meckého majetku a jeho p"edání „lidu“ naopak 
Kaplan prezentuje jako pozitivní sociální jev: Do pohrani*í p%icházeli místo N"mc$ 
p%íslu(níci nejní'e postaven)ch sociálních vrstev, v nich' si komunisté vybudovali silné 
pozice a kte%í by je volili i ve vnitrozemí, nebo+ u' mnozí p%ed p%íchodem do pohrani*í 
byli organizovan)mi komunisty. Kone*n" osídlení pohrani*í velmi zmírnilo sociální 
nap"tí v *eské spole*nosti, proto'e radikální a nespokojené nejní'e postavené sociální 
vrstvy obyvatel si odchodem do pohrani*í zlep(ily sociální pozici. Tím se zna*n" oslabil 
tlak „radikálních nespokojenc$“ na komunistické vedení, co' nap%íklad nebylo na 
Slovensku. (29)
Co se t%(e Kaplanovy interpretace „(esko-slovenské otázky“, kterou podrobn*ji 
prezentuje v práci Pravda o &eskoslovensku 1945–1948, p"ipomínám zde jeho 
formulace vztahující se k rozpadu /eskoslovenska a k v%voji na konci druhé 
sv*tové války. O vzniku Slovenské republiky v roce 1939 Kaplan pí&e, ani' by 
uvedl adekvátní podrobnosti vztahující se k legitimit* tohoto aktu a srovnal je se 
vznikem tzv. druhé (esko-slovenské republiky (i Protektorátu /echy a Morava: 
Vedoucí kruhy nejvlivn"j(í slovenské strany – /udové – vyu'ily po Mnichovu situace  
k roz(í%ení své moci a spojily sv$j osud i Slovenska s nacistick)m N"meckem. 
Vytvo%ením Slovenského státu uleh*ily Hitlerovi likvidaci &eskoslovenska. V *eském 
národ" bylo po*ínání slovensk)ch politik$ poci+ováno jako zrada spole*né republiky  
ve chvílích nejt"'(ích, jejich spojení s nacistick)m nep%ítelem jako krutá odm"na 
*eskému lidu. (30) O situaci na Slovensku na sklonku války Kaplan pí&e op*t s od- 
voláním na údajnou „v$li lidu“, její' vyzn*ní v souladu s jeho tezemi je ov&em  
(z hlediska realisti(nosti a pr$kaznosti) je&t* diskutabiln*j&í ne' v (esk%ch zemích, 
nehled* na pou'ívanou terminologii. V souvislosti s „v$lí lidu“ na Slovensku  
Kaplan neuvádí adekvátní odkazy na vliv sov*tské v$le ani na vliv v$le Bene&e  

52



a jeho p"ívr'enc$. Pí&e: V)voj postupn" rozru(oval iluze v"t(iny Slovák$ o jejich státu  
a re'imu, zejména p$sobil pr$b"h vále*n)ch událostí a stále z%ejm"j(í závislost státu 
na nacistickém N"mecku. P%ib)valo odp$rc$ re'imu, aktivních p%íznivc$ zm"ny  
a obnovy &eskoslovenska. Slovenské národní povstání bylo v)sledkem jejich aktivity. 
Zahájilo likvidaci slovenského státu, dovr(enou vojenskou porá'kou fa(ismu a národní 
revolucí, a v základech ot%áslo nacionalismem fa(isticky orientovaného politického 
katolicismu. Proti tomu postavilo povstaleckou ideologii *i program; obsahovala: 
likvidaci slovenského fa(istického státu a jeho ideologie a obnovu demokratického 
&eskoslovenska na nov)ch základech – jako státu dvou rovnoprávn)ch národ$  
s rozsáhlou pravomocí slovensk)ch národních orgán$, s novou politickou strukturou, 
s pokrokovou ekonomickou a sociální politikou a s jednozna*n" zahrani*ní orientací 
na spojenectví se SSSR. (31) Nelze ne' dodat, 'e „rovnoprávnost“ vyvzdorovaná 
Slovenskou národní radou za pragmatické podpory komunist$ se brzy ukázala jako 
iluzorní, 'e ona „pokroková“ politika byla p"edzv*stí politiky je&t* „pokrokov*j&í“  
a 'e  orientace na Sov*tsk% svaz byla s ohledem na teror, kter% p"inesl p"íchod Rudé 
armády, Slovák$m od po(átku nepochybn* vnucena.
Od v%&e uvedené interpretace sov*tizace /eskoslovenska Kaplan neustoupil ani ve 
své dosud poslední práci Národní fronta 1948–1960 vydané v roce 2012. V první 
kapitole nazvané „Ke státnímu p"evratu 1948 – zrodu ak(ních v%bor$ Národní 
fronty“ stvrzuje legitimitu Národní fronty stále stejn%mi – místy je&t* nev*rohodn* 
(i zmate(n* rozvíjen%mi – argumenty, jejich' (ne)relevance je zjevná nehled* 
na nedostatky v poznámkovém aparátu. Kaplan zde mimo jiné pí&e: Ve%ejností 
uznávaná reprezentace pova'ovala za povinnost vyu'ít p%íle'itosti a splnit historickou 
povinnost – zajistit státní existenci *eského a slovenského národa. V *innosti vlády 
Národní fronty ,guroval tento úkol na prvním míst" a tvo%il n"kolik let pevné pouto 
spolupráce politick)ch stran a soudr'nosti Národní fronty. [...] Podle pr$zkumu ústavu 
pro v)zkum ve%ejného mín"ní byla drtivá v"t(ina ob*an$ p%esv"d*ena, 'e existující 
po*et politick)ch stran je zcela dosta*ující. [...] V)razn" p%eva'ující spokojenost s ome-
zen)m po*tem politick)ch stran vyv"rala ze zku(eností a z odporu proti minulému 
p%ebujelému stranictví. [...] Za prvé, na po%adu dne dominovaly v programu vlády 
Národní fronty úkoly a z nich vypl)vající opat%ení, která odstra-ovala d$sledky války 
a okupace. [...] Provád"né zm"ny se pova'ovaly za nezbytné p%edpoklady pro zaji(t"ní 
státní existence *eského a slovenského národa. [...] Druh)m spojovacím *lánkem  
v prvních povále*n)ch letech byl levicov) posun my(lení ve spole*nosti a p%em"na její 
skladby. [...] P%edstavitelé politick)ch stran si probíhající p%esuny v my(lení, v sociální 
struktu%e spole*nosti i moci uv"domovali, respektovali a promítli je do programu  
a politiky sv)ch stran, co' p%ispívalo k soudr'nosti Národní fronty. (32)  
D$vody uzurpování moci Národní frontou s jejím Ko(ick)m vládním programem, 
které vycházejí z konceptu deklarovaného Edvardem Bene&em a spol. a z navazující 
interpretace Karla Kaplana (která je v souladu s obdobn%mi interpretacemi také 
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dal&ích b%val%ch komunistick%ch historik$), jsou po více ne' dvacet let pov&echn* 
p"ijímány (i p"ejímány (esk%mi historiky „první“ (ale (áste(n* i „druhé“) v%&e 
vymezené interpreta(ní skupiny. Nap"íklad Ji"í Kocián p"ejímá v publikaci 
Povále*n) v)voj v &eskoslovensku 1945–1948 vydané v roce 1991 Kaplanovy teze 
tém*" doslovn*, kdy' o vzniku Ko(ického vládního programu pí&e: Podstatou bylo, 
'e souhlas ú*astník$ rozhovor$ s návrhem programu byl p%edev(ím vázán na jejich 
p%esv"d*ení o nezbytnosti a ú*elnosti hlubok)ch strukturálních reforem v osvobozené 
vlasti, které by vnit%n" zabezpe*ily stát p%ed nov)m Mnichovem. Ne(lo o chvilkov) 
ústupek povále*né revolu*ní vln", ale o vyhran"n) zám"r a o pou*ení vyvozené 
z *eskoslovenské historie posledního desetiletí. Souhlas se zm"nou charakteru 
&eskoslovenska i jeho zahrani*n" politické orientace na Sov"tsk) svaz byl v"dom" 
vázán na neschopnost p%edchozího systému %e(it p%edev(ím sociální a s tím související 
i politické a národnostní problémy, na neúnosnou a (kodlivou p%ebujelost minulého 
stranického systému. V neposlední %ad" byl v t"chto souvislostech také odpov"dí na 
problematiku vnitropolitick)ch i mezinárodních garancí bezpe*nosti a svrchovanosti 
zem", kdy p%edchozí re'im nebyl schopen zabránit národní tragédii Mnichova 
1938. (33) Národní frontu dále Kocian p"edstavuje jako samoz"ejm% v%raz 
protinacistického konsensu: Politickou základnou nové vlády se stala Národní fronta, 
která se zformovala b"hem druhé sv"tové války, zejména v jejím záv"ru. Byla v)razem 
my(lenek a koncepcí o konstituci nového stranicko-politického systému, jeho' jedním 
z hlavních cíl$ bylo zabránit nadm"rnému t%í(t"ní sil podle stranického klí*e. [...] Její 
podobu a charakter dohodnuté v b%eznu 1945 v Moskv" zástupci nové *eskoslovenské 
politické reprezentace je t%eba chápat jako v)raz spole*n)ch zájm$ r$zn)ch politick)ch  
sil v boji proti nacismu. (34)
Robert Kva(ek se zab%vá problematikou sov*tizace /eskoslovenska ve st"edo&kolské 
u(ebnici &eské d"jiny II. Vznik a podstatu t"etí (eskoslovenské republiky a nástup 
komunismu p"itom více zaml'uje, ne' objas-uje. P"i v%kladu (eskoslovensko-
sov*tské smlouvy jednozna(n* preferuje její p"edpokládanou u'ite(nost a legiti- 
mitu Bene&ova postupu. Ani' by uvedl souvislosti o politické r$znorodosti odboje  
a rozsahu jeho „mandátu“, pí&e: Odboj ve sv)ch programech myslel také na mezi-
národní zaji(t"ní nového &eskoslovenska. Zvlá(+ p$sobila zku(enost z mnichovského 
diktátu, kter) u' nem"l mít nikdy reprízu. Dále vysv*tluje, resp. zd$vod-uje, 
Bene&ovu sov*tofilskou politiku, p"i(em' se v jedné v*t* dvakrát dostává do 
rozporu s realitou (ve v*ci vzniku Bene&ovy politické strategie a ve v*ci Bene&ovy 
zahrani(n*politické praxe): Po dohod" s vládou a se stanovisky domácího odboje 
docházel [prezident Bene&] k názoru, 'e &eskoslovensko by m"lo najít u'(í vztah se 
Sov"tsk)m svazem. A v návaznosti p"itakává scestn%m Bene&ov%m premisám, ani' 
by poukázal na jejich zhoubnost a Stalinovy dobyva(né cíle: Dalo se o*ekávat, 'e 
SSSR vyt"'í z hlavního podílu na válce s N"meckem siln) politick) vliv v Evrop". Blízk) 
p%átelsk) vztah &eskoslovenska s ním mohl podle Bene(e vyhovovat mezinárodn" 
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politickému zájmu Sov"tského svazu a tím zárove- zabránit, aby se Sov"tsk) svaz 
vm"(oval do *eskoslovenského vnit%ního v)voje a s pomocí zdej(ích komunist$ 
p%izp$soboval &SR svému re'imu. Sám podpis smlouvy se Sov*tsk%m svazem 
prezentuje Kva(ek jako akt zaji&#ující obnovení rozd*leného a nacisty (áste(n* 
podman*ného (eskoslovenského státu, ani' by vysv*tlil nesouhlas Velké Británie  
s touto smlouvou a vlastní poukaz na to, 'e si tato velmoc nep"ála Bene&ovu 
iniciativu ohledn* podobné smlouvy britsko-(eskoslovenské. Pí&e: &eskoslovensko-
sov"tská spojenecká smlouva byla podepsána 12. prosince 1943 v Moskv". Úzká 
povále*ná spolupráce m"la *elit p%ípadné nové úto*nosti N"mecka, se smlouvou se v(ak 
po*ítalo obecn"ji, v mezinárodní politice a v hospodá%sk)ch vztazích. Její uzav%ení jen 
je(t" utvrzovalo, 'e v povále*ném sv"t" se znovu objeví &eskoslovensko. O jeho vnit%ní 
podob" jednal Bene( v Moskv" s vedoucími *eskoslovensk)mi komunisty.  
O tom, co Bene& s komunisty sjednal, pak Kva(ek bez dostate(ného vysv*tlení uvádí: 
Ve srovnání s prvním *eskoslovensk)m státem se m"la &SR znateln" prom"nit, za 
základ správy byly ur*eny národní v)bory. Dodává v&ak, 'e se Bene& do zna(né míry 
podvoloval komunist$m a 'e sám byl pro hospodá"ské a sociální reformy stejn* jako 
domácí odboj. Takov%to v%klad lze jen st*'í pova'ovat za objektivní informaci  
o zrodu a podstat* povále(ného re'imu. (35) 
O politickém re'imu koalice Národní fronty (podle posledních svobodn%ch voleb 
reprezentující mén* ne' polovinu voli($) Kva(ek dále pí&e jako o v&eobecném 
konsensu, ani' by poukázal na jeho podstatné rysy, tj. revolu(ní uzurpování 
moci a totalizující politiku: „Zjednodu(ení“ stranického systému bylo obecn)m 
po'adavkem odboje, existence desítek stran t%í(tila a zat"'ovala politick) 'ivot.  
A dále op*t bez nále'itého komentá"e (o politicky motivované perzekuci agrárník$), 
a tudí' op*t nep"esn* uvádí: Vy%azena z n"ho byla nejsiln"j(í strana v prvním 
*eskoslovenském stát", strana agrární. Za d$vod byla ozna*ena její politika v záv"-
re*ném údobí &eskoslovenska, p%edev(ím v druhé republice. Její re'im sm"%ující  
k totalitnímu systému byl nejvíce p%i*ítán agrárnímu vedení, které ovládalo tehdy 
vytvo%enou Stranu národní jednoty. O Ko(ickém vládním programu Kva(ek pí&e 
v souzn*ní s Kaplanovou historiogra)cky nep"ijatelnou tezí: Program odpovídal 
okam'itému sm)(lení v"t(iny &ech$ a Slovák$ a navazoval na úvahy *eského odboje 
o *eskoslovenské budoucnosti. (36) Vysídlení sudetsk%ch N*mc$ Kva(ek prezentuje 
jako p"ím% d$sledek druhé sv*tové války, jí' dal nacismus genocidní charakter. 
Zmi-uje tragick% rozm*r a pr$b*h vysídlení, ale fakticky je hájí poukazem na 
vinu sudetsk%ch N*mc$ zapojením v"t(iny sudetsk)ch N"mc$ vinou jejich v$dc$ 
ze Sudeton"mecké strany do politiky t%etí %í(e. Dále uvádí, 'e *esk) národ vyvodil 
z politiky t%etí %í(e kolektivní vinu sudetsk)ch N"mc$ a souhlasil se zám"rem 
vlády vysídlit je do N"mecka, ani' by se pozastavil nad tím, zda „(esk% národ“ 
mohl za dan%ch okolností s kolektivní vinou predikovanou Národní frontou 
také nesouhlasit. Tuto pasá' Kva(ek dopl-uje argumentem, 'e: Souhlas s odsunem 
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n"meckého obyvatelstva z &eskoslovenska, Polska a Ma0arska se stal sou*ástí proto-
kolu Postupimské konference, jeho' p"íslu&nou pasá' cituje. (37) Bene&ovu roli 
v povále(né t"etí republice Kva(ek prezentuje ve zkratce pom*rn* p"íznivé pro 
povále(ného prezidenta: Prohlásil se za nadstranického prezidenta, ale m"l málo 
pravomocí a vlivu. Z$stával v(ak symbolem demokracie. Demokraté mu v únoru 1948 
sv"%ili boj s komunisty. Bene( cht"l st%etnutí vybojovat parlamentárn", to ale u' dlouho 
ne(lo. Chvíli vzdoroval, pak p%ijal to, co si nadiktoval jako „vládní %e(ení“ komunistick) 
v$dce a premiér Gottwald. (38)
V*ra Olivová pí&e v úvodu své propaga(ní bro'ury o Spole(nosti Edvarda Bene&e 
(její' je p"edsedkyní): Vznikla v nové svobod" jako pocta mu'i, kter) v turbulencích 
první poloviny 20. století pat%il k zakladatel$m nového *eskoslovenského státu, 
byl jeho obhájcem, obráncem i obnovitelem a padl roku 1948 spolu s pádem jeho 
demokracie. (39) V této bro'u"e se také zmi-uje o kriticích Edvarda Bene&e v dob* 
po pádu komunismu – ov&em nep"esn* (i spí&e zcela chybn* – nikoli v souvislosti 
s t"etí, ale s první (eskoslovenskou republikou: Bezprost%edn" po sametové revoluci 
se ve vnit%ním v)voji republiky projevily spontánní snahy navázat na demokratickou 
linii první republiky. Velmi záhy se v(ak za*al prosazovat opa*n) sm"r: kritika demo-
kratick)ch tradic, kritika první republiky a jejích p%edstavitel$, která dosp"la a'  
k odmítání vzniku *eskoslovenského státu a jeho existence. Tuto tezi a její argumen-
ta(ní vyvrcholení (Negativní stanovisko k demokratick)m tradicím proniklo tém"% do 
celé publicistiky a do sd"lovacích prost%edk$.) nelze ozna(it jinak, ne' jako zárove- 
nepravdivou a nesmyslnou. (40) Olivová dále prezentuje (innost Spole(nosti 
Edvarda Bene&e, mimo jiné pí&e o vydávání bulletinu, kni'nici a p"edná&kové 
(innosti, jako' i o zásluhách na vzty(ení prezidentovy sochy na Loretánském 
nám*stí v Praze v roce 2005 nebo spolupráci na v%stavb* památník$ ve !t*tí, A&i, 
Teplicích, Sezimov* Ústí, Zlín*, 2atci, Ku"imi, Hr(av*, Doubravici nad Svitavou  
a Brn*. Svoji bro'uru Olivová uzavírá v%zvou k propojení historiogra)e s politikou: 
Poznávání díla Edvarda Bene(e je v(ak nejen v"deck)m, ale i politick)m úkolem. 
Zpochyb-ováním tohoto díla a jeho fale(nou desinterpretací je toti' zpochyb-ována  
i sama existence &eskoslovenska, státu, jeho' byl Edvard Bene( – spolu s Masarykem – 
tv$rcem, p%edstavitelem a obhájcem. (41) Tato v%zva k zpolitizování historie a spole- 
(ensk%ch v*d obsahuje v jedné v*t* vedle nepodstatné etymologické nejasnosti 
(autorka m*la patrn* na mysli bu1 fale&nou interpretaci, nebo desinterpretaci) je&t* 
druhou etymologickou nep"esnost. Olivová toti' podsouvá Bene&ov%m odp$rc$m 
úsilí o zpochybn*ní samotné existence (eskoslovenského státu. S nadsázkou 
mohu konstatovat, 'e o n*co takového se nepokusili ani (v souladu s napl-ováním 
doktríny marxismu-leninismu) „v&ehoschopní“ komunisti(tí historikové (i 
historikové v komunistick%ch slu'bách, kte"í sice byli schopni „vykládat“ d*jiny 
pomocí vyretu&ovan%ch fotogra)í, ale na „retu&“ existence celé státní jednotky  
v konkrétním období si p"ece jen netrou.i. Profesorka Olivová se ov&em nejspí&e  
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jen ne zcela p"esn* vyjád"ila a má na mysli zpochyb-ování smysluplnosti (i správ-
nosti státního modelu vniklého po první sv*tové válce, které je ov&em zcela legitimní 
tezí a legitimní sou(ástí akademické i ve"ejné diskuse. (42) Nelze ne' dodat, 'e 
národn*frontovní a komunistick% pohrobek prvorepublikového /eskoslovenska  
v dob* vydání citovaného textu V*ry Olivové neexistoval u' (ty"icet, resp. dvacet let,  
a jeho „retro“, tj. „polistopadové“ neexistovalo u' /eskoslovensko osmnáct let.
V*deck%mi a politick%mi souvislostmi Bene&ovy politické praxe a spole(enskov*dní 
teorie se v souladu s doporu(ením a v souzn*ní s interpreta(ními postoji V*ry 
Olivové zab%vá Jind"ich Dejmek. V záv*ru svého dvoudílného biogra)ckého eposu  
o Edvardu Bene&ovi vyzdvihuje jeho pozitivní roli v (esk%ch d*jinách a o její  
historiografické reflexi pí&e: Pro v"t(inu *esk)ch historik$ Bene( z$stává – také  
v návaznosti na ideov) odkaz poúnorového demokratického exilu i liberálních 
západních autor$ – velkou postavou moderní *eské historie, která, jak v)sti'n" napsal 
profesor Robert Kva*ek, tak%ka personi,kuje *esk) historick) osud minulého století. 
Majorita domácích autor$, studujících r$zné stránky jeho aktivity, jej oprávn"n" 
chápe jako demokratického politika socialistické orientace, kter) vedle T. G. Masaryka 
nejv)razn"ji p%isp"l k polo'ení solidního základu tradice moderní demokratické 
*eskoslovenské a *eské státnosti. Dodnes ov(em nechybí ani jeho vá(niví protivníci, pro 
které je nap%íklad „lokálním diktátorem“, *i – jak napsal jeden n"meck) historik [jedná  
se o renomovaného historika Hanse Lemberga, pozn. aut.] – vále*n)m zlo*incem 
tak%ka srovnateln)m s Hitlerem *i Stalinem. Podobné zjednodu(ující soudy pramení 
evidentn" p%edev(ím z politické orientace p%íslu(n)ch autor$, v neposlední %ad" z jejich 
vztahu k modernímu *eskoslovenskému státu, *áste*n" pak, zvlá(t" v p%ípad" tzv. 
historizujících publicist$, i z malé znalosti p%íslu(né d"jinné materie, o jejích' (ir(ích 
souvislostech a slo'itosti nemají *asto ani tu(ení. (43)
Na kritiku povále(ného /eskoslovenska Dejmek v citovaném díle reaguje jako na 
kritiku vysídlení sudetsk%ch N*mc$ a sugeruje p"itom (tená"i, 'e za takov%mito 
postoji (z historiogra)ckého pohledu diletantsk%mi) stojí provázanost p"íslu&n%ch 
kritik$ s n*meck%mi (i rakousk%mi politick%mi kruhy. Pí&e: Tzv. historizující 
publicistika, *asto se pramálo starající o nov"j(í historická bádání, vytvá%ela ve 
sledovaném období jin) obraz nejen samotného druhého prezidenta, ale i státu, kter) 
vedl a reprezentoval. [...] V obraze &eskoslovenska povále*ného byla pak zjednodu(en" 
spat%ována jen ouvertura k p%í(tímu stalinistickému re'imu, p%i*em' za nejzásadn"j(í 
byl – p%esn" v duchu interpretací sudeton"meck)ch vysídlenc$ – vyzdvihován transfer 
v"t(iny *esk)ch N"mc$, n"kdy dokonce kauzáln" (ov(em ryze spekulativn") spojovan) 
s následujícím vít"zstvím stalinist$. [...] Politick) instrumentalismus t"chto atak$, 
p%er$stajících ob*as od sklonku devadesát)ch let do skute*n)ch „protibene(ovsk)ch“ 
kampaní, lze p%itom jednozna*n" dokázat ji' tím, 'e byly vyvolávány v"t(inou v)roky 
politik$ *i deklaracemi politick)ch seskupení v sousedním N"mecku (v men(í mí%e 
Ma0arsku a Rakousku). [...] Jistého vrcholu p%itom dosáhly v letech 2002–2004 
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a znovu v souvislosti s projednáváním p%edlohy, podle ní' se Bene( zaslou'il o *esko- 
slovensk)/*esk) stát – mimochodem tvrzení, které je ve sv"tle fakt$ naprosto 
nevyvratitelné. (44)
V záv*re(né pasá'i své Politické biogra,e *eského demokrata, ani' by ov&em uvedl 
konkrétní p"íklady jím degradovan%ch publicistick%ch v%stup$, p"irovnává Bene&ovy 
kritiky k (esk%m komunistick%m propagandist$m. S n*kdej&ím propagandistick%m 
pojetím „historiogra)e“ ov&em sám spl%vá volbou své argumentace a dikce, kdy' 
pí&e: Ú*elem p%edkládané 'ivotopisné studie o druhém *eskoslovenském prezidentu 
rozhodn" nebylo vést polemiku s podobn)mi publicistick)mi „kritikami“. Velká *ást  
z nich by za to ostatn" ani nestále nejen pro sv$j poklesl) obsah, ale p%edev(ím proto,  
'e konkrétní fakta, *asto vytrhávaná z dobového kontextu, jejich autor$m slou'í jen jako 
berli*ka k podep%ení jejich vlastních apriorních, politicky motivovan)ch konstrukcí 
velmi podobn" jako kdysi *esk)m stalinist$m v padesát)ch letech. N"kte%í tzv. publicisté 
se ostatn" od t"chto „soudc$“ (a ve skute*nosti vulgárních fal(ovatel$) moderní historie 
neli(í ani tím, 'e si ob*as p%izp$sobují nejen faktogra,ckou interpretaci, ale dokonce  
i pramenné citace. (45) Na rozdíl od v%&e citovaného nevkusného oso(ování Dejm- 
kovi nevyt%kám, 'e propaguje vlastní  interpreta(ní schéma sympatizující s Bene&o-
vou politikou, ani to, 'e je roubuje na politiku sou(asnou, s jejím' pojetím tzv. 
moderní (eské státnosti se, jak vypl%vá z jeho textu, identi)kuje. V tomto smyslu 
alespo- (tená"i up"ímn* a v%sti'n* prezentuje sv$j profesní modus operandi a zá-
rove- ho informuje o podstat* moderní (eské státnosti: Historik, stojící politicky na 
platform" moderní *eské státnosti, v(ak dá bez ohledu na toto právo [právo historika 
podrobit kritické anal%ze jednotlivé kroky zkoumané osobnosti] za pravdu tvrzení 
tzv. Lex Bene(, podle n"ho' se tento mu' zaslou'il o stát. (46)
V intencích citovan%ch premis Dejmek v druhé (ásti Politické biogra,e *eského 
demokrata interpretuje Bene&ovo vále(né zahrani(ní a povále(né p$sobení (vyjma 
„povinné“ díl(í v%hrady) veskrze kladn*. Ani Bene&ovu politiku, ani podobu 
obnoveného státu p"itom nespojuje s vít*zstvím komunismu, ale vyná&í je naopak 
jako Bene&$v triumf a sv$j historiogra)ck% trumf. Pí&e: Roky druhé sv"tové války, je' 
byly sou*asn" obdobím nového *eskoslovenského odboje za obnovu *eskoslovenského 
státu, byly nesporn" i Bene(ov)mi hv"zdn)mi léty. [...] Jeho ,nální v)sledek si p%itom 
nezadal s triumfem Masarykov)m, i kdy' situace v sob" v momentu Bene(ova 
triumfálního návratu do vlasti v kv"tnu 1945 jist" skr)vala – ov(em p%edev(ím  
z d$vod$ objektivních okolností, neovlivniteln)ch politikem men(ího státu – zárodky 
p%í(tí *eskoslovenské tragédie, nastav(í o t%i roky pozd"ji. (47) V této souvislosti dále 
Bene&ovu prosov*tskou orientaci „vysv*tluje“ obdobn* jako v%&e citovan% Kva(ek 
pomocí Bene&ovy scestné argumentace:  Bene( o*ekával od paktu se SSSR nejen 
zaji(t"ní státu proti p%ípadné nové n"mecké agresi, ale spat%oval v ní té' pojistku 
proti vm"(ování Moskvy do vnit%ních zále'itostí obnovené republiky. K tomu Dejmek 
p"idává dal&í obtí'n* udr'itelné teze, kdy' adoruje Bene&ovu vále(nou anabázi jako 
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vít*zství a jeho prosov*tskou (a tím i prokomunistickou) politiku prezentuje jako 
obranu proti potenciální n*mecké agresi a zárove- jako úsp*&né lokální oddálení 
fatalistického d$sledku povále(ného velmocenského rozd*lení sfér vlivu o t"i 
svobodné roky pro /eskoslovensko. Pí&e: Bene( se p%es tyto komplikace vracel do 
vlasti jako vít"z, kter) dokázal prosadit nejen obnovu republiky v podstat" v jejích 
p%edmnichovsk)ch hranicích (jedinou v)jimkou tu byla sov"tská anexe Podkarpatska), 
ale navíc v ní zajistit jako v jediné zemi na v)chod od pora'eného N"mecka alespo- 
neúplnou demokracii v*etn" reálného politického i kulturního pluralismu. (48) 
O Bene&ov* roli na po(átku krátké doby t"etí republiky Dejmek pí&e: Nejv"t(ím 
trumfem demokratick)ch sil obnovovaného &eskoslovenska v(ak byla – aspo- v tomto 
momentu – práv" osobnost navrátiv(ího se prezidenta, kter) se tehdy t"(il p%edev(ím  
v %adách *eské ve%ejnosti snad nejvy((í mo'né mí%e popularity i presti'e, bezprost%edn" 
navazující na jeho roli národního v$dce v protin"meckém odboji. Bene&ovu vále(nou 
a povále(nou prosov*tskou politiku hodnotí v souvislosti s povále(n%mi léty – 
jak je ji' zmín*no v%&e – jako úsp*ch, kter% zajistil nekomunistick%m politik$m 
Národní fronty reáln% vliv na 'ivot státu. Ani' by se ov&em hloub*ji zam%&lel nad 
tím, co tento vliv a tato politika p"inesla v*t&in* ob(an$ v dob* t"etí republiky a do 
budoucna, pí&e: Práv" komparace s tragick)m osudem polsk)ch národních v$dc$,  
jim' – stejn" jako desetitisíc$m voják$ polsk)ch vojsk na Západ" a v Itálii – v"t(inou 
nebylo dop%áno vrátit se dom$ (*i skon*ili ve stalinsk)ch gulazích), p%itom ukazuje,  
'e Bene(ova „proruská“ politika, korunovaná jeho záv"re*nou cestou do Moskvy, 
m"la alespo- zatím úsp"ch. [...] Na rozdíl od Polák$ (o Jihoslovanech nemluv") v(ak 
*e(tí a sloven(tí demokraté udr'eli reáln) vliv na v"t(inu podstatn)ch sektor$ státního 
'ivota, ba v n"kter)ch – nap%. v diplomacii – stále jednozna*n" dominovali. (49) 
Bene&ovo jednání krátce p"ed pádem t"etí republiky Dejmek vysv*tluje: A+ ji' byl 
Bene( o riskantním kroku sv)ch stoupenc$ p%edem informován *i ne, vzhledem  
k celkové situaci v zemi m"l pramalé mo'nosti jeho v)sledek [boje o p"í&tí charakter 
státu] ovlivnit. Velkou roli v jeho akceptování navenek legalistického vyúst"ní krize 
podle scéná%e komunist$ hrála obava z ob*anské války a p%edev(ím r)sující se hrozby 
sov"tské intervence. (50)
Mimo"ádn* v%znamnou problematikou exilového (eskoslovensko-polského 
spojenectví, ale i &ir&ím kontextem (eskoslovenské zahrani(ní politiky v dob* 
druhé sv*tové války se podrobn* zab%vá Jan N*me(ek v monogra)i Od spojenectví 
k roztr'ce. V jejím záv*re(ném souhrnu uvádí, 'e nikdy nebyl obhájcem Bene&ovy 
vále(né politiky v$(i Polsku nebo jin%m zemím, ale po d$kladném studiu proble-
matiky dosp*l k tomu, 'e byla ve své dob* maximem mo'ného. P"esto (i práv* proto 
jeho monogra)e vyznívá jako jednozna(ná obhajoba Bene&ovy politiky – a to (asto 
s pomocí problematické a místy a' absurdní argumentace. K (eskoslovenské vále(né 
zahrani(ní politice a jejímu prosov*tskému zam*"ení N*me(ek vzná&í "e(nickou 
otázku, zda k Bene&em vyty(enému sm*ru existovala alternativa. Na tuto otázku 
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vzáp*tí odpovídá dal&í nazna(enou otázkou, zda by taková potenciální alternativa 
nenad*lala je&t* více &kody. 
O Bene&ov* odklonu od Polák$ a p"íklonu k Sov*t$m N*me(ek pí&e: 1ada dosa-
vadních prací, které na téma *eskoslovensko-polsk)ch vztah$ vznikly, se zakládá na 
opakování star)ch tezí o Bene(ov" sov"to,lství, neup%ímnosti jeho politiky k Polsku 
a dal(ích, bohu'el a' p%íli( *asto opakovan)ch tezí, které se jen málokdo pokusil 
potvrdit (*i vyvrátit) na základ" pramenného v)zkumu. [...] Nejsem a nikdy jsem 
nebyl obhájcem Bene(ovy zahrani*ní politiky, a+ u' se t)kala kterékoliv zem". Ale  
ani po %ad" let bádání jsem nedo(el k jinému záv"ru, ne' 'e jeho politika byla ve své 
dob", za tehdej(ích podmínek, maximem mo'ného. [...] Musel se stále od samého 
po*átku války – stejn" jako Poláci i ostatní men(í evropské zem" – vyrovnávat  
s drsnou realitou politiky velmocí, a+ u' se to t)kalo jednotliv)ch krok$ v mezinárod-
ním uznání *eskoslovenské vládní reprezentace *i otázky restituce *eskoslovensk)ch 
p%edmnichovsk)ch hranic. Je z%ejmé, 'e a*koliv byl na po*átku války v nev)hodn"j(ím 
postavení oproti vlád" polské, dokázal v pr$b"hu nelehk)ch (esti vále*n)ch let obrátit 
kartu zcela ve sv$j prosp"ch. A tady je nutno zd$raznit, 'e tak ne*inil na úkor polského 
exilu. (51)
Odmítav% postoj (eskoslovenské vlády v$(i polskému po'adavku na obnovení 
hranic p"ed sov*tsk%m vpádem v zá"í 1938 a (eskoslovenské uznání polské 
prosov*tské loutkové „lublinské“ vlády N*me(ek legitimizuje argumentem, 'e  
v opa(ném p"ípad* – toti', kdyby jim to m*lo p"inést obdobn% zisk – by se Poláci 
zachovali stejn*, to je prosov*tsky a proti(eskoslovensky. (52) Zastává názor, 'e to 
byla politika velmocí, která rozbila st"edoevropskou konfederaci, p"i(em' Bene&$v 
p"íklon k Sov*t$m, podlézání Stalinovi a opu&t*ní Polák$ podle v$le sov*tského 
diktátora hodnotí jako pr$zra(nou politiku. Pí&e: Nelze v(ak tvrdit, 'e Bene( byl 
proti konfederaci na základ" n"kolika v)rok$ vytr'en)ch z n"kolika málo dokument$. 
[...] D$le'ité v(ak nejsou v)roky pronesené *asto privátn" (ty byly na obou stranách 
zna*n" ostré), ale konkrétní jednání ve vzájemn)ch vztazích. A zde nem$'e polská 
strana Bene(ovi nic vy*ítat, nebo+ *eskoslovensk) prezident se sna'il hrát pr$zra*nou 
politiku nejen v$*i Polák$m, ale i v$*i Brit$m, Ameri*an$m a Sov"t$m. (53) 
O Bene&ov* „pr$zra(né“ a v$(i Polsku údajn* seriózní politice N*me(ek uvádí, 'e 
byla (in*na pod tlakem velmocí. Nezmi-uje v&ak, 'e tlak západních velmocí spo(íval  
v odmítnutí Bene&ova nesmyslného po'adavku na kontinuitu jeho prezidentství  
a v kontextu doby i dal&ího neúnosného po'adavku na uznání p"edmnichovsk%ch 
hranic. A zárove- nepoukazuje na to, 'e tlak Sov*t$ (mimo jiné ve v*ci (esko-
slovensko-polské spolupráce) byl nevyhnuteln%m d$sledkem Bene&ovy snahy  
získat (vyslou'it si) Stalinovu podporu.
Bene&ovy zásadní omyly proti opodstatn*n%m námitkám konkuren(ních politik$, 
které Bene& v exilu r$zn%mi zpravidla záke"n%mi ataky eliminoval, N*me(ek 
prezentuje jako politick% realismus: Objevují se i argumenty, 'e n"kte%í z Bene(ov)ch 
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politick)ch protivník$ poukazovali na sov"tskou hrozbu ji' d%íve. Byl to p%edev(ím 
star) Bene($v politick) soupe%, b)val) premiér Milan Hod'a, kter) za svého pobytu  
v USA v zim" 1943/1944 zaslal State departmentu memorandum Evropa na k%i'ovatce 
cest (Europe at the Crossroads), v n"m' varoval p%ed Stalinovou neoimperiální 
politikou, op%enou o sov"tsk) vojensk) faktor. Varoval také p%ed nebezpe*ím rozvíjení 
komunismu prost%ednictvím komunistick)ch stran v jednotliv)ch zemích. [...] 
V(echny tyto Hod'ovy názory byly z pohledu dal(ího v)voje nepochybn" správné 
a p%edvídavé, dalo by se %íci nad*asové, ale hlavním Hod'ov)m zám"rem bylo 
upozornit na nebezpe*í budování sfér zájm$, tedy p%esn" na to, co velmoci na konci 
války p%ipravovaly. A zde je základní rozdíl: teoreticky správné Hod'ovy názory 
nemohly b)t uskute*n"ny v realit" v)voje konce druhé sv"tové války. Zde naopak m"la 
p%ednost Bene(ova praktická politika, je' vycházela z mo'ností, které jí sk)tal v)voj 
mezinárodní situace. (54) Je p%itom nutno zd$raznit, 'e primárním cílem pro Bene(e 
bylo zastavit Drang nach Osten, tedy n"meckou expanzi na v)chod, kde prvními ter*i 
i do budoucna stále z$stávaly &eskoslovensko a Polsko. Eliminování stálého ohro'ení 
ze strany N"mecka byl jeden z d$le'it)ch faktor$, které limitovaly Bene(ovu v)chodní 
politiku. Nespornou roli zde hrálo i Bene(ovo pojetí pozitivní slovanské politiky,  
z n"ho' vycházela i snaha o praktickou realizaci v podob" *eskoslovensko-polsko-
sov"tské smlouvy. (55)
P"ípravu politického re'imu povále(ného státu N*me(ek pon*kud p"ekvapiv* 
(také by bylo mo'no "íci absurdn*) prezentuje jako aktivitu (a odpov*dnost) 
nekomunistick%ch národn*frontovních politik$ – po Bene&ov* vít*zném vále(ném 
ta'ení a bez jeho ú(asti. Pí&e, 'e si v(echny slo'ky odboje uv"domovaly nutnost 
hlubok)ch vnitropolitick)ch zm"n v povále*ném &eskoslovensku, a proto také bez 
v)razn"j(ích p%ipomínek souhlasily s Ko(ick)m vládním programem, s ním' Bene( 
nem"l p%íli( spole*ného. Byl p%ece návrhem komunist$, jen' byl akceptován zástupci 
ostatních politick)ch stran na jednáních v Moskv". Personální obsazení ko(ické vlády  
(by+ samoz%ejm" jmenované prezidentem) vycházelo op"t prioritn" z jednání politic-
k)ch stran. Bene( – za cenu podlomení svého zdraví – dovedl zápas za obnovení &esko-
slovenska do vít"zného konce. Pak zále'elo na tom, jak se bude vyvíjet povále*ná re-
publika po ustavení Prozatímního národního shromá'd"ní a po volbách v roce 1946. (56)
Jind"ich Dejmek spole(n* s Janem N*me(kem za&títili jako historikové populárn*-
nau(nou publikaci &ir&ího autorského kolektivu z roku 2002 nazvanou Cesta  
k dekret$m a odsunu N"mc$. Více ne' rozbor obsahu samého napoví o názoru 
autor$ na povále(né vysídlení sudetsk%ch N*mc$ a na princip kolektivní viny na 
základ* národnostní p"íslu&nosti citace z „prologu“ uvedeného na zálo'ce knihy, 
jím' je v%-atek z projevu Edvarda Bene&e k ob*tem nacistické perzekuce v Praze 
14. prosince 1945. Stojí zde mimo jiné: 1íkal jsem vám p%i jin)ch p%íle'itostech, 'e 
máte v(ecko zaznamenat a pov"d"t, co jste za'ili ve sv)ch v"zeních a koncentra*ních 
táborech. Ne snad proto, abyste vylo'ili nám v(em svá utrpení, ale proto, abyste se 
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znovu mohli bránit, a' oni za*nou s tou svou „o*i(+ovací“ kampaní. [...] !e za*nou, 
o tom bu0te p%esv"d*eni. A kone*n" p%ijdou op"t, aby od o*i(+ování p%e(li k útoku. 
Bude to nová reakce, která op"t spojí útok na pokrok sociální s útokem na na(i svobodu 
národní a lidskou. Kontext tohoto vstupního citátu p$sobí – alespo- na toho, kdo 
není sti'en úzkostliv%mi obavami z návratu k pom*r$m p"ed druhou sv*tovou 
válkou (i obdobou po válce propagovaného extrémního nacionalismu –, jako by si 
auto"i neuv*domovali skute(nost, 'e se Evropa i (eská spole(nost v pr$b*hu více 
ne' p$lstoletí od vyslovení citovan%ch Bene&ov%ch slov (a vydávání „Bene&ov%ch 
dekret$“) podstatn* prom*nily. (57)

Vybrané pasá)e z text, historik, „druhé“ interpreta$ní skupiny

Václav Va&ko se v celkem p*ti svazcích sv%ch st*'ejních d*l Neuml*ená (1990) a D$m  
na skále (2004, 2007, 2008) zam*"il na osud "ímskokatolické církve v období vlády 
komunismu v /eskoslovensku – v obou p"ípadech za(íná jeho sága úvahami  
o událostech v povále(né t"etí republice. V prvním dílu monogra)e Neuml*ená 
Va&ko upozor-uje na problemati(nost t"etí republiky, ale ve své interpretaci 
p"isuzuje vinu za její „nedostatky“ vesm*s komunist$m a hájí nekomunistické 
exponenty Národní fronty, p"i(em' se dostává do roviny fabulace. Pí&e: Demokraté 
si uv"domovali nebezpe*í skryté v pojmech „Národní fronta“ a „lidová demokracie“, 
v"%ili v(ak, 'e národ vychovan) masarykovsky chápanou demokracií doma mnohé 
zkoriguje. Ut"(ovalo je té', 'e u' v pr$b"hu moskevsk)ch jednání se jim poda%ilo dostat 
do komunistického návrhu n"které postuláty, které vesm"s sm"%ovaly k tomu, aby byly 
posíleny záruky pro zachování parlamentní demokracie. Jen'e v)sledkem moskevsk)ch 
jednání byl podkopán samotn) princip demokracie, kdy' na nátlak komunist$ byly  
z p%í(tího politického 'ivota vy%azeny tzv. pravicové strany  (58) [...] Není asi spraved-
livé obvi-ovat demokraty, 'e v Moskv" p%ed komunisty zcela kapitulovali. Prohlá(ení 
Ko&ického vládního programu, 'e v(echna moc pochází z lidu, nále'í k pojmu demo-
kracie. (59)
K vysídlení N*mc$ a k principu kolektivní viny se v&ak Va&ko staví – bez obdobného 
pardonu k nekomunistické (ásti politického spektra – od po(átku devadesát%ch let 
odmítav*: Vyhán"ní N"mc$ z domov$ nep%ízniv" ovlivnilo nábo'ensk) 'ivot nejen  
v n"meck)ch, ale i v národnostn" smí(en)ch obcích. Bez souhlasu církevních ú%ad$  
a d%íve, ne' mohly b)t vydány ú%ední sm"rnice, vypudily n"které místní národní 
v)bory z far duchovní správce n"mecké národnosti, i kdy' dokonale ovládali *esk) 
jazyk a s nacisty nem"li nic spole*ného. (60) [...] Lze pochopit, 'e (estiletá bezmocnost 
národa vyústila a' v nez%ízen) hn"v, i to, 'e se odev(ud volalo po spravedlivé odvet". 
Bylo v(ak nemorální a nestátnické, jestli'e ústavní *initelé a sd"lovací prost%edky 
nenávist je(t" rozdm)chávali, místo aby usm"r-ovali hn"v národa pozitivním sm"rem, 
k práci na povále*né obnov". (61) [...] O*ista republiky od N"mc$ byla agita*ním 
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(lágrem národn" socialistické strany. &eskoslovenská strana lidová byla zdr'enliv"j(í,  
i kdy' se nedá %íci, 'e by politi*tí katolíci zcela vybo*ovali z %ady protin"mecké hysterie. 
Vynikali v tom „koncentrá*níci“, mezi nimi i n"kolik kn"'í [...] My(lenkov) zmatek  
a 'urnalistick) blábol napl-ovaly úzkostí k%es+ansky sm)(lející lidi, 'e op"t zahajujeme 
svobodn) státní 'ivot h%íchem. V porovnání se zlo*iny proti lidskosti, kter)ch jsme se 
dopustili na N"mcích, bylo str'ení Mariánského sloupu v roce 1918 men(ím rouháním. 
To, 'e se N"mci dopustili na nás jin)ch zlo*in$ proti lidskosti, 'e nacisté plánovali 
vysídlit &echy na Sibi% a vy*istit st%ední Evropu od ohniska „husitsko-bol(evického 
rozkladu“, jsou jejich h%íchy a nás to nijak nezbavuje viny. (62) Dále poukazuje i 
na nespravedlnosti související s retribucí: A do v"zení (po vydání retribu(ních 
dekret$) putovaly stovky lidí, tentokráte &ech$, po právu i proti právu jako ob"ti lidské 
zloby nebo hlouposti. [...] Za*átkem *ervna 1945 spáchal sebevra'du profesor Karlovy 
univerzity Josef 2usta. Nesnesl obvin"ní z kolaborace. P%itom práv" on vyu'il sv)ch 
nevyhnuteln)ch ú%edních styk$ s N"mci k záchran" *eského st%edního (kolství, jemu' 
hrozil osud vysok)ch (kol. (63)
V úvodu trilogie D$m na skále je patrn% Va&k$v (áste(n% názorov% posun sm*rem 
ke sní'ení tolerance v$(i nekomunistick%m exponent$m Národním fronty. Nebere  
si také servítky p"i charakteristice podstatn%ch aspekt$ a d$sledk$ politického 
re'imu t"etí republiky. Pí&e: Komunistická totalita v &eskoslovensku se sice v plné  
mí%e projevovala a' po únoru 1948, ale zrála u' od konce války, kdy ná( lond)nsk) 
demokratick) exil kapituloval p%ed agresivitou moskevského komunistického exilu. 
Skute*ná demokracie (bez atribut$) byla nahrazena jakousi pseudodemokracií 
ozna*enou za „lidovou“. Pluralistick) politick) systém byl zam"n"n za jakousi 
„Národní frontu“, instituci neústavní, vymy(lenou v Moskv" komunistickou inter-
nacionálou. Národní fronta si osobila právo rozhodovat, v jaké (í%i demokracii 
p%ipustí, a tak nepovolila *innost demokratické pravice (agrárník$, 'ivnostník$, 
národních demokrat$ a tak dále). [...] M"li by ale komunisté (anci zvít"zit, kdybychom 
své morální vít"zství nad nacisty neznehodnotili vlastními h%íchy? Proti N"mc$m jsme 
uplatnili princip kolektivní viny. P%i jejich odsunu se l$za dopou(t"la zlo*in$ proti 
lidskosti, které navíc byly amnestovány. Hon na kolaboranty se m"nil ve vy%izování 
osobních a stranickopolitick)ch ú*t$, p%i*em' skute*ní viníci nalézali *asto azyl v KS& 
*i v útvarech ministerstva vnitra. R$zné formy vyvlast-ování majetku nás nau*ily 
krást, (patn" hospoda%it a leno(it. Obzvlá(+ zlá byla ztráta právního v"domí a citu pro 
spravedlnost. (64)
Tomá& Stan*k, jeho' zásluhou je rozsáhle a spolehliv* zdokumentován proces po- 
vále(ného teroru a následného vysídlení a vyvlastn*ní sudetsk%ch N*mc$ z /esko-
slovenska, zavr&uje v sou(asné dob* své dílo monumentálním v%zkumn%m a publi-
ka(ním projektem Vysídlení N"mc$ a prom"ny *eského pohrani*í 1945–1951, na 
jeho' vedení se spolu s ním podílí Adrian von Arburg a Tomá& Dvo"ák. V úvodu ke 
druhému dílu &estidílné edice upozor-ují Stan*k se sv%m &v%carsk%m spoluautorem 
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von Arburgem na rozsáhlé povále(né zm*ny, jejich' po(átek datují rokem 1938 
a nazna(ují p"itom – mimochodem v souladu s v%&e zmín*n%mi Kaplanov%mi 
premisami –, 'e s nimi byla srozum*na v*t&ina /ech$ a Slovák$. Pí&í: V pom"rn" 
krátkém *ase se tehdy odehrálo tolik zásadních zm"n, je' hluboce zasáhly do 
hospodá%ského, sociálního, politického a národnostního uspo%ádání spole*nosti, 'e lze 
nepochybn" hovo%it o jednom z nejv)znamn"j(ích p%ed"l$ v *eské historii 20. století. 
[...] P%itom je ov(em nutno mít na pam"ti, 'e leckteré procesy navazovaly po válce 
více mén" plynule na pom"ry, je' se s pozoruhodnou dynamikou za*aly m"nit ji' za 
druhé republiky a nacistické okupace. Také jen s p%ihlédnutím k p%edchozímu období 
lze vysv"tlit odhodlání v"t(iny obyvatelstva a politick)ch elit povále*né republiky 
uskute*nit dalekosáhlé a pronikavé reformy. (65)
Tyto „reformy“ analyzují v kapitole Politick% systém Národní fronty a prosazení 
koncepce národního státu, p"i(em' ov&em s a' kontraproduktivní „nestranností“ 
v$(i politick%m hybatel$m podsouvají „lidu“ op*t v Kaplanov%ch intencích 
o(ekávání, která nemohou prokázat a která jsou krom* toho i tak z hlediska 
legitimity „reforem“ nerelevantní. Pí&í: Zám"ry transformovat sociáln" ekonomické 
struktury a národností slo'ení obnoveného státu se mohly op%ít o podporu tém"% 
v(ech relevantních politick)ch sil zastoupen)ch v exilu i domácím odboji. Také  
v"t(ina obyvatelstva ve vlasti o*ekávala, 'e po osvobození dojde nejen k radikál-
nímu vyrovnávání s nedávnou minulostí, ale 'e budou sou*asn" schválena a v praxi  
prosazena opat%ení vedoucí k nastolení co nej(ir(í demokracie, k dosa'ení v"t(í 
míry sociální spravedlnosti, k ú*inn"j(ímu zaji(t"ní bezpe*nosti republiky a v ne-
poslední %ad" té' k „zjednodu(ení“ v ní existujících národnostních pom"r$. A*koli 
byl „socialismus“, a+ ji' jako pojem a teorie nebo jako prakticky realizovateln) 
model organizace spole*nosti, vnímán po válce *eskoslovenskou ve%ejností r$zn", 
co' se t)kalo také p%edstav o konkrétních cestách, je' by k n"mu m"ly vést, z$stává 
neoddiskutovateln)m faktem, 'e (lo o koncept, jen' se zejména v *esk)ch zemích 
t"(il dosud neb)val)m sympatiím. Nad"je spojené s pokusy o etablování n"jaké 
formy „*eskoslovenského/*eského“ socialismu, p%ípadn" „lidové“ nebo „socializující“ 
demokracie, se nepochybn" staly jedním z nejd$le'it"j(ích hybatel$ vnitropolitického 
d"ní v republice. Sv$j vliv na to m"ly nejen tendence sv"d*ící o p%íklonu k levicov)m 
vizím a %e(ením v celoevropském m"%ítku, jen' vyv"ral ze zklamání minulé éry 
liberálního kapitalismu a z vále*n)ch frustrací, ale speciáln" v *eském prost%edí té' do 
zna*né míry tradi*ní preference „sociální otázky“ (v*etn" náchylnosti k sociálnímu 
rovnostá%ství nebo sociálnímu konstruktivismu) a koneckonc$ i je(t" bezprost%edn" 
doznívající dopady n"kter)ch sociálních opat%ení z doby okupace, je' vyvolaly r$zná 
o*ekávání a sou*asn" podn"covaly soupe%ení v této oblasti. Podobu tzv. národní a 
demokratické revoluce, jak bylo období od kv"tna 1945 do února 1948 ozna*ováno 
komunistickou historiogra,í, ka'dopádn" v)znamn" spoluutvá%el zesílen) sociální 
radikalismus, jeho' konsekvence m"ly trvalej(í ú*inek. (66)

64



Úvodní nep"íli& vyda"enou recepci vzniku t"etí republiky Stan*k s von Arburgem 
dále dopl-ují pon*kud kostrbatou charakteristikou formula(n* uhlazen%ch a v%zna-
mov* jasn%ch rys$ Ko(ického vládního programu. Pí&í: Z ústavn"právního hlediska 
ne(lo o n"jak) jednozna*n" závazn) dokument, n)br' o jak)si katalog základních 
cíl$ a úkol$ vládní exekutivy pro nejbli'(í období, jen' se v(ak se souhlasem 
v(ech politick)ch subjekt$ zú*astn"n)ch na jeho tvorb" stal fakticky nedotknutelnou 
politickou sm"rnicí. Napl-ování vládního programu jako fundamentu nového 
uspo%ádání pom"r$ v obnoveném stát" ji' ov(em v n"kter)ch nikoli nepodstatn)ch 
otázkách nebylo pln" slu*itelné s formáln" stále je(t" platnou ústavou republiky. 
Faktické suspendování jejích d$le'it)ch sou*ástí bylo jak)msi ve%ejn)m tajemstvím  
a zd$vod-ovalo se v první %ad" mimo%ádností po skon*ení války vznikl)ch podmínek. 
(67) S ohledem na v%znam celého projektu Sta-ka a spol. a poctivé úsilí, které za 
ním stojí, se jeví zakulacená formulace: napl-ování vládního programu ji' ov(em  
v n"kter)ch nikoli nepodstatn)ch otázkách nebylo pln" slu*itelné s formáln" stále je(t" 
platnou ústavou republiky jako, kulantn* "e(eno, neobratná.
V kapitolách t%kajících se p"edm*tu celého projektu, tj. souvislostí a okolností 
vysídlení sudetsk%ch N*mc$ z /eskoslovenska, se ji' formulace a soudy autor$ 
precizují a p"iná&ejí hutn% a spolehliv% úvod k ojedin*le a záslu'n* monumentáln* 
zpracovanému tématu. V první (ásti kapitoly nazvané Vzestup radikálního 
nacionalismu auto"i – do jisté míry v rozporu se sv%mi p"edchozími premisami – 
poukazují na odpov*dnost prezidenta a dal&ích nekomunistick%ch (a samoz"ejm*  
i komunistick%ch) politik$ Národní fronty za rozdm%chávání spole(enské atmosféry 
vedoucí k brutálnímu "ád*ní kriminální spodiny spole(nosti: Dosud není p%íli( 
uspokojiv" zodpov"zena zásadní otázka, zda ve%ejné projevy *eskoslovensk)ch politik$ 
obsahující na p%elomu dubna a kv"tna 1945 p%ímé v)zvy k nekompromisnímu  
%e(ení „n"mecké otázky“ pouze reagovaly na radikalizaci nálad obyvatelstva, nebo  
zda si v první %ad" kladly za cíl ji' existující protin"mecké averze je(t" více posílit  
a prohloubit. K zodpov"zení této otázky by bylo nutné analyzovat podrobn" sm)(lení 
*eského obyvatelstva b"hem doby okupace. Dosavadní v)zkumy této problematiky 
se p%evá'n" opírají jen o identi,kaci stanovisek domácího odboje, jen' p%edstavoval 
sice v)znamn), ale p%ece jen díl*í a speci,ck) segment *eské spole*nosti. Proto by bylo 
bezesporu 'ádoucí doplnit dosud získané poznatky rozborem (ir(ího souboru fakt$ 
získan)ch z r$zn)ch zdroj$. P%esto lze alespo- v(eobecn" p%edpokládat, 'e p%edstavy 
v"t(iny &ech$ o tom, co se s „domácími“ N"mci po osvobození konkrétn" stane, nebyly 
je(t" ani ke konci války zcela jasné. [...] B"hem dubna 1945 se ve zprávách 
a komentá%ích rozhlasového vysílání, je' tlumo*ilo postoje vlády, ale i v letácích  
a tiskovinách odboje p%iná(ejících také informace o zásadách vládního programu, 
objevovaly stále razantn"j(í názory. [...] V provolání ko(ické vlády ze 17. dubna 1945, 
odvysílaném moskevsk)m i lond)nsk)m rozhlasem, se mj. uvád"lo: „Jd"te ú*tovat  
s N"mci za v(echna jejich zv"rstva a neznejte slitování s n"meck)mi vrahy. Zú*tujte 
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nemilosrdn" i se zrádci národa a republiky!“ Takové a dal(í podobné v)zvy mohly b)t  
v emocemi doslova nabité atmosfé%e na rozhraní války a míru p%irozen" interpretovány 
velmi (iroce, co' si vláda rozhodn" musela uv"domovat. Pro celou %adu vystoupení  
a projev$ ve%ejn)ch *initel$ z etapy p%ibli'n" od poloviny kv"tna 1945 bylo p%ízna*né, 
'e v nich chyb"lo d$razné p%ipomenutí t"ch formulací vládního programu, je' se 
zmi-ovaly o vyn"tí n"kter)ch skupin N"mc$ z dosahu represivních opat%ení. (68) [...] 
Nasm"rování represivních a diskrimina*ních opat%ení na n"mecké obyvatelstvo bylo 
nepochybn" inspirováno té' autoritou Edvarda Bene(e. N"které jeho v)rok$ mohly  
u %ady *esk)ch lidí vzbuzovat dojem, 'e ve vztahu k N"mc$m není shovívavost rozhod-
n" na míst" a 'e i akty násilné povahy jsou vzhledem ke zku(enostem z nedávné minu-
losti v lec*ems omluvitelné. [...] Z balkonu brn"nské Nové radnice na*rtl prezident 
p%ed shromá'd"n)m davem sv$j dal(í program v „n"mecké otázce“ takto: „Nyní se 
dáme do práce. A budeme d"lat po%ádek v m"st" Brn" s N"mci a v(emi ostatními.“ 
(Potlesk) „M$j program je – já to netajím – 'e otázku n"meckou musíme v republice 
vylikvidovat.“ (Potlesk, v)born"!). [...] Za *ty%i dny po svém brn"nském projevu, po 
svém p%íjezdu do Prahy 16. kv"tna, prezident p%ed shromá'd"ním na Starom"stském 
nám"stí, op"t v kontextu naléhav)ch úkol$ obnovy státu, zd$raznil, jak d$le'it) je 
radikální postup v této otázce, p%i*em' své formulace je(t" p%itvrdil. Nyní ji' hovo%il  
o nutnosti „vylikvidovat zejména nekompromisn" N"mce v zemích *esk)ch a Ma0ary 
na Slovensku, jak se jen likvidace ta dá v zájmu jednotného národního státu &ech$  
a Slovák$ v$bec provést. Heslem na(ím budi': de,nitivn" odgermanizovat na(i vlast, 
kulturn", hospodá%sky, politicky. (69)
Dále ov&em auto"i op*t nep"íli& &#astn* spojují politickou „jednotu“ nacionalistické 
Národní fronty s údajnou v$lí „lidu“ k nacionalismu (p"ipomínám, 'e se stejnou  
relevancí komunisté „lidu“ p"isuzovali v$li k socialismu sov*tského typu). Poukazují  
v tomto smyslu na „nálady lidu“ ve m*stech, ale zárove- v protikladu  na odli&né 
„nálady lidu“ na venkov*. Pí&í: V *eskoslovensk)ch podmínkách se dobová argumen-
tace ve prosp"ch radikálního %e(ení n"mecké otázky ve zna*né *ásti opírala o koncepci 
kolektivní odpov"dnosti N"mc$ za Mnichov, válku a strádání pro'itá b"hem okupace. 
[...]  D$le'it)m faktorem, kter) p%es postupn" nar$stající diference v jin)ch otázkách 
propojoval stanoviska jednotliv)ch politick)ch subjekt$ zastoupen)ch v NF, se stal 
nacionalismus. [...] Na základ" získan)ch poznatk$ lze do zna*né míry oprávn"n" 
konstatovat, 'e se vyost%ené antin"mectví stalo d$le'it)m stmelujícím prvkem povále*-
né *eské spole*nosti. S ur*itou dávkou zjednodu(ení je mo'no dokonce tvrdit, 'e v sou- 
vislosti s p%ijat)m zp$sobem %e(ení „n"mecké otázky“ bylo b"hem druhé poloviny 
*ty%icát)ch let 20. století v *esk)ch podmínkách dosa'eno takového stupn" národního 
konsenzu, kter) v *esk)ch novodob)ch d"jinách st"'í najde srovnání. Protin"mecké 
nálady siln" rezonovaly v (irok)ch vrstvách obyvatelstva. Zejména v %adách politic-
k)ch elit a v m"stském prost%edí panovalo p%esv"d*ení, 'e problematika existence 
„nep%átelsk)ch“ men(in ve stát" musí b)t vy%e(ena rychle a rázn" a 'e je k tomu  
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v dané chvíli nejvhodn"j(í p%íle'itost. [...] Nakolik se radikální postup v$*i n"meckému 
obyvatelstvu (v*etn" principu integrálního vysídlení) setkával se souhlasem i mezi 
*esk)m venkovsk)m obyvatelstvem, je' p%edstavovalo více ne' polovinu populace  
a jeho' souhlasu v"novaly sd"lovací prost%edky vycházející v m"stsk)ch centrech z%etel-
n" mén" pozornosti, z$stává dodnes otev%enou otázkou. Nelze toti' vylou*it, 'e v tomto 
prost%edí, je' se p%ece jen více p%idr'ovalo nábo'enského 'ivota a tradi*ních hodnot, se 
pom"r k N"mc$m mohl leckdy utvá%et a projevovat v umírn"n"j(ích formách. (70)
Dále auto"i poukazují na omezení (i odep"ení práv tém*" t"etin* obyvatelstva 
zdánliv* „osvobozeného“ /eskoslovenska. Pí&í: Z právního hlediska se základem 
pro povále*né ob*anské a sociální znev)hodn"ní tém"% jedné t%etiny civilního 
obyvatelstva *esk)ch zemí a sou*asn" p%edpokladem pro aplikaci speciáln" v$*i ní 
zam"%en)ch represivních opat%ení stala kvali,kace po*etn)ch skupin lidí jako tzv. 
státn" nespolehliv)ch. [...] Pro osoby ozna*ené za „státn" nespolehlivé“ m"lo takové 
za%azení dalekosáhlé následky. [...] V podstat" (lo o jejich vylou*ení ze spole*enství 
plnoprávn)ch ob*an$, co' se t)kalo nejen N"mc$ a Ma0ar$, ale rovn"' t"ch osob z %ad 
&ech$, Slovák$ nebo p%íslu(ník$ jin)ch slovansk)ch národností, je' byly v dané dob" 
pova'ovány za zrádce národní v"ci nebo kolaboranty s okupanty. (71)
V kapitole nazvané Divoká fáze nuceného vysídlování Stan*k s von Arburgem 
konkrétn* vysv*tlují, v (em takové znev%hodn*ní spo(ívalo. Mimo jiné uvád*jí 
informace o pr$b*hu vysídlování sudetsk%ch N*mc$ p"ed Postupimskou konferencí: 
K nejtvrd(ím perzeku*ním zásah$m, kter)mi bylo v prvních (esti m"sících války 
n"mecké obyvatelstvo v *esk)ch zemích posti'eno, pat%ilo bezesporu jeho nucené 
vysídlování. [...] Hned na po*átku je t%eba uvést, 'e se vysídlovací akce, které pro-
b"hly od kv"tna do konce roku 1945, nemohly op%ít o 'ádné závazné mezinárodní 
úmluvy nebo alespo- písemn" ,xované dohody se spojeneck)mi okupa*ními orgány  
v N"mecku. [...] I co se t)*e vnitrostátní legislativy, postrádala opat%ení u*in"ná  
v rámci „divokého odsunu“ jednozna*n), jasn" stanoven) zákonn) základ. (72) [...]  
Na první pohled m$'e p$sobit p%ekvapiv", 'e hromadné nucené vysídlování „domá-
cího“ n"meckého obyvatelstva neza*alo okam'it" po osvobození, n)br' a' o n"kolik 
t)dn$ pozd"ji, na p%elomu kv"tna a *ervna 1945. Do té doby ov(em nebyla nouze  
o plamenné ve%ejné v)zvy, je' leckdy otev%en" ohla(ovaly vynucen) odchod N"mc$ 
z republiky. Samostatné rozkazy p%ímo na%izující jejich evakuaci vydávala velitelská 
místa vznikající *eskoslovenské armády ji' v druhé polovin" kv"tna. Skute*nost, 'e 
*eskoslovenská vláda nechala podle znám)ch pramen$ od svého p%íjezdu do Prahy 
uplynout více ne' jeden m"síc do vydání prvních písemn)ch direktiv pro pod%ízené 
orgány, které lze vzhledem k jejich obsahu jednozna*n" pova'ovat za deporta*ní 
na%ízení, m$'eme vysv"tlit p%edev(ím tím, 'e pra'ská vláda si stále je(t" nemohla 
b)t jista, zda je RA ochotná p%evzít do sv)ch okupa*ních zón v N"mecku a Rakousku 
kolony vyhnanc$ z &eskoslovenska. [...] Snaha *eskoslovensk)ch p%edstavitel$ zahájit 
vysídlování n"meckého obyvatelstva co nejrychleji a v co nej(ir(ím rozsahu byla v(ak 
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nepochybná a sv"d*ila o tom, 'e tento úkol pova'ují za jednu z nejv)znamn"j(ích 
dobov)ch priorit. (73)
V souvislosti s mírou odpov*dnosti ústavních (initel$ za tento „divok% odsun“ 
Stan*k a von Arburg pí&í: Prezident E. Bene( v interview poskytnutém agentu%e 
Reuters v polovin" *ervence 1945 nap%. tvrdil, 'e jen „nepatrn) po*et sudetsk)ch 
N"mc$ byl ji' deportován. Jsou to v(ak ojedin"lé p%ípady, ke kter)m do(lo v d$sledku 
vzru(ení, je' se zmocnilo &ech$ v sudetsk)ch okresech koncem války.“ Z$stává 
otázkou, zda prezident t"mto slov$m sám v"%il. Spí(e se zdá, 'e se stejn" jako vláda 
sna'il p%ed mezinárodní ve%ejností takticky ml'it a na skute*n) rozsah a okolnosti 
vysídlovacích operací p%íli( neupozor-ovat. P%ípadná námitka, 'e o celé v"ci nem"l 
dostatek hodnov"rn)ch zpráv, nem$'e obstát. Jak bylo zmín"no v)(e, byla hlava 
státu o prvních odsunov)ch akcích informována ústn" p%ímo nejvy((ími armádními 
funkcioná%i nejpozd"ji 6. *ervna, p%i*em' s jejich pokra*ováním v)slovn" souhlasila. 
Prezidentovi, nyní rozhodnému zastánci radikálního zp$sobu %e(ení „n"mecké otázky“, 
jen' sv)mi ve%ejn)mi projevy z kv"tna a *ervna 1945 nepochybn" p%isp"l k zjit%ení 
ji' tak rozbou%en)ch nálad, byla také jeho vojenskou kancelá%í (VKPR) p%edkládána 
pravidelná hlá(ení o pr$b"hu odsunu a dal(ím d"ní v pohrani*í. (74)
Auto"i dále poukazují na nad"azenost „práva ulice“ b*hem prvních povále(n%ch 
m*síc$ spojené s faktickou „bezzákonností“ a akty nezákonnosti: Paraleln"  
s prvními vysídlovacími akcemi, zabavováním „nep%átelského“ majetku a r$zn)mi 
diskrimina*ními zákroky v$*i tzv. státn" nespolehlivému obyvatelstvu probíhalo  
v *esk)ch zemích také rozsáhlé zat)kání, internování a zaji(+ování osob pova'ovan)ch za 
n"jak podez%elé *i p%ímo provinilé. Ve vzru(ené dobové atmosfé%e se p%itom v %adách  
N"mc$ a lidí, na n"' se pohlí'elo jako na zrádce a kolaboranty, diferencovalo jen 
velmi málo nebo v$bec ne. Na %ádné vy(et%ení a obvin"ní t"ch z nich, kte%í byli 
mnohdy zaji(t"ní pouze na základ" povrchních informací a nedolo'en)ch udání, se  
pro nedostatek *asu a prost%edk$ p%íli( nedbalo. (75) [...] Alespo- p%ibli'nou p%edstavu 
o první povále*né etap" internování a zaji(+ování v *esk)ch zemích mohou poskytnout 
údaje z poloviny srpna 1945. Podle nich tehdy pob)valo v tzv. preventivní a %ádné 
vy(et%ovací vazb" kolem 100 500 osob, z toho tém"% 70 000 v &echách a zbytek  
v Moravskoslezské zemi. [...] Pom"ry panující v táborech i „pevn)ch“ v"znicích v letních 
m"sících roku 1945 byly po v(ech stránkách hodn" neut"(ené, v n"kter)ch p%ípadech 
tak%ka katastrofální. Provizorní ubytování, nedostate*né stravování, (patná hygiena, 
selhávající zdravotní pé*e a namáhavá práce m"ly *asto za následek vy*erpání, 
podv)'ivu, stoupající nemocnost a úmrtnost zejména oslaben)ch a star(ích lidí, 
nez%ídka ov(em také mal)ch d"tí. P%esto'e to existující p%edpisy a %ády zakazovaly, 
docházelo tehdy v %ad" tábor$ a v"znic k násiln)m akt$m, nejr$zn"j(ím (ikanám  
a poni'ování, o *em' se otev%en"ji psalo *i hovo%ilo jen sporadicky. (76)
V dal&í kapitole nazvané Po(átky retribu(ního soudnictví auto"i p"edstavují 
souvislosti ji' „zákonného“ trestání vále(n%ch provinilc$ v rámci tzv. retribu(ních 
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dekret$ prezidenta Bene&e: K nejenergi*t"j(ím zastánc$m tvrdé retribuce, p%edev(ím 
pokud (lo o postih domácích zrádc$ a kolaborant$, pat%ili za války i po osvobození 
komunisté. Také oni se p%idr'ovali obecn" sdíleného názoru, 'e mezivále*ná &SR 
nep%estala nikdy právn" existovat, z *eho' vypl)valo, 'e takové jednání z období 
let 1938–1945, je' sm"%ovalo proti její samostatnosti, svrchovanosti, integrit" 
a bezpe*nosti, lze p%i pou'ití p%íslu(né mezivále*né a povále*n)m pom"r$m 
p%izp$sobené legislativy trestn" stíhat. [...] Retribu*ní zákonodárství a soudnictví m"lo 
bezpochyby „mimo%ádn)“ charakter, jen' v(ak neodd"liteln" souvisel s nezbytností 
dostát spravedlnosti i za zcela v)jime*n)ch podmínek. V tomto ohledu nep%edstavovala 
*eská (a slovenská) soudní retribuce ve srovnání s jin)mi evropsk)mi zem"mi, v nich'  
se vypo%ádání s vále*n)mi zlo*iny a zradou stalo naléhavou pot%ebou, 'ádnou 
v)jimku. [...] Aplikaci retribu*ních norem provázely ov(em r$zné problémy. Jednou 
z jejich p%í*in byl charakter uplat-ovan)ch procesních pravidel, která se *áste*n" 
vymykala dobov)m evropsk)m standard$m. Ve srovnání se situací v n"kter)ch 
jin)ch evropsk)ch zemích p%edstavovala jisté *eskoslovenské speci,kum skute*nost, 
'e rozsudek soudu první instance byl fakticky nenapadnuteln). [...] Udílené tresty 
b)valy p%edev(ím zpo*átku nep%im"%en" vysoké. [...] Pr$b"h retribuce pochopiteln" 
ovliv-ovala dobová spole*enská  atmosféra a promítaly se do n"j i faktory politického 
rázu nebo rozmanité skupinové a osobní zájmy. Dosavadní zji(t"ní t)kající se p$sob- 
nosti povále*ného retribu*ního soudnictví v *esk)ch zemích ukazují, 'e pat%ilo  
k nejtvrd(ím v Evrop", co' mj. dokládá i relativn" vysok) po*et vynesen)ch a prove-
den)ch rozsudk$ smrti. (77) V citované druhé (ásti celé edi(ní "ady, z ní' byla 
prozatím vydána p"ibli'n* t"etina, (tená" nalezne obsáhlou archivní dokumentaci  
i dal&í informativní kapitoly (Konstituování ozbrojen)ch slo'ek a obsazení pohrani*í, 
P%ítomnost spojeneck)ch armád, Právní status, Rozvrat existen*ních podmínek, 
Nucená práce, Nálada a projevy odporu n"meckého obyvatelstva, Speci,cké postavení 
n"kter)ch skupin n"meckého obyvatelstva).
Jako t"etí p"íklad postoj$ „druhé“ skupiny historik$ jsem v návaznosti na citace  
z d*l Va&ka a Sta-ka vybral studii Víta Smetany nazvanou Národní mytologie mezi 
V)chodem a Západem. V jejím za(átku Smetana vysv*tluje sv$j autorsk% zám*r 
poukazem na m%tizaci nejnov*j&ích (esk%ch ((eskoslovensk%ch) d*jin: V(eobecné 
pov"domí *eského obyvatelstva o nejnov"j(ích d"jinách se odvíjí od %ady m)t$, které 
zpravidla mívají jen málo spole*ného s reáln)m pr$b"hem historick)ch událostí. 
Druhá sv"tová válka a role &eskoslovenska v ní p%edstavují téma, je' je doslova 
op%edeno legendami a pov"rami v(eho druhu. [...] Jejich trvanlivost také pravideln" 
utu'ují nejen noviná%i a politici sv)mi komentá%i a mediálními vystoupeními, ale 
bohu'el té' n"kte%í z historik$ ve sv)ch kompilacích a populariza*ních dílech. [...] (78)
O jaltském m%tu, na n*m' (ást ze souboru sv%ch tezí k danému tématu vystav*l 
nap"íklad historik Karel Kaplan (jako' i dal&í jeho souputníci a následovníci), ale 
kter% dávno p"ed ním propagoval nap"íklad politick% v$dce b%val%ch exponent$ 
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Národní fronty v „poúnorovém“ exilu Petr Zenkl, Smetana pí&e: M)tus první: &esko-
slovensko bylo v Jalt" *i dokonce u' d%íve v Teheránu p%i%azeno do sov"tské sféry vlivu 
– op"t se opakovalo ono mnichovské „o nás bez nás“. V jakémkoli 'eb%í*ku *esk)ch 
historick)ch m)t$ by se práv" tento nepochybn" umístil na jednom z p%edních míst. 
[...] P%esto'e se nám nemusí líbit ústupky západních p%edstavitel$ ve sporné otázce 
polské vlády (dané ov(em za brzk) slib svobodn)ch voleb) (79), teritoriálních zm"n 
na Dálném v)chod" *i dohoda o povále*né v)m"n" zajatc$ (s tragick)mi dopady 
pro ty sov"tské), je evidentní, 'e k 'ádnému rozd"lení Evropy *i sv"ta v Jalt" v únoru 
1945 nedo(lo a nebylo dosa'eno ani dohody o stanovení demarka*ní linie postupu 
sov"tsk)ch a angloamerick)ch vojsk. (80) [...] Mnohem více ne' údajn" dohodnuté 
sféry vlivu rozhodla o *eskoslovenském míst" na povále*né politické map" Evropy 
sama *eskoslovenská diplomacie, je' si u' v letech války navykla – pod heslem zaji(t"ní 
bezpe*nosti proti opakování n"mecké hrozby – ustupovat sov"tskému tlaku v oblasti 
zahrani*ní politiky. Poprvé tak v zásadní otázce u*inila v lét" 1942, kdy' se Sov"tsk) svaz 
postavil proti rozpracovanému projektu povále*né polsko-*eskoslovenské (kon)federace. 
Kulmina*ním bodem tohoto trendu byla nepochybn" jednání prezidenta Edvarda Bene(e 
v Moskv" v prosinci 1943. Vedle podpisu alian*ní smlouvy m"la asi nejv"t(í v)znam 
prezidentova 'ádost, ji' vyjád%il v rozhovoru s lidov)m komisa%em zahrani*ních v"cí 
Vja*eslavem Molotovem, a sice aby byla nap%í(t" *eskoslovenská zahrani*ní politika 
koordinována se sov"tskou. (81)
Dále poukazuje na neúnosné p"etrvávání m%tu o (eskoslovenské politice jako mostu  
mezi V%chodem a Západem, m%tu o pokra(ování britského appeasementu z t"icát%ch 
let 20. století i po druhé sv*tové válce, m%tu o preventivním hospodá"sky motivova-
ném americkém bombardování (esk%ch cíl$ na sklonku války a o zám*rném bojkotu 
(eského a slovenského povstání ze strany Západu. Dal&í m%tus charakterizuje 
následovn*: &eskosloven(tí p%edstavitelé p%ichystali v exilu návrat demokratick)ch 
pom"r$, zalo'en)ch na férové sout"'i politick)ch stran a po t%i roky se sna'ili navázat na 
nejlep(í prvorepublikové tradice. Pí&e o n*m – s (ím' lze ov&em na základ* podrobn*j&í 
anal%zy jen st*'í souhlasit – jako o m%tu vcelku p"ekonaném: Tady jde patrn" o m)tus 
„nejvyvrácen"j(í“, a to zásluhou %ady badatel$ – od Jacquese Rupnika p%es Ji%ího Pernese 
a' nap%íklad po Christianne Brennerovou. O demokrati*nosti politického systému t%etí  
republiky si u' dnes v"t(ina autor$ ned"lá p%ehnané iluze. (82) Beze zbytku lze ov&em 
p"itakat navazující formulaci: A p%edstavitelé nekomunistick)ch stran si za zp$sob, jím'  
vedli a doslova na celé *á%e prohráli svá moskevská jednání v b%eznu 1945, st"'í zaslou- 
'í cokoli jiného ne' kritiku – za svou totální nep%ipravenost, naivitu a v n"kter)ch p%ípa-
dech (premiér 2rámek) i ostentativní nezájem o d$le'ité plánování podoby povále*ného 
státu. Ale také za to, kam a' byli ochotni zajít ve svém ustupování komunist$m, jak)ch 
v)rok$ se p%ed nimi dopou(t"li a co v(e z demokratick)ch ideál$ byli p%ipraveni ob"tovat 
„národní jednot"“, vlastní ú*asti v nové *eskoslovenské vlád" a mylnému o*ekávání 
volebních zisk$ na úkor v(ech do budoucna nepovolen)ch politick)ch stran. (83)
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Poslední m%tus, s ním' se Smetana pot%ká, je uva'ování o druhé sv*tové válce jako 
izolovaném d*jinném úseku s p"elomov%m rokem 1945. Oproti n*mu opodstatn*n* 
upozor-uje na zvlá&t* pro státy st"ední Evropy osudové desetiletí 20. století, o n*m' 
pí&e: Desetiletí ohrani*ené zhruba roku 1938/39 a 1947/48 je podle mého mín"ní 
jednozna*n" kompaktním a kontinuitním obdobím, a to jak v mezinárodním, tak 
v *eskoslovenském m"%ítku. (84) V této souvislosti dále poukazuje i na postupnou 
p"ípravu vnitropolitick%ch zm*n obnoveného (eskoslovenského státu ((ím' vylu(uje 
n*kter%mi historiky nazna(ované „ne(ekané“ (i „neovlivnitelné“ podlehnutí 
komunistickému nátlaku na sklonku války). Komentuje dva v%razné aspekty 
t*chto zm*n, p"i(em' trefn* glosuje pseudoargumenty, jejich' cílem je tyto aspekty 
legitimizovat: Podobn" [jako p"imknutí v mezinárodní politice k Sov*tskému svazu] 
dosáhly u' v prvních letech války pokro*ilého stadia plány na rozsáhlé znárod-ování 
(p%i*em' stran jeho rozsahu jednozna*n" vynikali sociální demokraté) a po celou válku  
také exiloví p%edstavitelé rozvíjeli úvahy o pot%eb" direktivn" omezit po*et politick)ch  
stran (tj. nikoli regulovat jej zavedením v"t(inového volebního systému *i p"tiprocent- 
ní klauzule pro vstup do parlamentu). Rozsah sociáln"-ekonomick)ch zm"n napláno- 
van)ch za války a proveden)ch v m"sících po osvobození (el daleko nad rámec reforem 
provád"n)ch v západní Evrop", proto také *asto uvád"ná paralela s Británií, resp. mezi 
politikou Fierlingerovy vlády Národní fronty na jedné stran" a labouristickou vládou 
Clementa Attleeho na stran" druhé, m$'e slou'it p%inejlep(ím za p%íklad nevhodného 
pou'ití komparativních metod v historiogra,i. (85) Soubor m%t$, které se Smetana 
odhodlal dem%tizovat, by bylo mo'no je&t* podrobn*ji roz&í"it o m%tus o eticky 
bezproblémové politické praxi nekomunist$ v Národní front*, m%tus o svobodn%ch 
volbách v roce 1946, m%tus o moudrém lidovém politikovi Janu Masarykovi a samo-
z"ejm* o m%tus o Edvardu Bene&ovi jako kladné postav* (esk%ch d*jin. Klí(ov%mi 
m%ty, které z$staly mimo Smetanovu pozornost, jsou m%tus o legitimit* politického 
re'imu Národní fronty na základ* v&eobecného konsensu, m%tus o legitimit* 
vysídlení a vyvlastn*ní sudetsk%ch N*mc$ a m%tus o spravedlivém retribu(ním 
vypo"ádání s (esk%mi a slovensk%mi kolaboranty s nacismem.

Vybrané pasá)e z publikací a text, historik, „t%etí“ interpreta$ní skupiny

Emanuel Mandler shrnul svoji interpretaci – v kritickém „delegitimiza(ním“ po-
hledu na povále(n% v%voj toto'nou, ale zárove- v díl(ích tezích zásadn* odli&nou  
od záv*r$ Josefa Kalvody – povále(ného politického re'imu Národní fronty zejména  
v rozsáhlé studii z roku 1996 nazvané Jeden díl permanentní revoluce v &echách  
a na Morav" a v publikaci z roku 2002 Bene(ovy dekrety – pro* vznikaly a co jsou.  
Vzhledem k Mandlerovu v%znamu a state(né urputnosti, s jakou se po dv* „po-
listopadové“ dekády ve"ejn* stav*l za odhalení a odsouzení povále(ného bezpráví 
na sudetsk%ch N*mcích, se budu podrobn*ji zab%vat nejprve rozdíly mezi jeho 
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a Kalvodovou kritikou t"etí republiky (v souvislosti se studií z roku 1996) a poté 
obecn*ji jeho kritick%m pohledem na aspekty lidové demokracie (v souvislosti  
s publikací z roku 2002).
Ve studii o „permanentní revoluci“ Mandler pou'ívá pro vznik re'imu Národní 
fronty a období jeho t"íleté vlády na rozdíl od komunistické formulace „národní 
a demokratická revoluce“ v%sti'n*j&í pojmy „nacionální a socialistická revoluce“. 
Svoji argumentaci ve v*ci nastolení re'imu Národní fronty – v intencích postoje 
bezv%hradn* kritického k tomuto re'imu – zde pod"izuje svému primárnímu 
zám*ru: poukázání na nep"ijatelnost vysídlení a vyvlastn*ní sudetsk%ch N*mc$, ale 
také s ním propojené paralelní pran%"ování tehdej&í (eské spole(nosti pro její plo&n* 
vyhrocen% nacionalismus. Neoddiskutovateln% p"ínos této studie z hlediska rozboru 
a interpretace politického re'imu t"etí republiky je v&ak do jisté míry degradován 
práv* oním pon*kud paradoxním p"isuzováním kolektivní viny (eské spole(nosti 
(paradoxním v kontextu v%chodiska pojetí tématu odmítajícího kolektivní vinu 
sudetsk%ch N*mc$). Jak ji' jsem uvedl v%&e, argumenta(ní kli&é o povále(né „v$li 
lidu“ – a# ji' je prezentováno ve smyslu legitimizace t"etí republiky nebo v souvislosti 
s její kritikou – má stejnou (ne)relevantnost jako p"ípadné kolektivní obvi-ování 
/ech$ a Slovák$ ze semknutí kolem marxismu-leninismu po únoru 1948. Jin%mi 
slovy – nem$'e obstát, proto'e /e&i (a Slováci) nem*li po 8. kv*tnu 1945 (podobn* 
jako po 25. únoru 1948) svobodnou mo'nost volby, ani reálnou mo'nost postavit 
se proti revolu(ní (ozbrojené) Národní front* za&tít*né p"ítomností sov*tské Rudé 
armády, terorem v$(i skute(n%m i potenciálním ideov%m odp$rc$m, omezením 
svobody projevu a svobody sd*lovacích prost"edk$ a zárove- demagogickou 
propagandou, kterou lze shrnout do v*ty „kdo nejde s námi a na&ím ochráncem 
Sov*tsk%m svazem, jde proti nám a je fa&ista, nacista a kolaborant“. Proto nelze 
p"ijmout Mandlerovy dále citované premisy odsuzující údajn* „jednotn% (esk% 
národ“: Revolu*ní aktivitu usnadnila dosud nevídaná národní jednota, která vznikla 
v *esk)ch zemích po druhé sv"tové válce. Národ se semkl proti N"mc$m, v(ichni 
byli proti nacismu, národní básníci – od leva do prava ('ádné „vpravo“ ov&em ve 
skute(nosti nebylo povoleno, pozn. aut.) – op"vovali Rudou armádu – osvoboditel-
ku (na Slovensku, kde si sov"tská armáda po*ínala velmi nevybírav)m zp$sobem, 
bylo n"co podobného nemyslitelné), lidé se ochotn" sjednocovali v odborech, a' na 
v)jimky zcela d$v"%ovali Stalinovi a Sov"tskému svazu a politické strany se svorn" 
sdru'ily v Národní frontu. Tato jednota byla ve své dob" jedine*ná. Odmyslíme-li 
si skute*nost, 'e okolní zem" (N"mecko, Polsko, Rakousko, Ma0arsko) k ní nem"ly 
podmínky, musíme p%iznat, 'e vznikla hlavn" zásluhou lond)nské exilové politické 
reprezentace a zvlá(t" prezidenta Bene(e. (86) Pojetí Emanuela Mandlera se práv* 
zmín*n%m i dal&ími názory na povále(n% v%voj li&í od pojetí Josefa Kalvody. K roz-
díl$m pat"í i to, 'e Bene&$v (a (esk%) nacionalismus a jeho d$sledek, tj. vysídlení  
a vyvlastn*ní sudetsk%ch N*mc$, Mandler prezentuje jako klí(ov% faktor (podstatu 
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v*ci) v povále(né t"etí republice a (spole(n* s dal&ím aspektem „celonárodní v$le“ – 
socializací) v procesu její sov*tizace. Kalvoda v&ak oproti Mandlerem zmi-ovanému 
nacionalismu zd$raz-uje jako podstatu v*ci Bene&ovu chorobnou touhu po politické 
moci. Podle Kalvody bylo d$sledkem této touhy po moci jeho „spojenectví“ se 
Stalinem a s (esko-slovensk%mi komunisty, kter%m „poh"bil“ vyhlídky /ech$  
a Slovák$ na povále(nou svobodu. Kalvoda zd$raz-uje, 'e jedin* spojenectví  
s komunisty, resp. Sov*ty, umo'nilo Bene&ovi z$stat u moci a realizovat zám*ry  
jeho „v*decké politiky“ a 'e Bene& zaprodal /echy a Slováky (tj. v*t&inu (eské  
a slovenské spole(nosti) Stalinovi v iluzorním domn*ní, 'e z$stane jeho guber-
nátorem a 'e men&ina p"ívr'enc$ jeho socializující demokracie bude /ech$m  
a Slovák$m vládnout spole(n* s komunisty „po v*(né (asy“. Bene&ova „koncepce“ 
socializující demokracie (totalizující sociáln* in'en%rská vize o „omezené“ 
demokracii, zestátn*ní soukromého majetku a omezení politické svobody) nastín*ná 
v publikaci Demokracie dnes a zítra, jako' i aktivita sm*"ující k „vylikvidování 
sudetsk%ch N*mc$“, na konci druhé sv*tové války pozoruhodn* korelovaly 
s komunistick%m programem dvoufázové revoluce a jejím cílem – sov*tizací 
/eskoslovenska. Kalvoda se na rozdíl od Mandlera nikde ve svém díle nezmi-uje 
o povále(né celonárodní jednot* (i (spolu)vin* /ech$, ale naopak poukazuje na 
zradu, jí' se dopustil Bene& a jeho p"ívr'enci na v*t&in* (eského a slovenského 
národa. Kalvoda také na rozdíl od Mandlera ve svém v%kladu p"ipou&tí – jak je 
uvedeno v první (ásti této studie – mo'nost alternativního v%voje ((esko-slovensko-
polská spolupráce, invaze spojenc$ na Balkán*, rázn% postup proti komunist$m). 
Mandler takovouto mo'nost odmítá a up"ednost-uje rovn*' v%&e zmín*nou (v sou- 
vislosti s Kaplanem aj.) fatalistickou teorii o sférách vlivu, pí&e: Namítá-li se proti 
této Bene(ov" tragikomické koncepci, 'e „umo'nila“ únor 1948, je to dnes u' námitka 
problematická (pochybuje je(t" n"kdo, 'e ani jakákoli jiná taktika by nezabránila 
zavedení komunistické vlády?) a navíc sm"%uje od podstaty v"ci. Ta spo*ívá v tom, 
'e Bene(ova koncepce umo'nila nacionální a socialistickou revoluci v rámci silné 
sov"tské sféry vlivu a na základ" socialistické jednoty. (87) Zjednodu&en* "e(eno, 
Mandler pova'uje za p"í(inu povále(né (eskoslovenské vnit"ní politiky podle 
n*ho dominantní (esk% nacionalismus a tendence k socialismu, pro povále(nou 
budoucnost v&ak s ohledem na mezinárodní situaci nevidí jinou mo'nost ne' 
sov*tizaci. Kalvoda pova'uje za p"í(inu povále(ného v%voje zradu Bene&e a jeho 
spojenc$ v$(i /ech$m a Slovák$m a Bene&ovo intrikánství, pro povále(nou situaci 
nachází alternativy znemo'n*né ov&em práv* politikou Bene&e a spol.
Mandlerova publikace Bene(ovy dekrety – pro* vznikaly a co jsou p"iná&í hutnou 
syntézu jeho 'urnalisticky a publicisticky soustavn* prezentované kritiky po-
vále(ného v%voje v /eskoslovensku. Také v této práci Mandler s despektem 
poukazuje na (eskou „celonárodní nacionalistickou jednotu“, se zvlá&tním d$razem 
se kriticky zam*"uje na vysídlení a vyvlastn*ní sudetsk%ch N*mc$, ale celou 
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problematiku systematicky zasazuje do &ir&ího kontextu povále(ného v%voje. Tento 
v%voj interpretuje jako nelegitimní nacionáln*socialistickou revoluci, s ní' by se 
m*la (eská svobodná spole(nost historiogra)cky, právn* i politicky vyrovnávat. Text 
je rozd*len na t"i (ásti, v první z nich, nazvané Jak se p%ipravuje svoboda, se Mandler 
zab%vá p"ípravami lond%nské exilové vlády, resp. celého prozatímního z"ízení, na 
povále(nou „národn*socialistickou revoluci“.
O státoprávní teorii tzv. Bene&ovy prezidentské kontinuity a kontinuity (esko-
slovenské republiky Mandler mimo jiné pí&e: Ji' necel) rok po Mnichovu se dr. Bene( 
zotavil z mnichovského (oku natolik, 'e obnovení první republiky a instalaci sebe sama 
jako prezidenta pova'oval za zcela p%irozené. Prvního srpna 1939 napsal: „Rozhodnutí 
mnichovská právn" pro nás neexistují. Byla vnucena a byv(e usnesena bez na(í ú*asti, 
nikdy nebyla rati,kována, nik)m z podepisovatel$ nebyla respektována a vypln"na 
a na konci invazí z 15. b%ezna úpln" zni*ena.“ [...] O n"co pozd"ji, v projevu na 
zahajovací sch$zi Státní rady 11. prosince 1940 prezident Bene( p%ipomn"l, 'e exilová 
vláda zavádí „nové normy, umo'-ující, aby dekrety prezidenta republiky mohly m"nit 
dosavadní zákony“. V tomto smyslu byly dekrety prezidenta republiky sou*ástí teorie 
kontinuity první republiky. [...] Není divu, 'e proti teorii kontinuity existují námitky. 
Rudolf Ku*era [nar. 1947, historik a politolog, pozn. aut.] %íká, 'e dekret *. 2/40, jím' 
dr. Bene( sám sebe ustanovil prezidentem, p%edstavuje „absolutn" protiústavní krok 
[...] Je to velmi záva'n) dekret, na kter) navazují v(echny ostatní a jsou jím vlastn" 
,pokryty‘...“ Vytvo%ení takov)ch norem, jako jsou Bene&ovy dekrety, dodává Manfred 
Gratzl, „spo*ívá na jednozna*n" protiústavním ,zmocn"ní prezidenta sebou sam)m‘ 
a na práv" tak protiústavním pokusu dodate*n" prop$j*it t"mto akt$m [...] zdání 
vzniku, kter) je zalo'en na státním právu“. (88) Mandler dále uvádí proti teorii 
kontinuity námitky nemo'nosti fakticky restaurovat jakékoliv historické období, 
dále to, 'e proklamovaná kontinuita lond%nské exilové vlády s tzv. první republikou 
byla pouze zbo'n%m p"áním a 'e v&echny politické síly [ve skute(nosti se nejednalo 
o „v&echny“ politické síly, ale o v&echny politické síly sdru'ené v Národní front*, 
pozn. aut.] po'adovaly pro obnoven% stát zásadní politické reformy. Ve v*ci podle 
jeho pojetí vyfabulované teorie kontinuity lond%nské vlády poukazuje na existenci 
tzv. druhé (esko-slovenské republiky a na existenci Slovenské republiky. Slovensk% 
„problém“ povále(né Národní fronty popisuje Mandler na více místech. První 
Slovenskou republiku hodnotí siln* kriticky, ale její vznik v souvislosti s kontinuitou 
Bene&e a spol. nedelegitimizuje, naopak pí&e: Pokud jde o Slovensko, nemohlo b)t 
pochybnosti o diskontinuit". Prakticky po celou dobu války trvala Slovenská republika, 
která se ustavila 14. b%ezna 1939. Byl to stát nep"kn), antisemitsk), zcela závisl) na 
Hitlerovi, nicmén" v jeho hranicích existovali Slováci nikoli ji' jako za první republiky, 
tedy jako kmen *eskoslovenského národa s jak)msi roztodivn)m dialektem, n)br' 
práv" jako slovensk) národ. (89) K otázce povále(ného národnostního sebeur(ení 
Slovák$ uvádí: Dokonce u' na po*átku války se dalo p%edpokládat to, co pak stvrdilo 
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Slovenské národní povstání: 'e Slováci odmítnou vstoupit do obnovené &eskoslovenské 
republiky jinak ne' jako samostatn) národ. (90), p"i(em' dále poukazuje na to, jak 
situace, v ní' si Bene& a spol. komplikovali svou pozici odmítáním uznat slovenskou 
národnost (zde lze hovo"it o dal&í kontinuit*, tentokrát teorie tzv. (echoslovakismu, 
vyfabulované po skon(ení první sv*tové války), pohotov* vyu'ili komunisté: V 'ád-
ném p%ípad" toti' nesouhlasili s obnovením *echoslovakismu podle prvorepublikové 
praxe, p%esto'e to byl základ ústavy z roku 1920. Budoucí v)voj ukázal, 'e komunisté 
to se zd$raz-ováním svébytnosti slovenského národa mysleli vá'n", jen kdy' se jim  
to hodilo. (91) K tomu op*t podot%kám, 'e díl(í práva, která pro Slováky a Slovensko 
zajistila Slovenská národní rada jako reprezentace (slovensk%mi historiky stále 
rozdíln* interpretovaného – a tedy diskutabilního) Slovenského národního povstá- 
ní, ov&em byla postupn* rozm*l-ována a Slovák$m byl Národní frontou s dominant-
ními komunisty nehled* na povále(né „národnostní v%dobytky“ vnucen v%voj 
nepochybn* zcela protikladn% k v$li v*t&iny obyvatelstva.
O Ko(ickém vládním programu Mandler pí&e: Národn"socialistická revoluce byla fází 
boje KS& o sov"tizaci revoluce a Ko&ick% vládní program byl její taktickou zbraní. 
Sov*to)lství Národní fronty, která v programu deklarovala, 'e bude pokládat za 
neochv"jnou v$d*í linii *eskoslovenské zahrani*ní politiky nejt"sn"j(í spojenectví 
s vít"znou slovanskou velmocí na V)chod", hodnotí: Po zru(ení *echoslovakismu 
to u' byl druh) revolu*ní prvek: zm"na zahrani*n"politické orientace státu o 180 
stup-$ z demokratického Západu na totalitní V)chod. Pokud existoval Sov"tsk) svaz, 
skute*n" plnil to, co si od n"ho *eskoslovenská vláda slibovala, a zabezpe*oval obranu 
republiky. Ale cena, kterou za to &eskoslovensko platilo a které si byli koncem války 
pln" v"domi jen komunisté, byla opravdu vysoká: 'e se &eskoslovenská republika 
stane sou*ástí sov"tského impéria. Ko&ick% vládní program k tomu sm"%oval – byl 
to u' program vlády vazalského státu. (92) Dále Mandler komentuje n*kter%mi 
historiky dodnes proklamovanou „demokrati(nost“ t"etí republiky: Podobn" – 
zvlá(t" známe-li tehdej(í okolnosti, nap%íklad vylou*ení opozice – se dnes zdá pon"kud 
vnit%n" protikladné, kdy' vládní program vzáp"tí vyhla(oval, 'e „vláda bude budovati 
ve(ker) ve%ejn) 'ivot na podklad" (iroce demokratickém“. Národní fronta v(ak chápala 
demokrati*nost jinak, ne' ji pojímáme dnes. (93) K tomu nelze ne' dodat, 'e toté' 
platí o komunistické stran*, nebo# i ta po únoru 1948 hovo"ila o totalitním re'imu, 
kter% nastolila, jako o demokracii a vlád* lidu. O jednom z nejpodstatn*j&ích bod$ 
taktiky povále(ného revolu(ního p"ebírání moci v obnovené republice Mandler 
pí&e: Vládní program prohla(oval za její správní základnu národní v)bory %ízené 
shora „vládou“ a Slovenskou národní radou. Jeliko' v(ak m"l národní v)bory volit 
a kontrolovat blí'e nede,novan) lid, otvírala se tímto zp$sobem cesta k revolu*ním 
nezákonnostem. (94) A op*t dodávám, 'e b*hem únorového p"evratu byl podobn% 
manévr pou'it komunisty vyu'itím tzv. ak(ních v%bor$ Národní fronty p"ebírajících 
moc a také, 'e a# ji' se jednalo o (eskoslovenské (povále(né, únorové) v%bory 
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nebo bol&evické sov*ty, v obou p"ípadech &lo o nelegitimní revolu(ní p"evzetí moci 
bezohledn* nastupujícím re'imem.
Ve druhé (ásti citované publikace, nazvané V"k dekret$, Mandler analyzuje z hle-
diska revolu(ních zm*n nejd$le'it*j&í povále(né dekrety prezidenta Bene&e  a jejich 
v%znam pro tyto zm*ny a ve t"etí (ásti nazvané Legislativa etnické *istky se kriticky 
zam*"uje na vybrané „nacionáln*perzeku(ní dekrety“ a p"ístup (eské polistopadové 
historiogra)e k povále(nému období a zejména k jeho „nacionáln*perzeku(ním“ 
aspekt$m. V záv*re(né kapitole citované publikace nazvané Apologetika revoluce  
s podtitulem Úsilí *eské o,ciální historiogra,e se Mandler zam*"uje ze svého zorného 
úhlu na stejn% problém jako tato studie, p"i(em' kritizuje vztah (eské (zpolitizované) 
„o)ciální historiogra)e“ k problematice vysídlení sudetsk%ch N*mc$. O povále(ném 
/eskoslovensku pí&e: Dne(ní auto%i (historici, právníci politikové) o tehdej(í dob" jako 
o revolu*ní nehovo%í. [...] Vyrovnat se s povále*nou národn"socialistickou revolucí by 
pro na(i politiku, v"du a celou spole*nost znamenalo p%iznat, 'e takzvan) druh) odboj 
(od roku 1939) navazoval na první republiku pouze verbáln", ale nikoli fakticky, a 'e 
národn"socialistická revoluce let 1945–48 nekompromisn" rozd"lila *eskou minulost 
na dv" *ásti. První *ástí byly demokratická republika v*etn" druhé, pomnichovské 
republiky, kde'to *eskoslovensk) stát od roku 1945 byl státem socialistick)m. 
Vyrovnání s národn"socialistickou revolucí by p%edpokládalo pochopit, 'e prezident 
Bene( od roku 1940 nebyl legitimním prezidentem a orgány, které jmenoval, je t%eba 
pova'ovat za mimo%ádné, 'e &eskoslovensko se k Sov"tskému svazu p%ihlásilo samo 
a samo 'e zavedlo autoritativní demokracii s vylou*ením opozice. !e sebralo v t"ch 
letech majitel$m p%es dva tisíce pr$myslov)ch podnik$ a N"mc$m úpln" v(echnu 
zem"d"lskou p$du a pak i v(echen zbyl) majetek. !e celonárodní jednota za ú*elem 
vyho(t"ní sudetsk)ch N"mc$ z jejich domoviny znamenala spole*ensk) regres a samo 
vyhnání N"mc$ bylo genocidní etnickou *istkou, p%i ní' p%i(lo o 'ivot nepom"rn" víc 
ob"tí ne' za cel)ch *ty%icet let komunistické vlády. !e první monopol v oblasti kultury 
a (í%ení informací nezavedli komunisté, ale Národní fronta dekretem prezidenta re-
publiky o opat%eních v oblasti ,lmu. !e revoluce vylidnila obrovské oblasti republiky 
v*etn" star)ch m"stys$ a vesnic a nev"d"la, k)m a jak je zalidnit. Je velice mnoho toho, 
co národn"socialistická revoluce nadrobila, ale *eská politika, v"t(ina kultury a zna*ná 
v"t(ina obyvatelstva pova'uje úpadek, kter) zp$sobila, za obrovsk) krok kup%edu, 
za hodnotu, bez ní' nem$'eme jako národ existovat. (95) Oproti této diferencující 
formulaci v&ak Mandler dále pokra(uje op*t diskutabilním zobecn*ním, kdy'  
o sou(asném postoji /ech$ pí&e, 'e celá spole*nost sama sebe udr'uje v retardova-
ném stavu a je na n"j (co jiného zb)vá) jaksepat%í hrda. (96)
Oprávn*nost sv%ch v%tek v$(i „o)ciální historiogra)i“ Mandler dokládá na (ty"ech 
p"íkladech, situovan%ch v (asové posloupnosti od po(átku devadesát%ch let a' do 
po(átku druhého tisíciletí. Prvním z nich jsou proklamace historika Jana K"ena  
(v letech 1946–1969 (len KS/; „historik-propagandista“ mimo jiné vyu(ující na 
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Vysoké &kole politické ÚV KS/) a Smí&ené (esko-n*mecké komise historik$. 
Mandler pí&e: O,ciální historiogra,e m"la nejprve potí'e s 'urnalistikou a publi-
cistikou. Skute*n", v polovin" 90. let 20 století vycházelo v novinách zna*né mno'ství 
*lánk$ o *esko-sudeton"meck)ch vztazích v*etn" *lánk$ kritizujících vyhnání a *eskou 
zahrani*ní politiku. Proti tomu vystoupil nejprve prof. dr. Jan K%en s teorií, 'e o vy- 
hnání a Bene&ov%ch dekretech sm"jí psát pouze „odborníci“, a nikoli 'urnalisté nebo 
publicisté. Shodou okolností se odborníci poznali podle toho, 'e je uznala jako takové 
Smí(ená *esko-n"mecká komise historik$. Mandler dále kritizuje, 'e tato komise – 
jejím' (lenem a spoluiniciátorem byl Jan K"en – jako vládní instituce stanovila  
(jako v*decky-historiogra)cky únosnou hranici) maximální po(et ob*tí vysídlení 
sudetsk%ch N*mc$ na 25 000, a( je ve skute(nosti nezjistiteln%, a o publikaci z dílny 
této komise Kon.iktní spole*enství, katastrofa, uvoln"ní, vydané v roce 1996 pí&e: 
Tato práce je vskutku o,ciální: lí*í první republiku jako'to stát, v n"m' n"mecké 
etnikum 'ilo a' do Henleina a Hitlera bez potí'í; o dekretech nehovo%í skoro v$bec  
a o vyhnání s nesmírn)m útlocitem. P%itom má *lov"k dojem, 'e vyhnání si vymyslely 
západní mocnosti a 'e snad *eskoslovenskou vládu k n"mu i p%im"ly. Toto politování-
hodné kompendium se u nás dosti roz(i%uje a má samoz%ejm" „odborn)“ vliv na velké 
mno'ství lidí. (97) Jako druh% p"íklad uvádí Mandler aktivity "editele Historického 
ústavu Akademie v*d /R Jaroslava Pánka spo(ívající v kritice mediální diskuse  
v devadesát%ch letech a v posunu tématu do o)ciální „propagandistické“ roviny 
vystoupením na VIII. sjezdu (esk%ch historik$ v roce 1999, kde Pánek podrobn" 
pohovo%il o nebezpe*í, které *íhá na *eskou spole*nost z negativistického pojetí na(ich 
d"jin ((í%ené op"t samoz%ejm" neodborníky). Historiogra,e má usilovat o soustavnou 
kultivaci historického v"domí, soudí %editel Historického ústavu AV &R. M"la by si b)t 
v"doma toho, 'e negativistick) v)klad na(ich d"jin je „nacionálním m)tem naruby, 
nebo+ údajn" napadá jeden nacionalismus, ale ve skute*nosti tvrd" prosazuje nacio-
nalismus jin)“. (98) Jako t"etí p"íklad zpolitizování historiogra)e uvádí Mandler 
tehdy p"ipravovan% Informa*ní materiál pro u*itele k v)uce na základních a st%edních 
(kolách k tématu „transfer n"mecké men(iny z &eskoslovenska“. Sv$j názor na tento 
materiál shrnuje: P%esahovalo by rámec této publikace, kdybychom m"li podrobn" 
prozkoumat politicky a nacionáln" konformní text Informací... P%ipomenu tedy u' jen 
to, 'e auto%i p%i*ítají tak%ka 7000 sebevra'd sudetsk)ch N"mc$ „v mnoha p%ípadech“ 
pocitu viny a strachu z odplaty, p%i*em' jsou velkorysí: „tato vina se nemusela nutn" 
vztahovat pouze na provin"ní v$*i &ech$m.“ Dále 'e auto%i pova'ují „dekretální 
politiku“ za ústavní: navazuje pr) na ústavu z roku 1920. Informace... posléze, *emu' 
se ani v"%it nechce, popírají, 'e by jedním z ú*el$ amnestijního zákona *. 115/1946 Sb. 
bylo omilostnit ty, kdo se provinili násiln)m jednáním v$*i sudetsk)m N"mc$m. 
Vcelku vyznívá text Informací...  v tom smyslu, 'e díky moudrosti prezidenta Bene(e  
a *eskoslovenské vlády prob"hlo vyhnání N"mc$ v podstat" tak, jak to bylo ve sv"t" 
b"'né. N"které *tená%e mo'ná i napadne, 'e hlavní odpov"dnost za vyhnání N"mc$ 
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nesou Winston Churchill a lond)nská vláda. (99) /tvrt% p"íklad uvádí Mandler 
replikou u' v%&e uvedeného názoru Jaroslava Pánka: V'dycky je mnohem nebezpe*-
n"j(í pozitivní vid"ní nedostatk$ na(í minulosti. Národ usazen) do vlastních nedo-
statk$ a p%esv"d*ovan) politikou i v"dou o tom, 'e je to tak náramn" dob%e – m$'e  
z toho vzniknout n"co kloudného? A dále pí&e: Musíme se mít p%ed takov)mi zvyk-
lostmi na pozoru, a to tím spí(, 'e o,ciální historiogra,e vyrazila do útoku, aby je co 
nejvíc upevnila. V)razem toho je prohlá(ení Historikové proti znásil-ování d*jin. 
Stanovisko Sdru'ení historik$ /eské republiky, které za v)bor Sdru'ení podepsali  
7. dubna 2002 Jaroslav Pánek a Ji%í Pe(ek. Toto prohlá(ení obhajuje nejhor(í *eské 
nedostatky (vyhnání N"mc$) a naopak sudetské N"mce shledává vinn)mi p%ed historií 
od samého po*átku. Jako jeden z p"íklad$ uvádí Mandler tezi 10, kde se mimo jiné 
%íká, 'e sudet(tí N"mci byli – podle v té dob" v Evrop" i Americe obecn" sdíleného 
principu kolektivní viny – „zbaveni *eskoslovenského ob*anství, v"t(iny ob*ansk)ch 
práv i majetku“, proti ní' namítá: S vyhán"n)mi N"mci se zacházelo jako s bezpráv-
n)mi (skute*n" tak obecn" jako v Evrop" i Americe?), byli nahnáni do lágr$ a podro-
beni pracovní povinnosti – a jak to, 'e byli zbaveni pouze „v"t(iny“ ob*ansk)ch práv? 
V'dy+ v praxi m"li právo na 'ivot jen podle místních pom"r$. Komentá" ke Stanovisku  
i celou publikaci Mandler uzavírá: Sdru'ení *esk)ch historik$ se rozho%*uje nad tím, 
'e „noviná%i publicisté, politici a dal(í ochotníci se op"t jednou zmocnili d"jin“,  
a v d$sledku toho pr) dochází „k takovému v)kladu minulosti, kter) nemá nic 
spole*ného s jejím v"deck)m poznáním a kritickou interpretací“. Jednostrann)  
a tenden*ní nacionalismus v)(e uvedeného prohlá(ení by m"l ve%ejnost varovat p%ed 
lé*kami takové „odbornosti“, která zakr)vá a zkresluje pohled na slo'itou historickou 
skute*nost. A rozhodn" bychom se nem"li nechat zastra(it: na(e minulost, a+ ji' je 
jakákoli, pat%í práv" tak ob*an$m jako Sdru'ení historik$, máme právo do ní nahlí'et  
a diskutovat o ní. (100) Dal&í z historik$, kterého jsem za"adil do „t"etí“ skupiny, je 
Petr Placák. V (lánku pro (asopis Respekt nazvaném Národní fronta versus nic z roku 
2002, kter% je jedním z jeho publikovan%ch komentá"$ k tématu, nahlí'í Placák na 
povále(né /eskoslovensko podobn* jako v%&e citovan% Jind"ich Dejmek – toti'  
z hlediska „moderní (eské státnosti“ a v rámci prolínání historie se sou(asnou 
politikou –, zastává ov&em zcela opa(né hodnotící stanovisko. V kritické replice na 
p"edvolební názory (jde o parlamentní volby v roce 2002) (esk%ch politik$ ozna-
(ujících se za pravicové na Bene&ovy dekrety a politiku povále(né Národní fronty 
mimo jiné pí&e: Prezidentské dekrety spolu s Ko(ick)m vládním programem podstat-
n)m zp$sobem ur*ovaly charakter tzv. t%etí republiky (1945–1948). Na základ" 
revolu*ního zákonodárství [...] byly zestátn"ny tisíce st%edních a velk)ch pr$myslov)ch 
podnik$ a miliony hektar$ zem"d"lské p$dy. Prvorepubliková demokratická státní 
správa byla nahrazena v(emocn)mi národními v)bory, které byly ovládány komunisty  
a m"ly obrovskou pravomoc – rozhodovaly o ud"lení ob*ansk)ch práv *i internaci osob; 
na jedné stran" kon,skovaly majetek podle libov$le nejen na základ" národnosti, ale  
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i podle politické p%íslu(nosti *i jen osobní nevra'ivosti apod. a na stran" druhé m"ly 
mo'nost konfiskovan) majetek p%id"lovat sv)m p%íznivc$m a stoupenc$m. Pod 
taktovkou národních v)bor$ docházelo k perzekuci neslovanského obyvatelstva  
a k tomuto ú*elu slou'ily tzv. revolu*ní gardy (RG). Není jist" od v"ci, 'e kolem t"chto 
revolu*ních ozbrojen)ch slo'ek se za*ínala formovat budoucí komunistická politická 
policie. Mnozí z nejbrutáln"j(ích vy(et%ovatel$ StB za*ínali svou zlo*innou kariéru 
práv" v RG, kde se sna'ila schovat %ada kolaborant$ s nacisty. Co se tito hrdlo%ezové 
nau*ili na n"meck)ch civilistech po válce, „zúro*ili“ pak po únoru 1948 v boji proti 
„t%ídnímu nep%íteli”, tentokrát *eského p$vodu – od odsunu n"meckého obyvatelstva 
vede p%ímá cesta k odsunu desetitisíc$ *esk)ch sedlák$ z jejich statk$, v"t(inou do 
neúrodného pohrani*í, a od internace „ne-Slovan$” vede cesta k internaci statisíc$ 
&ech$, podnikatel$, kn"'í *i protinacistick)ch odbojá%$. V tom komunisté, n"kdej(í 
spojenci nacist$ p%i d"lení Polska, navázali na své b)valé partnery. K „%ezni*in"“ 
nevyu'ívali jen r$zn)ch kriminálních 'ivl$ a kolaborant$, ale p%ímo i slu'eb nacist$. 
M"li monopol na v)slechy, respektive v policejní hant)rce „vyt"'ování“ nacistick)ch 
zlo*inc$, a spolupráci s nimi pak vyu'ívali v boji proti sv)m politick)m protivník$m. 
T%etí republika navázala na nacistické období i v jin)ch oblastech. Za protektorátu se 
*eské hospodá%ství stalo sou*ástí %ízené vále*né ekonomiky státních monopol$ a regu- 
lace v)roby státním plánem. Povále*ná socialistická revoluce na tento trend navázala 
[...]. Regulace, centrální plánování, zglajch(altování politiky, zákazy, dohled nad tiskem  
a kulturní produkcí, zbo'(t"ní státu – jeho „slovansk)“ charakter, „lidové“ soudy, 
ozna*ení proskribovan)ch lidí na od"vu... – v tom v(em t%etí republika navazovala na 
pomnichovskou republiku a následn) nacistick) protektorát. Vid"t v „dekretech“ apod. 
problém *esko-n"meck) znamená p%istoupit na povále*nou komunistickou propa-
gandu. Ve skute*nosti se za heslem o*isty zem" od fa(ismu, kolaborant$ a zrádc$ 
skr)val politicko-mocensk) nástroj komunist$ usilujících o vytvo%ení nového fa(istického 
re'imu, tentokrát rudého nát"ru, pod protektorátem „slovanské“ Moskvy. (101)
I p"es na n*kolika místech pon*kud p"ehnanou snahu o nestrannost zpracoval nej- 
objektivn*ji a nejkomplexn*ji v historiografické syntéze téma povále(né t"etí 
republiky a cesty komunist$ k neomezené moci Václav Veber v monogra)i Osudové 
únorové dny. O klí(ovém momentu Bene&ovy vále(né politické anabáze – misi 
a smlouv* v Moskv* v roce 1943 – zde pí&e: Bene( mohl mít dobr) dojem z t"chto 
jednání. Co evidentn" p%ehlédl, bylo to, 'e jedná s licom"rn)mi politiky, kte%í zásadn" 
nemluví pravdu, a 'e 'ádn) totalitní systém, ani komunistick), si nezasluhuje ani 
minimum d$v"ry a spolehnutí, a nep%ipou(tí spolupráci. Ex post je jasné, 'e v tomto 
sna'ení neusp"l (i kdy' ho do konce svého 'ivota, nap%íklad v Pam*tech, vehementn" 
obhajoval), Stalin a jeho pomocníci ho dostali do nezávid"níhodné situace, nena(el 
rovnováhu pro &eskoslovensko (a není mo'no se tomu divit, v'dy+ &SR byla pro 
Stalina pouhou ,gurkou), ale v d$sledku sv)ch iluzí prakticky v"dom" nabídl Stalinovi 
za%azení &eskoslovenska do sov"tské zóny a v zahrani*ní politice slíbil sov"tsk)m 
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v$dc$m, 'e nepodnikne nic bez schválení sov"tsk)ch ú%ad$. (102) O kursu, kter% svoji 
autoritativní politikou Bene& nastolil v prozatímním státním z"ízení v zahrani(í, 
Veber pí&e: V(echna politická uskupení, která 'ila v Lond)n" v Bene(ov" stínu, se 
vydala do sv"ta levicov)ch frází (v)jimek bylo více ne' málo), hledala cestu do  
komunistick)ch p%edpokoj$ (Ripka organizoval pravidelné t)denní sch$zky s komu-
nisty o tom, co bude), vnucovala se a p%edbíhala a z *asového nadhledu se jeví 
takováto aktivita více ne' trapná. Byla to ov(em cesta k dal(í politické existenci  
a karié%e (její akté%i ov(em tvrdili, 'e obhajují demokracii), dá se odpov"dn" napsat, 
'e r$'ová barva za*ala p%evládat ve Státní rad", ve vlád" i v nejbli'(ím okolí. (103) 
Jednání „(eskoslovensk%ch“ nekomunistick%ch politik$ na ja"e 1945 v Moskv* 
p"ibli'uje p"ipomínkou analogie noviná"e Ferdinanda Peroutky: Situace byla 
opravdu zvlá(tní, v n"kter)ch otázkách byli nekomunisté je(t" radikáln"j(í ne' 
komunisté, a jak Peroutka v%sti'n* napsal, „p%edjí'd"li komunisty zleva“. To se t)kalo  
jak národních socialist$ (v otázce vyhnání N"mc$ z republiky Drtina a n"kdy i Bene( 
mluvili dokonce o „vylikvidování“, komunisté se naopak mohli dr'et zpátky), tak  
i sociálních demokrat$, kte%í prosazovali radikální znárodn"ní (Lau(man p%iznal ve 
sv)ch pam"tech, 'e ho kritizoval i Gottwald a nazval jeho návrh „(ílenstvím“, které 
komunisté nepodpo%í). (104)
Oproti (as od (asu prezentovan%m názor$m (i náznak$m spekulujícím o autonomii 
(p"ípadn* snaze o autonomii) v jednání (esk%ch a slovensk%ch komunist$ Veber 
poukazuje na internacionální rozm*r povále(ného komunismu, jemu' bez v%jimky 
podléhali i (e&tí a sloven&tí marxisté-leninisté: P%ipome-me je(t" pro úplnost dne(ní 
poznatek, 'e *eskosloven(tí komunisté byli pln" pod sov"tsk)m dohledem a 'e jejich 
postoje byly v)sledkem konkrétního zadání. A k mezinárodní taktice a klí(ovému 
„zadání“ povále(ného sov*tského internacionalistického komunistického tábora 
dále – v souladu se stejn%m poukazem Kalvody – uvádí: Tím hlavním (a pro %adové 
komunisty n"kdy t"'ko pochopiteln)m) bylo rozhodnutí, 'e o komunistické vlád" 
nikde mimo Sov"tsk) svaz nesmí padnout ani jedno programové slovo, 'e úsilí o dobytí 
komunistické moci je naprosté tabu [...] Stalin a sov"t(tí komunisté necht"li nikoho  
v Evrop" vystra(it, plnili d$sledn" zmín"nou taktiku jednotné lidové fronty [...] 
Zám"rem byla snaha plí'iv" dob)t co nejv"t(í kus Evropy [...] komunisté, na(i i jin)ch 
stát$ byli centráln" %ízeni Moskvou, n"kdy a' neuv"%iteln" detailn" (p%ikazovalo se jim, 
s k)m mají jednat, o *em, a dokonce i jaké argumenty uvád"t, anebo co nesm"jí %íkat)  
a nebylo v$bec myslitelné, 'e by se zachovali podle svého rozumu. (105)
O politickém uspo"ádání t"etí republiky a jeho diskontinuit* s mezivále(nou 
liberální demokracií Veber mimo jiné pí&e: Nov) povále*n) re'im se sice hlásil  
k první republice, ob*as se v dokumentech vyskytly i formulace o kontinuit" nového 
státu s první republikou, skute*nost byla ale taková, 'e nad prvky kontinuity z%eteln" 
p%eva'ovaly prvky diskontinuity. [...] Krátkodobé vy%azení parlamentu (ustaven byl 
v prozatímní podob" a' 28. %íjna 1945 na základ" zvlá(+ dohodnutého klí*e) a vláda 
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s pomocí Bene(ov)ch dekret$ se zdála b)t jen minimálním nedopat%ením, ale nebylo 
tomu tak, role parlamentu v systému vládnutí dostala stálou a neodstranitelnou 
trhlinu. [...] Druh)m osudov)m zásahem do politického systému byla dohoda 
(p$vodn" mezi Bene(em a Gottwaldem) o povolení jen n"kolika stran (*ty%i *eské 
a dv" slovenské), které si tak uzurpovaly moc pro sebe. [...] Navíc povolené strany 
podvázaly mo'nost vzniku nov)ch stran sv)m souhlasem, a to u' s demokracií nem"lo 
nic spole*ného. Tak se stalo, 'e 60 procent voli*$ z posledních *eskoslovensk)ch voleb 
(1935) se u' nesetkalo se sv)mi stranami a muselo se rozhodovat pro novou orientaci. 
(106) Co se t%(e legitimity t"etí republiky odvozované z teze o údajné „v$li lidu“ 
kriticky zde p"ipomenuté na n*kolika místech ji' v%&e, Veber sice opakuje tradované 
pojetí (A' neuv"%iteln" jednotná byla shoda v odsuzování liberalismu, k *emu' 
pat%ila jakási morální klatba na soukromé podnikání i soukrom) zisk.), ale zárove- 
v$(i n*mu pr$kopnicky namítá: Trochu zará'í, 'e se socialismem byl – alespo- 
podle tisku – v(eobecn) souhlas, ale nezdá se mi i dnes je(t" obvyklé tvrzení, 'e si 
*eskoslovenská ve%ejnost nastolení socialismu p%ála a doslova po n"m volala. (107) 
Vysídlení sudetsk%ch N*mc$ a kolektivní vinu p"isouzenou jim Národní frontou 
Veber hodnotí jednozna(n* jako neetické a p"ipomíná také jejich politick% v%znam: 
Dnes je jisté, 'e kolektivní vina neobstojí (omlouvat ji m$'eme jen atmosférou doby), 
za komunistické zlo*iny rovn"' neobvi-ujeme cel) národ, to nikoho ani nenapadne.  
Je barbarské trestat ztrátou domoviny a ve(kerého majetku kohokoliv, kdo pat%í  
k ur*ité národnosti. V podstat" je taková násilná akce podobného rozsahu mo'ná jen 
v totalitním prost%edí, ji' pouhá my(lenka odsunu velkého mno'ství obyvatel se p%í*í 
humanit" (stejn" jako se nedá humánn" popravovat, tak se ani odsun nedá humánn" 
provést). Je jisté, 'e odsun p%inesl novému státu minimáln" hospodá%ské potí'e, ale 
je(t" záva'n"j(í bylo, 'e ovlivnil jeho politickou situaci. Johan Brügel, sudetsk) N"mec 
a v)znamn) historik a právník, ve svém díle /e&i a N*mci soudí, 'e pokud by m"li 
sudet(tí N"mci volební právo a mohli se zú*astnit kv"tnov)ch voleb 1946, nemohli by 
komunisté usp"t tak, jak usp"li. (108)
Milan Hauner shrnuje sv$j pohled na Bene&ovu zahrani(ní politiku b*hem druhé 
sv*tové války a její d$sledky v publikaci Formování *eskoslovenského zahrani*ního 
odboje v letech 1938–1939 ve sv"tle sv"dectví Jana Opo*enského následovn*: V dal(ích 
(esti letech jsme byli tudí' sv"dky degenerace demokratické ideje, která postupn" 
vyklizuje pole ideologii zprvu nacistického a pak komunistického totalitarismu. 
Slovník *eskoslovenského odboje je postupn" in,ltrován komunistickou terminologií 
a neoslovansk)m 'argonem. Formálnímu kompromisu této „náhra'kové ideologie“ 
odpovídá i její oportunní obsah. Bene(, kter) postupn" p%e(el na stanovisko nacionální 
intolerance, nedokázal u' z$stat u odkazu Masarykova. Vytvo%il kolem sebe v exilu 
atmosféru, v ní' krom" jeho vlastního programu neexistovala mo'nost kritické anal)zy. 
Navíc nedokázal *elit tlaku domácího odboje a sov"tského spojence v klí*ové otázce 
tuzemské revoluce. V(echny tyto faktory (a %ada dal(ích, které tu nem$'eme rozebírat) 
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vedou Bene(e k vystup-ované nacionální nesná(enlivosti. Namísto masarykovské 
demokracie, ke které se ve%ejn" p%ihlásil je(t" b"hem svého akademického i politického 
vystoupení v USA, za*íná Bene( hlásat „náhradní“, tzv. neoslovanskou ideologii, 
na jejím' konci stojí vidina etnicky homogenního *eskoslovenského státního 
národa, zbaveného v(ech sv)ch neslovansk)ch men(in (dokonce i polské men(iny na 
základ" „dobrovolného transferu“), a chrán"ného „na v"*né *asy“ sov"tsko-ruskou 
supervelmocí. (109)
Na záv*r podkapitoly o „t"etí“ skupin* historik$ uvádím je&t* hodnocení ná-
stupu povále(né Národní fronty Josefem Kalvodou na základ* jeho vlastních 
vzpomínek v (lánku z roku 1996 nazvaném Povále*ná léta 1945–1948: Zdrcující 
v"t(ina lidí, v*etn" m", m"la radost z konce války a odchodu okupant$, ale chování 
p%íslu(ník$ sov"tské armády vzbuzovalo obavy z nové okupace. V mnoha p%ípadech 
se sov"t(tí „osvoboditelé“ chovali necivilizovan" a h$%e ne' vojáci n"me*tí. Kráde'e, 
vra'dy, znásil-ování 'en, zabavování proviantu apod. ud"laly v o*ích mnoha lidí 
z osvoboditel$ nové okupanty. Místní národní v)bory musely vyhovovat p%íkaz$m 
sov"tsk)ch d$stojník$ o p%id"lení mlad)ch mu'$ k hlídání koní a vále*ného materiálu, 
kter) se dostal do rukou sov"tské armády po út"ku n"meck)ch voják$. Na venkov", 
kde jsem 'il, za*ala panovat nejistota a *asto i strach z budoucího v)voje ve stát". Na 
základ" zpráv z Lond)na p%ed koncem války se v"t(ina &ech$ domnívala, 'e bude 
obnoven právní %ád &eskoslovenské republiky. &innost povále*n)ch národních v)bor$ 
ale nazna*ovala, 'e v)voj p$jde jin)m sm"rem. O,ciáln" bylo sice hlásáno, 'e *s. 
ústava z roku 1920 je stále v planosti, ale politická praxe nazna*ovala víc ne' jasn", 
'e tomu tak nebylo. Byli jsme vystaveni propagand", v ní' *asto le' byla prohla(ována 
za pravdu a pravda za le'. Zákaz politick)ch stran, k nim' se p%ed válkou hlásila 
v"t(ina voli*$, a dal(í body Ko(ického vládního programu %ekla mn" a jin)m, 'e byl 
velk) rozdíl mezi propagandou o platnosti ústavy z roku 1920 a skute*nou praxí. Jako 
k%es+an jsem nemohl souhlasit s principem kolektivní viny, proto'e vina je individuální 
a nikoliv kolektivní. Sd"lovací prost%edky a programy v(ech povolen)ch politick)ch 
stran ji hlásaly. Na základ" této neexistující kolektivní viny do(lo k vyhnání N"mc$ 
a *áste*n" i Ma0ar$, p%esto'e to bylo v rozporu s p%irozen)m právem, Listinou 
základních práv, Atlantickou chartou a *s. ústavou z roku 1920. Byl jsem sv"dkem 
nelidského zacházení s vojáky n"meckého a rakouského p$vodu, jejich' jedin)m cílem 
bylo dostat se dom$. Byli zadr'eni revolu*ními gardami (pozd"ji zvan)mi „rabovací 
gardy“) a posláni do sb"rn)ch tábor$. Vid"l jsem vesnickou chátru obírat o poslední 
kousek cukru a tabák, které si nedosl)chav) rakousk) tatík v n"mecké uniform" u(et%il 
na cestu dom$. Kdy' jsem t"mto lidem vytknul, 'e tento vyhubl) Raku(an musí 
také n"co jíst b"hem cesty dom$, byl jsem hned oso*en, 'e se zastávám N"mc$. Kdy' 
jsem pak vid"l dlouhé %ady zajatc$ pochodovat na v)chod do Sov"tského svazu, myslel 
jsem na tohoto nedosl)chavého a hubeného tatíka a pochyboval jsem o tom, 'e zajetí 
p%e'ije. Vále*ní zajatci m"li za úkol budovat v Sov"tském svazu, co bylo válkou zni*eno. 
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N"kte%í horkohlaví p%íslu(níci revolu*ních gard se holedbali popravováním vále*n)ch 
zajatc$. Mezi t"mito gardisty byl i jeden m$j znám), kter) se chlubil, jak si samozvaní 
„gardisté“ postavili vále*né zajatce p%ed stodoly a pak je odst%elovali. Pr) si tam také 
jednoho popravil. [...] P%esto'e jsem se zú*astnil protinacistického odboje, vid"l jsem 
v onom „gardistovi“ vraha. Zlo*iny toho druhu byly beztrestné na základ" dekretu 
prezidenta E. Bene(e. V mém okolí ne'ili lidé n"mecké národnosti. V letech 1945–1948 
jsem hodn" cestoval vlakem a vid"l jsem, jak n"kte%í „gardisté“ surov" zacházeli s 'enami  
a d"tmi n"mecké národnosti *ekajícími na nádra'ích na dobyt*í vagóny, aby se mohly 
dostat do západních zón N"mecka. Lidé nad t"mito jevy kr*ili rameny a omlouvali 
je jako následky revoluce. [...] Zákaz politick)ch stran, pro n"' v posledních p%ed-
vále*n)ch volbách hlasovala v"t(ina voli*$, pomohl komunistické stran" k vít"zství 
ve volbách v roce 1946. Podle odhadu, pr) jeden milion b)val)ch republikán$ volil 
komunisty a druzí se roze(li do dal(ích stran Národní fronty. Komunistická strategie 
vy'adovala zakázání t"chto politick)ch stran a nepovolení tvo%ení jin)ch. Pomocí 
Národní fronty komunisté vládli v &eskoslovensku od roku 1945, a* je stále opakováno 
n"kter)mi historiky a politology, 'e v letech 1945–1948 byla v &eskoslovensku 
demokracie a 'e volby v roce 1946 byly „svobodné“. Byla to „pseudo-demokracie“, 
demokracie oktrojovaná, o,ciáln" naz)vaná „demokracie lidová“. [...] Jak to nazval 
m$j b)val) profesor latiny, kter) byl *lenem jedné o*istné komise, retribu*ní dekrety 
byly „svinstvo“. Celá %ada lidí po návratu z nacistick)ch koncentrák$ byla zat*ena 
a souzena na základ" retroaktivních a protiústavních retribu*ních prezidentsk)ch 
dekret$. Komunisté se tak zbavovali skute*n)ch i potenciálních odp$rc$. Éra „lidového 
soudnictví“ sice skon*ila v roce 1947, ale tento nemrav byl obnoven po únoru 1948, 
kdy' do(lo k revoluci s velk)m „R“. S mnoha „retribu*áky“ jsem se se(el v kutnohorském 
kriminále. Z jejich vypráv"ní jsem se hodn" dozv"d"l a mnohému nau*il. (110)
 
Nad argumenty protich,dn(mi ke Kalvodov+ interpreta$nímu schématu

Jind"ich Dejmek ve své 'ivotopisné epopeji o druhém (eskoslovenském prezidentovi 
napsal, 'e pro v*t&inu (esk%ch historik$ z$stává Edvard Bene& velkou postavou 
(eské historie. K tomu lze dodat, 'e v*t&ina historik$ se také nepozastavuje nad 
konkrétními – z hlediska prvorepublikového i dne&ního práva nezákonn%mi  
a z hlediska nad(asového zlo(inn%mi – jevy ve t"etí (eskoslovenské republice. A dále, 
'e v*t&in* (esk%ch historik$ bylo také je&t* na samém konci komunistického období 
lhostejné, zda o soudob%ch d*jinách pí&e pravdu, (i pravdu zaml'uje marxisticko-
leninskou propagandou. Na Dejmk$v post"eh tedy reaguji replikou, 'e a( v*t&inov% 
princip je v n*kter%ch ohledech nepochybn* p"ínosn%, v jin%ch ohledech je stejn* 
tak zavád*jící, co' nap"íklad platí práv* o spolehlivosti interpretací t"etí republiky 
„v*t&inou“ (esk%ch historik$. To nejlep&í, co (eská historiogra)e o zbol&evizování 
/eskoslovenska p"inesla, je naopak prezentováno men&inou, v jejím' (ele stále stojí 
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Josef Kalvoda se svou Rolí &eskoslovenska v sov"tské strategii a z hlediska osv*tlení 
díl(ích aspekt$ t"etí republiky také Jaroslav Rokosk%, Tomá& Stan*k a Václav  
Veber, jako' i dal&í auto"i publikující v devadesát%ch letech v revui St%ední Evropa. 
Jejich práce jsou spolehliv%m kompasem pro laiky i odborníky, kte"í se zab%vají  
a v budoucnu budou zab%vat (esk%m osudem 20. století a osudov%m desetiletím 
1938–1948. Práce „první“ skupiny historik$ – (i podle Dejmkova tvrzení „v*t&iny“ 
– jsou poznamenány primární snahou propagovat tzv. moderní (eskou státnost,  
(ím' se stávají konformní – z hlediska Kalvodou preferované k"es#anské (i mravní 
etiky – s nezdrav%m politick%m a právním trendem nastoupen%m po listopadu 
1989, viz ní'e. Základní teze, jimi' zmi-ovaní historikové „první“ názorové skupiny 
legitimizují Bene&ovu vále(nou politiku a politick% re'im t"etí republiky a je' 
p"ipou&tí i v*t&ina t*ch, kte"í pat"í do v%&e zmín*né „druhé“ skupiny, lze shrnout  
v následujících p*ti bodech.

1.  Bene& byl i v dob* druhé sv*tové války legitimn* uznan%m „(eskoslovensk%m“ 
politick%m v$dcem (co' bylo stanovisko domácího i zahrani(ního protinacistického 
odboje, jako' i spojeneck%ch velmocí), a tudí' m*l oprávn*ní konat podle svého 
p"esv*d(ení – za dan%ch mimo"ádn%ch okolností a pot"eby jednoty i autoritativn* –, 
jeho postupy navíc souzn*ly s p"edstavami domácího odboje a v*t&iny národa;

2.  Spojenectví se Sov*tsk%m svazem bylo logickou reakcí na postup západních 
spojenc$ v dob* mnichovské krize a zárove- obranou proti p"edpokládanému 
nebezpe(í z N*mecka i po skon(ení druhé sv*tové války na základ* dosavadních 
zku&eností, krom* toho v*t&ina /ech$ v*"ila v souladu s tradi(ním (esk%m ruso- 
)lstvím, 'e Sov*tsk% svaz je p"ítelem obnovení (eskoslovenské státnosti a nezá-
vislosti;

3.  Politick% re'im Národní fronty a jeho aspekty vyjád"ené v Ko(ickém vládním 
programu a dekretech prezidenta Bene&e byly v$lí v*t&iny národa, tj. /ech$ ((i 
dokonce národ$, tj. /ech$ a Slovák$), zklamaného (zklaman%ch) mezivále(nou 
liberální demokracií – d$kazem pro to jsou stanoviska domácího odboje, ohlasy  
na nov% re'im v tisku a ve"ejném 'ivot*, v&eobecná protin*mecká nálada, (i mini-
mum odevzdan%ch bíl%ch lístk$ ve volbách v roce 1946;

4.  Svou diplomacií a p"íchylností ke Stalinovi a snahou o spolupráci s (esk%mi  
a slovensk%mi komunisty veden%mi Klementem Gottwaldem zajistili Edvard Bene&  
a jeho spolupracovníci pro /eskoslovensko alespo- t"i svobodné roky p"ed ná-
stupem komunistické totality, co' se nepoda"ilo nap"íklad Polák$m vzdorujícím 
Stalinovi – na rozdíl od sov*to)lské (eskoslovenské exilové vlády se sov*tofobní 
polská exilová vláda nemohla po pádu nacismu vít*zn* vrátit dom$; 
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5.  Západní státy si v zájmu dal&ího spo"ádaného v%voje ve st"ední Evrop* rozd*lily 
se Sov*tsk%m svazem tzv. sféry vlivu, a /eskoslovensko tudí' stejn* nemohlo 
dopadnout jinak, ne' dopadlo, a( porá'ka „demokrat$“ snad p"ece jen mohla b%t 
d$stojn*j&í, ve&kerá vina spo(ívá na (eskoslovensk%ch komunistech, sov*tském 
dominiu, ale i na západní lhostejnosti a ob*tování st"edoevropského prostoru svému 
v%chodnímu spojenci.

N*které z t*chto tezí lze bez v*t&ích obtí'í prost%mi argumenty vyvrátit a zb%vající 
podstatn* zpochybnit. N*které z nich uvádím, ani' bych je rozvíjel a opakoval tak 
Kalvodovy p"ípadn* dal&í v%&e uvedené teze.

1.  Bene&ovo mezinárodní uznání m*lo svá podstatná omezení, domácí odboj nebyl 
reprezentativní slo'kou národa a u' v$bec ne politickou reprezentací; Bene&ovi 
odp$rci v zahrani(í byli Bene&ov%m mocensk%m aparátem nep"ípustn* odstaveni; 
zahrani(ní odboj mohl b%t veden kolektivním orgánem, a ne p"eva'ující autoritou 
exilového prezidenta; Bene& nem*l mandát konat záva'ná dalekosáhlá rozhodnutí.

2.  Souvislosti mnichovské krize byly v mnohém &ir&í, ne' jak je prezentoval ve 
své propagand* Bene& (versaillesk% mírov% systém, národnostní práva sudetské 
t"ímilionové „men&iny“, autonomie Slovenska, vztahy se sousedy, Ne(asova mise 
apod.); v /eskoslovensku p$sobila antikomunistická ruská emigrace a vycházely 
knihy o podstat* sov*tského re'imu; sám Bene& byl o podstat* mezinárodního 
komunismu a o ideologii marxismu-leninismu jako profesor spole(ensk%ch v*d 
dostate(n* informován; kolik procent /ech$ d$v*"ovalo sov*tsk%m komunist$m 
nelze ur(it a p"edpoklad, 'e to byla v*t&ina, je tudí' nepodlo'iteln%. 

3.  Lidé nebyli zklamáni prvorepublikovou liberální demokracií, ale po pádu 
nacismu naopak o(ekávali návrat k ní; svoji v$li ov&em nemohli mezi 8. kv*tnem  
a 25. únorem svobodn* vyjád"it, ani' by riskovali, 'e se stanou ob*tí perzekuce.

4.  T"i povále(né roky jednak nebyly pro podstatnou (ást (eské a slovenské spole(-
nosti svobodné, jednak p"isp*ly k vít*zství komunistické diktatury a také k naprosté 
dezorientaci a rozt"í&t*nosti spole(nosti na dlouhá desetiletí p"etrvávající a' do 
sou(asnosti.

5.  Západní velmoci nena"izovaly Bene&ovi a spol., aby se spojil se Stalinem, ani 
aby /eskoslovensko zavedlo lidov*demokratickou diktaturu namísto liberální 
demokracie, ani aby byli vysídleni a vyvlastn*ni sudet&tí N*mci, ani aby do&lo  
k rozsáhlému zestátn*ní soukromého majetku a ani nedoporu(ily nekomunistic-
k%m politik$m, aby bez odporu a boje kapitulovali p"ed komunisty.
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V dob* tzv. normalizace pom*r$ v komunistickém /eskoslovensku psal ve Spoje-
n%ch státech americk%ch historik a politolog Josef Kalvoda pro exilová periodika 
eseje, které pozd*ji publikoval spole(n* se sv%mi star&ími (lánky pod souborn%m 
názvem Boje o zít%ek. Svobodn% zít"ek bez komunistické nadvlády, o kter% Kalvoda 
v exilu bojoval, u' v /eské republice více ne' dvacet pro'íváme. Kalvodovy boje 
v&ak nejsou dobojovány – zm*nily se v „boje o v(erej&ek“, tj. o objektivní pohled na 
minulost. Na&t*stí u' tyto ideové a akademické „boje“ mohou probíhat ve svobodné 
spole(nosti a ve svobodném akademickém a mediálním prost"edí. Situace na 
„bitevním poli“ pomalu, ale nezadr'iteln* dospívá k tomu, aby p"etrvávající názory 
na politickou (innost Edvarda Bene&e v dob* druhé sv*tové války, na legitimitu t"etí 
republiky a p"í(inÿ února 1948 po dvacet let p"eva'ující v (eské historiogra)cké obci 
byly podrobeny „auditu“.

Moderní !eská státnost, ústavní právo a oslavování Edvarda Bene"e

Pro( v (eské o)ciální historiogra)i od pádu komunismu p"evá'ily a dodnes mají 
v%znamnou pozici probene&ovské klima a tolerance k politickému re'imu t"etí 
republiky? Nabízejí se r$zná vysv*tlení, z nich' uvádím nap"íklad následující.

1.  /eská historiogra)e, resp. její podstatná (dominantní) (ást, se dostala pod vliv:  
a) politického státoprávního pragmatismu, kter% dosud nep"ekonal kontinuitu  
s komunistick%m pojetím práva; b) „národn*frontovní“ ideologie (se siln* nacio-
nalistick%m podtextem), která je ztoto'-ována s „národními zájmy“, p"ípadn* 
kamu.ována „humanistickou“ tradicí.

2.  Podstata problému, tj. otázka legitimity (i nelegitimity mandátu povále(né 
Národní fronty, je nahrazována (a tím zaml'ována) argumentací motivovanou 
dv*ma cíli: a) nezpochybnit akt vysídlení sudeton*meckého obyvatelstva;  
b) neprolomit restitu(ní hranici danou 25. únorem 1948. Proto se také namísto 
Ko(ického vládního programu a odebrání práv podstatné (ásti politického 
a ob(anského spektra spole(nosti diskuze zam*"uje p"evá'n* (i pouze na tzv. 
Bene&ovy dekrety.

3.  Obhajoba Edvarda Bene&e a Národní fronty je prezentována jako základ státo-
právní dimenze, její' sou(ástí je oprávn*né vyrovnání se zlo(iny nacismu a obrana 
(eské státnosti p"i soub*'ném bagatelizování revolu(ní t"etirepublikové politické 
praxe (bezohledného národn*frontovního  sociálního in'en%rství). Tato je naopak 
prezentována jako snaha o kontinuitu s v&eobecn* p"ijateln%m „humanismem“ 
navazujícím na úsilí prvního (eskoslovenského prezidenta Tomá&e G. Masaryka, 
jeho' 'ákem a chrán*ncem byl Edvard Bene&.
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4.  Zpolitizování a ideologizace povále(n%ch událostí jednak brání nestrannému 
historiografickému posuzování této problematiky, jednak paradoxn* opomíjí 
zásadní postuláty liberální demokracie a tradi(ního pojetí práva, pova'ované  
v (eské spole(nosti za samoz"ejmé nejen dnes, ale i p"ed nacistickou okupací  
a p"ed nastolením „lidové demokracie“ Národní fronty. Z d$vodu zpolitizování 
povále(ného období n*kte"í  historikové – podobn* jako tomu bylo p"ed listopadem 
1989 – nez"ídka konstruují so)smata, jiní ml(í a jen nemnozí riskují, 'e se dostanou 
do pásma kontroverze.

5.  Právní i „historiogra)cká“ kontinuita s t"etí republikou je a# p"ímo nebo ne-
p"ímo, v*dom* (i nev*domky spojena s úsp*&nou komunistickou „dvoufázovou“ 
propagandisticko-politickou strategií. V p"ípad* b%val%ch komunist$, resp. 
komunistick%ch spolupracovník$, je její obhajoba vysv*tlitelná – logicky názorov* 
ustupují o krok zp*t, tj. z hlediska komunistické strategie dvoufázové revoluce od 
d"ív*j&ího hájení revoluce „socialistické“ (tj. vít*zství komunismu v únoru 1948) 
k hájení revoluce národní a demokratické (tj. vít*zství Národní fronty v kv*tnu 
1945). Krom* toho n*kte"í z akademick%ch zastánc$ kontinuity s t"etí republikou 
nejspí&e v*"í v „pokrokové“ ideály tohoto období více ne' v liberáln*demokratické 
hodnoty a jiní se patrn* up"ímn* domnívají, 'e politika Edvarda Bene&e a dal&ích 
lidov*demokratick%ch „humanist$“ byla dob"e mín*nou a u&lechtilou snahou, která  
se vinou nep"ízniv%ch vn*j&ích vliv$ nezda"ila.

Uvedené shrnuji v hypotéze, 'e alespo- podle vyzn*ní v%&e citovan%ch v%stup$ se 
hlavní proud (eské historiogra)e po listopadu 1989 ve v*ci posuzování období 1945 
a' 1948 dostal pod vliv státoprávn*-politického pragmatismu a národn*frontovní 
ideologie, podporujících diskutabiln* pojatou „moderní“ státní a národní iden-
titu. V první polovin* devadesát%ch let u'íval Emanuel Mandler v souvislosti 
s omezováním ve"ejné diskuse o povále(ném období pojem „(eská mediální 
konvence“. Po p"elomu tisíciletí je namíst* parafrázovat jeho trefnou formulaci  
a poukázat na „(eskou státoprávní konvenci“, tj. na preferované pojetí tzv. moderní 
(eské státnosti, která je vyu'ívána jako „zaklínadlo“ pro hájení Bene&ovy vále(né  
a povále(né národn*frontovní politiky.
Na zalo'ení „moderní (eské státnosti“ a vybudování jejích „probene&ovsk%ch“  
a „pronárodn*frontovních“ základ$ jako jednoho z nejd$le'it*j&ích nosn%ch pilí"$ se 
v%znamn* podílel právník – b%val% komunista a z toho d$vodu i neúsp*&n% kandidát 
na soudce ústavního soudu – Václav Pavlí(ek. O jeho názorech se m$'eme do(íst 
nap"íklad v trilogii nazvané O *eské státnosti. Úvahy a polemiky, která je rozsáhl%m 
souborem (lánk$, úvah a rozhovor$, publikovan%ch v r$zn%ch periodikách. Své 
pojetí (eské státnosti, jejím' základem jsou podle n*ho demokratické hodnoty, 
které ztoto'-uje s hodnotami svobody, rovnosti a bratrství vyjád"en%mi ideály 
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Francouzské revoluce, k nim' se podle jeho v%kladu (eská spole(nost hlásila ji' od 
19. století, prezentuje v úvodní pasá'i t"etího dílu nazvaného O demokratick) a laick) 
stát. Úvodní text velmi dob"e vystihuje Pavlí(k$v zp$sob my&lení – podstatnou (ást 
úvah o (eské státnosti zde autor v*nuje souvislostem &estileté nacistické okupace 
a nutnosti hájit povále(né „vypo"ádání s N*mci“, ale o (ty"icetileté komunistické 
okupaci se tém*" nezmi-uje, o nutnosti „vypo"ádání s komunisty“ nemluv*. Co 
se t%(e Pavlí(kova posuzování komunismu, v%jimkou je zde zmínka v pasá'i, 
její' vyzn*ní hovo"í za autora a jeho názorov% okruh více ne' stovky stran textu: 
Spojování v)zev k boji proti nacismu a k boji proti komunismu ve své podstat" 
nesm"%uje proti obecnému odmítnutí totalitarismu v(eho druhu (rasového, politického, 
nábo'enského atd.), jeho' kritiku provedla západoevropská politická teorie je(t" p%ed 
pádem sov"tského impéria. Cílem t"chto v)zev je ve skute*nosti zrelativizování zlo*in$ 
nacistického systému ve v"domí nov)ch generací, které ji' neza'ily uskute*-ování 
nacistické politiky panství „vy((í árijské rasy“, zni*ení *i zotro*ení údajn" mén"cenn)ch 
ras a národ$, které padly za ob"+ miliony lidí, zejména z %ad 'id$ a Slovan$. (111) 
Pavlí(ek zde p"edvádí v opa(ném gardu p"esn* to, co sám kritizuje – toti' relativizaci 
zlo(in$ komunismu (a také praktik povále(né Národní fronty) neúm*rn%m 
zv%raz-ováním zlo(in$ nacismu, které v&ak v (eské spole(nosti nebyly a nejsou  
v odborné ani ve"ejné diskusi – na rozdíl od zlo(in$ komunismu – zpochyb-ovány, 
resp. jsou nezpochybnitelné. (112) Své v%vody o &kodlivosti ztoto'-ování nacismu 
a komunismu doprovází Pavlí(ek pozoruhodn%mi argumenta(ními triky, které 
p"ipomínají komunistickou (a také národn*frontovní) propagandu ve stylu „kdo 
nejde s námi, jde proti nám a je to fa&ista nebo nacistick% kolaborant“. V návaznosti 
na v%&e citovanou pasá' pí&e o odp$rcích komunismu jako o spojencích nacismu  
a o „neonacistickém“ ve"ejném p$sobení jejich následovník$ v sou(asnosti: V n"kte- 
r)ch státech se legáln" uskute*-ují srazy b)val)ch p%íslu(ník$ oddíl$ SS s od$vodn"-
ním, 'e také jejich jednotky bojovaly za národní zájmy „proti bol(evismu“. Ob"+mi 
t"chto jednotek spojen)ch s nacismem a fa(ismem v koncentra*ních táborech i na 
frontách války byli p%íslu(níci národ$, které tehdy tvo%ily protinacistickou koalici. 
Obhajoba tehdej(ích zlo*in$ zalo'ená na potla*ení historické pam"ti má aktuální 
ohlas i v r$stu sou*asného neonacismu, skupinové zá(ti, rasové a národnostní 
nenávisti zejména ve státech st%ední a v)chodní Evropy. (113) Neuvádí v&ak 
konkrétní p"íklady ani &ir&í kontext, k n*mu' pat"í i skute(nost, 'e podstatná (ást 
bojovník$ proti komunismu byla zapojena i do protinacistického odboje a 'e velk% 
po(et protinacistick%ch bojovník$ padl v boji proti komunismu nebo skon(il  
v komunistick%ch v*znicích.
Pavlí(kovy názory na povále(n% v%voj v /eskoslovensku dokládají pasá'e o prezi- 
dentsk%ch dekretech a oslavná charakteristika Edvarda Bene&e rovn*' v t"etí (ásti 
zmín*né trilogie. V (lánku Dr. Edvard Bene( a demokratick) právní %ád Pavlí(ek pí&e: 
Dr. Bene( byl p%esv"d*en)m demokratem. Jeho demokratismus vyvolával nenávist  
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u p%edstavitel$ a propagátor$ nacistického i jiného totalitarismu. Zásadní antagonis-
mus zalo'en) na protikladn)ch hodnotách ve vztahu ke svobod" a demokracii 
vyjád%il nejen A. Hitler a jeho stoupenci ve vztahu k dr. Bene(ovi a *eskému národu, 
ale p%ihla(ují se k n"mu mnozí i v sou*asné dob". Na toto srovnávání Bene&ov%ch 
odp$rc$ s Hitlerem a Hitlerov%mi stoupenci Pavlí(ek navazuje: Ne v(ichni z t)ch' 
d$vod$ jako u Hitlera. N"kte%í tak *iní i z neznalosti a dezinformovanosti zalo'ené 
na dlouhodobé propagandistické kampani namí%ené proti dr. Bene(ovi jako symbolu 
novodobé *eské státnosti. (114) V (lánku nazvaném Dekrety, demokratické hodnoty 
a národní zájmy Pavlí(ek ozna(uje zpochyb-ování legitimity Bene&ov%ch dekret$ 
za zpochyb-ování v%sledk$ druhé sv*tové války r$zn%mi zainteresovan%mi za-
hrani(ními subjekty a v jejich slu'bách zpravidla stojící „pátou kolonou“ (esk%ch 
publicist$. Ve stejné tónin* jako v%&e citovan% Jind"ich Dejmek pí&e: Tato soustavná 
a zkreslující propaganda tak ovliv-uje i poslance Evropského parlamentu a zpracovává 
ve%ejné mín"ní v &eské republice. N"kolik let v Evropském parlamentu prosazované 
rezoluce ohledn" dekret$ prezidenta republiky namí%ené proti &eské republice ukazují, 
'e tyto vynalo'ené náklady na dezinformace p%iná(ejí u'itek. [...] Skupina *esky 
mluvících publicist$ od po*átku 90. let se sna'í p%esv"d*it *esk) národ a zejména 
mladou generaci, 'e jsou národem zlo*inc$, a *eskému národu jsou vyt)kány akty 
války po boku spojenc$. P%íkladem mají b)t dekrety prezidenta republiky, jejich' obsah 
se zpravidla nezná, proto je ú*elov" zkreslován. [...] Cht"jí rozlo'it *eskou národní 
identitu, diskreditovat v"domí hrdosti na staletí trvající *eskou státnost a demokratické 
tradice vyjád%ené v I. republice prezidenty Masarykem a Bene(em. [...] Na dekrety 
prezidenta republiky se soust%e0ují útoky z d$vod$ ideov" politick)ch i s ohledem na 
po'adavky majetkov)ch restitucí. Z ideov" politick)ch d$vod$ proto, 'e p%edstavují 
kontinuitu s demokratick)mi hodnotami I. republiky a obsahují normy, je' upravo- 
valy postavení &eskoslovenska jako ú*astníka protinacistické koalice v dob" války  
a v povále*ném období. V t"chto právních normách byla obsa'ena obdobná opat%ení, 
která uplat-ovaly i ostatní státy protinacistické koalice proti pora'enému nep%íteli [...] 
Dekrety prezidenta republiky byly tedy sou*ástí legitimních protinacistick)ch norem 
demokratického sv"ta a z$stávají jimi dosud. Druh) d$vod spo*ívá ve snaze získat 
zp"t majetek, kter) byl kon,skován z d$vodu opat%ení, je' souvisela s reparacemi 
uvalen)mi na v(echny n"mecké subjekty po válce nejen v &eskoslovensku, ale i ve 
v(ech spojeneck)ch státech protin"mecké, protinacistické a protijaponské koalice. 
&eská republika by se tak m"la stát prvním státem, kter) by tato opat%ení zvrátil. 
(115) Své pojednání legitimizující Bene&ovy dekrety a delegitimizující argumenty 
jejich odp$rc$ Pavlí(ek uzavírá: Opat%ení, která &eskoslovensko ve válce a po válce 
*inilo proti nep%íteli, byla srovnatelná nebo shodná s akty ostatních stát$ spojenecké 
koalice. Cílená, d$sledná propaganda má *eskou spole*nost p%esv"d*it o opaku a p%i-
m"t politické p%edstavitele k omluv" a pokání za protinacistick) odpor a solidaritu se 
spojenci. (116)
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Vedle oslavného textu na Edvarda Bene&e je v citovaném t"etím dílu Pavlí(kov%ch 
úvah a polemik O *eské státnosti mo'no nalézt také texty o dal&ích autorov%ch 
oblíbencích p$sobících v komunistickém aparátu – Ji"ím Hájkovi, Zde-ku Mlyná-
"ovi a Zde-ku Ji(ínském. V heroizující vzpomínce na svého právnického souputníka 
Zde-ka Ji(ínského – mimochodem tv$rce (eskoslovenské komunistické ústavy  
z roku 1960 – vzpomíná Pavlí(ek mimo jiné na rok 1953, kdy byl Ji(ínsk% jako asistent 
na kated"e teorie státu a práva podle jeho hodnocení nep"ehlédnutelnou osobností 
a p$sobil uvá'liv%m vystupováním. To, 'e se jednalo o politicky exponovanou 
„akademickou“ funkci v dob* vrcholícího komunistického teroru a s ním spojeného 
uskute(-ování sov*tizace spole(nosti, Pavlí(ek nep"ipomíná. Následn* ov&em 
prezentuje pozoruhodn* poskládanou pasá', v ní' uvádí nemén* pozoruhodnou 
souvislost. Pí&e: Teoretické diskuse ve studentském v"deckém seminá%i se v té dob" 
zab)valy také charakterem lidov" demokratické revoluce – zda v povále*ném období 
probíhaly ji' p%em"ny socialistické nebo a' do Února 1948 demokratické. Ústavní v)voj 
&eskoslovenska byl i p%edm"tem odborného zájmu Zde-ka Ji*ínského. P%edstavu  
o socialistické revoluci ji' od roku 1945 zastávali ve sv)ch statích i na seminá%ích 
n"kte%í aspiranti vrátiv(í se ze Sov"tského svazu. Ji*ínského pojetí bylo jiné. Pozoru-
hodnou (patrn" bezd"*nou) kontinuitu s tímto „sov"tsk)m my(lením“ projevili naproti 
tomu tv$rci zák. *. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních re'im$ a  Archivu 
bezpe*nostních slo'ek p%i hodnocení tohoto období p%ed únorem 1948 v § 2 písm. b) 
zákona. (117)
Tato citace z Pavlí(kova textu si zaslou'í podrobn*j&í rozbor, v n*m' za(nu od 
konce. Podle § 2 Zákona *. 181/2007 Sb. se pro ú(ely tohoto zákona rozumí (podle 
písm b) obdobím komunistické totalitní moci úsek *eskoslovensk)ch d"jin od 25. února 
1948 do 29. prosince 1989 a dále doba tomuto *asovému úseku p%edcházející, v ní'  
probíhaly d"je t)kající se p%íprav k totalitnímu uchopení moci Komunistickou 
stranou &eskoslovenska. Demokraticky zvolen% (esk% parlament, kter% zákon  
i s citovanou formulací p"ijal, neprojevil 'ádnou kontinuitu se sov*tsk%m my&lením, 
ale pouze konstatoval historickou a historiogra)cky zdokumentovanou skute(nost. 
Komunistické názvosloví tyto d"je t)kající se p%íprav k totalitnímu uchopení moci 
Komunistickou stranou &eskoslovenska naz%valo „p"er$stání národní a demokratické 
revoluce v revoluci socialistickou“, p"i(em' jin% úhel pohledu hovo"í o „zlo(inném 
spiknutí ve spojení s cizí státní mocí“. Po"ád se ov&em jedná o popis jednoho  
a tého' povále(ného dramatu. Co se t%(e onoho komunistického v%kladu, p%edstavu  
o socialistické revoluci ji' od roku 1945 nezastávali pouze n*kte"í aspiranti vy&kolení  
v Sov*tském svazu, jak se sna'í (tená"i sugerovat Pavlí(ek, ale byl to o)ciální 
stranick% v%klad pro (eské a slovenské komunisty nejv%znamn*j&í historické tradice,  
a to prezentovan% nejen na vysoko&kolsk%ch seminá"ích, je' zmi-uje Pavlí(ek, ale  
v rámci ve&kerého komunistického celospole(enského propagandistického p$sobení. 
Propagandou zde nebylo tvrzení o vít*zství úsp*&né strategie, ale zam*-ování 
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„zlo(inného spiknutí“ komunist$ za „cestu k lep&ím zít"k$m“ a „v$li lidu“. Proto'e 
jin% ne' o)ciální v%klad (propagandisticky upravené) historie v komunistickém 
/eskoslovensku neexistoval, je Pavlí(kova v*ta nazna(ující, 'e uprost"ed padesát%ch 
let Ji*ínského pojetí bylo jiné, jen zavád*jící konstrukcí. Ji(ínsk% jako (len KS/, 
stranick% funkcioná" a agitátor musel na sv%ch v%znamn%ch postech poslu&n* 
respektovat stranickou hierarchii, a „jiné pojetí“ si tudí' nemohl dovolit. O Ji(ín-
ském a jeho reálném „pojetí“ práva v dob*, kterou zmi-uje Pavlí(ek, pí&í auto"i 
jeho encyklopedického hesla ve dvoudílné publikaci Kdo byl kdo v na(ich d"jinách 
ve 20. století Milan Chura- a Ladislav Niklí(ek: V roce 1952 absolvoval Právnickou 
fakultu UK a do roku 1954 na ní p$sobil jako asistent. Specializoval se na otázky státu 
a práva, tehdy ov(em v tvrd" stalinistickém pojetí, a následujících deset let vyu*oval v 
tomto oboru na Vysoké (kole politické ÚV KS& vysoké p%íslu(níky stranického  
a státního aparátu, jim' se dle titulu RSDr. %íkalo „rodné strany doktor“. (118)
Ve své ód* na Zde-ka Ji(ínského Pavlí(ek dále poukazuje na dal&í (podle vyzn*ní 
textu pozitivní) p$sobení svého hrdiny v komunistickém aparátu, pozd*ji v Chart* 
77 a /eskoslovenském helsinském v%boru. Pí&e také o jeho aktivit* a vlivu po 
listopadu 1989: V listopadu 1989 se Zden"k Ji*ínsk) aktivn" ú*astnil na p%evzetí 
moci Ob*ansk)m fórem. Sv)mi politick)mi zku(enostmi a právní erudicí v)razn" 
ovlivnil reformu právního %ádu a právní kulturu. P%i svém p$sobení v *eln)ch 
funkcích Federálního shromá'd"ní byl v)raznou oporou jeho p%edsedy A. Dub*eka. 
Podstatn" se podílel od po*átku na tvorb" %ady ústavních zákon$, kter)mi se postupn" 
transformoval *eskoslovensk) právní %ád do jeho demokratické podoby. (119)  
O Ji(ínského „polistopadovém“ p$sobení se ov&em m$'eme do(íst také v ji' v%&e 
citovaném encyklopedickém hesle, mimo jiné: Ve volbách v (ervnu 1992 byl za OF 
zvolen do FS a p$sobil v n*m jako první místop"edseda, proslul% svou obhajobou 
právní kontinuity s komunistick%m re'imem a odmítáním tzv. lustra(ního zákona.  
Auto"i hesla v n*m také uvád*jí Ji(ínského v%rok z roku 1993: „Zákon o protipráv-
nosti komunistického re'imu byl také z hledisek ústavnosti a právního státu vít"zstvím 
ú*elov)m, vít"zstvím politick)ch z%etel$ nad právem,“ napsal vehementní obhájce 
právního státu Ji*ínsk) v prosinci 1993 do Rudého práva. (120)  O dal&ích aspektech 
pozd*j&ího p$sobení Ji(ínského v politice po pádu komunismu v souvislosti s jeho  
kariérou v sociální demokracii auto"i hesla pí&í: Stalinista, reformní komunista, 
levicov) disident a sociální demokrat vystupoval v ka'dé této 'ivotní fázi s naprost)m 
p%esv"d*ením o své pravd". Je(t" v roce 1965 vydal knihu K politické ideologii 
bur'oasní /SR, v ní' krom" „masarykismu“ odsuzuje sociální demokraty jako „refor-
misty s mozky ztuhl)mi parlamentním kreténismem“. Zda, p%ípadn" *ím, má ztuhl) 
mozek sociáln"demokratick) parlamentá% Ji*ínsk), se lze dozv"d"t z jeho poslanecké 
*innosti a z *ast)ch komentá%$, které pí(e do Práva, d%íve rudého. (121)
Je z"ejmé, 'e Ji(ínsk% a Pavlí(ek byli a jsou v akademickém, resp. právnickém 
prost"edí nesporn* vzájemn* se podporujícími „(sou)druhy ve zbrani“ a 'e 
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Zden*k Ji(ínsk% má velk% podíl – vedle prosazování teorie právní kontinuity 
s komunistickou legislativou, o ní' se ov&em Pavlí(ek v (lánku nezmi-uje – na 
zpevn*ní n*kter%ch pilí"$ tzv. moderní (eské státnosti. Neb%t toho, 'e z Pavlí(kov%ch 
u(ebnic ústavního práva (erpají v*domosti budoucí p"edstavitelé (eské právní v*dy, 
bylo by jist* lep&í reakcí, ne' je tato polemika, se nad jeho v%vody pozastavit jen 
s krátkou vzpomínkou na „právníky“ a „historiky“ ve slu'bách komunistického 
re'imu a zaradovat se p"itom nad tím, 'e jejich b%valé v%sady jsou dnes i p"es 
v&echen akademick% a politick% vliv p"ece jen dávnou minulostí.
Na Václava Pavlí(ka navazuje a k jeho pojetí historického v%voje (eské státnosti se 
hlásí v%znamn% teoretik práva st"ední generace Jan Kuklík. Ve své monogra)i M)ty 
a realita tzv. Bene(ov)ch dekret$ z roku 2002 vysv*tluje teorii kontinuity Bene&ovy 
prezidentské funkce b*hem druhé sv*tové války a z ní plynoucí legitimní právní 
normotvorbu následovn*: S pokusem o kompromisní pojetí, které nejvíce odpovídá 
skute*n)m historick)m fakt$m, p%i(el profesor ústavního práva V. Pavlí*ek, kdy' 
pova'oval Bene(ovu abdikaci za platnou, ale dovodil, 'e prezident se své funkce v roce 
1940 po britském uznání znovu ujal.(122) K této absurdní argumentaci nemám co 
dodat, snad jen to, 'e lze mít vá'né pochybnosti o jejích vyhlídkách v konfrontaci 
s tradi(ním pojetím práva mimo (post)komunismem, resp. (post)marxismem 
zamo"ené regiony západní civilizace. Na citované v*ty doc. JUDr. Jan Kuklík, Dr. 
(jak je uveden v tirá'i citované publikace) navazuje s tím, 'e podle Pavlí(ka se Bene& 
legitimn* ujal funkce jako hlava domácího a zahrani(ního odboje a podporuje tyto 
argumenty sv%m názorem na legitimitu Bene&ova nároku vydávat záva'né právní 
dekrety tím, 'e jeho nárok na v)kon funkce prezidenta podpo%ila mezinárodn" uznaná 
vláda [...] a 'e tento akt byl po válce schválen Prozatímním národním shromá'd"ním 
a de,nitivn" potvrzen po parlamentních volbách v roce 1946. (123) Toto na první 
poslech solidn* zn*jící zd$vodn*ní je ov&em nemén* absurdní, pokud se vezme  
v úvahu skute(nost, 'e (leny prozatímní vlády jmenoval jejich „prozatímní“ prezi-
dent Bene& na základ* v%hradního práva, které si sám nadelegoval, a 'e z této vlády 
vze&la po dohod* s komunisty povále(ná – u' nikoli prozatímní – Národní fronta, 
která sama sebe obda"ila exekutivní i legislativní pravomocí a mimo jiné vybrala 
také poslance do onoho zmi-ovaného povále(ného Prozatímního národního 
shromá'd*ní, a dále, 'e volby v roce 1946 byly omezeny rovn*' pouze na kandidáty 
té'e Národní fronty. V publikaci D"jiny *eskoslovenského práva 1945–1989 Kuklík 
u' na samém za(átku prezentuje údajn% (ve skute(nosti vyfabulovaném) konsensus 
související s p"evzetím (p"esn*ji uzurpací) vlády Národní frontou a programem 
této „lond%nsko-moskevské“ koalice: V(echny hlavní politické sm"ry a jejich v$d*í 
osobnosti, které se podílely na domácím a zahrani*ním odboji, ji' v pr$b"hu války 
deklarovaly, 'e se po osvobození zasadí o provedení zásadních zm"n ve vnit%ní i za- 
hrani*ní politice osvobozeného &eskoslovenska. (124) Tato v*ta nem$'e obstát také 
 proto, 'e – vedle jin%ch nelogi(ností (v právním stát* nesta(í k uskute(n*ní politic-
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kého zám*ru jeho deklarování politick%m subjektem nebo osobností, ale k jeho 
uskute(n*ní je t"eba mít p"íslu&n% mandát), které zde Kuklík nebere v úvahu – se 
na odboji podíleli také (lenové b%valé agrární strany v(etn* jejího v$dce Rudolfa 
Berana, stejn* jako (lenové národn*demokratické strany, resp. strany národního 
sjednocení. Bez dal&ího komentá"e p"ipomínám, 'e tyto politické strany byly po 
válce zakázány, jejich funkcioná"i perzekuováni a R. Beran byl odsouzen na dvacet  
let t*'kého 'alá"e. (125)
B%val% (eskoslovensk% generální prokurátor Ji"í !etina (126), jen' je právníkem 
stejné generace jako Václav Pavlí(ek, dosp*l k práv* opa(n%m záv*r$m (ne' Pavlí(ek  
a po n*m Kuklík), které také ve"ejn* prezentoval. U' v první polovin* devadesát%ch  
let se za(al kriticky zab%vat obdobím 1945–1948 v souvislosti s retribu(ním 
soudnictvím a p"ípadem odsouzení známého (eského pr$myslníka Jana A. Bati.  
V roce 1998 pak !etina, kterému jeho nestrann% postoj a snaha prosazovat právní 
vyrovnání s komunistickou i národn*frontovní minulostí naru&ily profesní kariéru 
i osobní 'ivot, popsal v (lánku Lex Jan Antonín Ba#a jednu z kapitol (eskosloven-
ského povále(ného retribu(ního soudnictví: nespravedlivé odsouzení Jana A. Bati 
k patnácti let$m 'alá"e a ztrát* majetku. O vyrovnávání s minulostí v /eské 
republice po pádu komunismu !etina v první (ásti (lánku pí&e: Evropu a cel) 
civilizovan) sv"t jsme nep%esv"d*ili, 'e jsme sami schopni vyrovnat se d$stojn)m 
zp$sobem s na(í *ty%icetiletou komunistickou minulostí. V'dy+ i zákon o mo'nosti 
postihu komunistick)ch zlo*in$ jsme p%ijali a' po p%íkladu N"mecka, kdy na(í nejvy((í 
p%edstavitelé byli nuceni uznat, 'e návrh Helmuta Kohla a jeho schválení n"meck)m 
parlamentem nem$'e b)t právn" dementní, co' do tohoto okam'iku byla jejich 
konfese. &eská „*áste*ná rehabilitace“, „*áste*ná restituce“, „*áste*né od*in"ní k%ivd“  
a taky jen „*áste*ná spravedlnost“ jsou demokratickému sv"tu k smíchu. Nechápe ji, 
nebo+ sv)m 'ivotním stylem, za'it)mi demokratick)mi principy, zásadami nem$'e 
evropsk) ob*an pochopit logiku, kterou na(i polistopadoví v$dci vymysleli a kostrbat" 
zd$vodnili jako „speci,ckou *eskou cestu k demokracii“. (127) O Ba#ov* odsouzení 
!etina pí&e: /eská „*áste*ná spravedlnost“ a „zbytkové tresty“ [!etina zde nará'í 
na tzv. zbytkové tresty p"íslu&ník$ protikomunistického odboje, jejich' platnost 
nebyla po listopadu 1989 zru&ena, pozn. aut.] jsou pro Evropu a civilizovan) sv"t 
nepochopitelné a nep%ijatelné. Spravedlnost bu0 je, nebo není! [...] Navíc na(e „*eská 
*áste*ná spravedlnost“ byla *asov" omezena dnem 25. února 1948. Kdo byl odsouzen 
by+ o jeden den d%íve, má prost" „historickou sm$lu“. A takovou „historickou 
sm$lu“ má i odsouzen) Jan Antonín Ba+a. (128) Dále následuje popis tzv. velkého 
retribu(ního dekretu prezidenta Bene&e (. 16 z roku 1945 o potrestání nacistick)ch 
zlo*inc$, zrádc$ a jejich pomaha*$, podle n*ho' byl Ba#a souzen a odsouzen 
Národním soudem: I za popsan)ch drakonick)ch ustanovení se cht"l Jan A. Ba+a  
k Národnímu soudu osobn" dostavit, obhajovat své jednání i jméno. To mu ale 
nebylo umo'n"no, a to zám"rn". A* Národní soud znal jeho p%esné bydli(t", nebyla  
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mu ob'aloba, ani v)zva k hlavnímu p%elí*ení doru*ena. Naopak, bylo p%edem roz-
hodnuto konat hlavní p%elí*ení v nep%ítomnosti Jana Antonína Bati, a byl mu proto 
ustanoven obhájce JUDr. Pacholík jako ex o3o. Obhájcem, kterého si zvolil Ba+a, 
byl JUDr. Pra'ák, odborník skv"lé vlastenecké minulosti, kter) aktivn" bojoval proti 
nacismu spolu s Bene(em v Lond)n". A dal(í advokát JUDr. Ev'en 2aller. P%edsedou 
tribunálu byl jmenován generál justice JUDr. Jaroslav 2rámek, *len KS&. Byl sou*asn" 
jedin)m právníkem tribunálu. [...] Spolu s p%edsedou Národního soudu, generálem 
2rámkem, byl pom"r *len$ tribunálu 4:3 ve prosp"ch komunist$. To se prosím psal  
2. kv"ten 1947! Obhajoba jako celek protestovala proti protiprávnímu postupu Národ-
ního soudu, kter) se konal v nep%ítomnosti, a* nesm"l konat, proti protiprávnímu 
slo'ení tribunálu a po marnostech sv)ch protest$ posléze demonstrativn" odstoupila 
a v(ichni se vzdali mandátu obhajoby, kterou nemohli vykonávat. (129) Dále !etina 
cituje rozsudek, kde stojí: „Národní soud v Praze jako soud trestní uznal po hlavním 
p%elí*ení skon*eném dne 2. kv"tna 1947 takto právem: Jan Antonín Ba+a [...] je vinen, 
'e jako *eskoslovensk) ob*an v dob" od poloviny r. 1939, tedy v dob" zv)(eného 
ohro'ení republiky, v zahrani*í v"dom" po(kozoval zájmy republiky &eskoslovenské 
tím, 'e odmítl p%ipojiti se otev%en" k *s. hnutí odbojovému, bránil v tom i sv)m 
zam"stnanc$m a jednal tak,  'e i se sv)mi závody p%i(el na *erné listiny anglickou  
a americkou, *ím' spáchal zlo*in proti státu podle § 4 retr. dekr. a odsuzuje se podle 
§ 4 retr. dekr. k t"'kému 'alá%i v trvání 15 rok$, zost%enému ka'doro*n" v den 15. 
b%ezna temnou kom$rkou. Podle § 14 retr. dekr. se vyslovuje, 'e odsouzen) pozb)vá 
po dobu trestu ob*anské cti, 'e prvních 10 rok$ trestu odpyká ve zvlá(tních nucen)ch 
pracovních oddílech a 'e celé jeho jm"ní propadá ve prosp"ch státu.“ A dodává: 
Rozhodujícím na rozsudku bylo napln"ní cíle, pro kter) se proces zapo*al. Celé jm"ní 
sv"tového v)robního a obchodního komplexu Jana Antonína Bati propadá ve prosp"ch 
státu. Obrovské transparenty p%edev(ím ve Zlín" po'adovaly „Zrádci Janu Antonínu 
Ba+ovi nejvy((í trest“. Po%ád se psal rok 1947. (130) O své marné snaze zjednat 
nápravu a Ba#u, kter% v&echna obvin*ní od po(átku popíral, na základ* p"e&et"ení 
p"ípadu rehabilitovat !etina pí&e: V roce 1993 jsem ve funkci generálního prokurátora 
&eské republiky podal stí'nost pro poru(ení zákona ve prosp"ch nespravedliv" 
odsouzeného Jana Antonína Bati. Faksimilie je publikována v Polygonu 5+6/98. 
Tuto stí'nost jsem podal Nejvy((ímu soudu &R, jeho' p%edsedou byl JUDr. Otakar 
Motejl. P%i sametovém p%evzetí moci z%ejm" do(lo k politické úlitb" stran budoucí 
neposkvrn"nosti tzv. „Bene(ov)ch dekret$“. Jak jinak si vysv"tlit tabu nep%ekro*itelnosti 
data 25. února 1948? Jak vysv"tlit vypjatou alergii na ka'd) pokus p%ezkoumání 
evidentních nespravedlností p%ed dnem 25. února 1948? To v(e za okolností, kdy 
archivní dokumenty dokazovaly monopol komunistick)ch intrik ji' od roku 1945. (131) 
!etina v&ak odmítl p"ijmout restitu(ní „tabu“ a d$sledky svého rozhodnutí popisuje: 
Byl jsem si v"dom poprasku a nesouhlasu, kter) zp$sobí mnou podaná stí'nost proti 
rozsudku Národního soudu z roku 1947. Nebyl jsem *lenem 'ádné z politick)ch stran  
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a tak moje zázemí bylo jen moje sv"domí. Ani jedna z pravicov)ch stran se v)razn" 
nezastala generálního prokurátora &R JUDr. Ji%ího 2etiny [...] nejvíce b"snili sta%í  
a noví komunisté (Lev) blok a pozd"ji KS&M) a p%edstavitelé k%es+anské strany 
lidové KDU-&SL, její' p%edseda Ing. Josef Lux dokonce ve%ejn" nazna*uje, 'e pokud 
JUDr. Ji%í 2etina sám neabdikuje, budou lidove*tí poslanci hlasovat pro jeho odvolání 
spolu s komunistickou opozicí. [...] Na funkci generálního prokurátora &R jsem 
abdikoval koncem roku 1993. Po mém odchodu Nejvy((í soud &R bez jakékoliv 
publicity podanou stí'nost pro poru(ení zákona zamítl – práv" pro ono p%ekro*ení 
limitu 25. února 1948. JUDr. Otakar Motejl, p%edseda Nejvy((ího soudu &R, kter) 
podanou stí'nost zamítl, z$stal ve funkci a dále p%e(el na post ministra spravedlnosti 
&R. [...]  Otakaru Motejlovi, jeho' práce jsem si vá'il, v%ele doporu*uji knihu Miroslava 
Ivanova „Sága o 'ivot" a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomá(e“. A nejen jemu. M"li 
by si ji p%e*íst v(ichni praktikové práva, kte%í jsou ve své podstat" vyznava*i „konfese 
jedlík$“ s tím, 'e „v(echno, v(eci*ko lze ro'niti a zhltnout s cibulí“, jak napsal Vladislav 
Van*ura. Nikoliv p%irozená ochrana tzv. „Bene(ov)ch retribu*ních dekret$“ je po 
padesáti letech k%e*ovitá, d"ravá, a v této extázi do'ívá. Zkusme udr'et v cedníku 
vodu. M$'eme zmen(ovat otvory, voda odtéká pomaleji, ale odtéká. Kdy' pro záchra-
nu zbytku vody posléze otvory zaletujeme, voda neodtéká, ale pak u' nejde o cedník. 
Stejn" tak spravedlnost. M$'eme ji zpomalit tak, 'e do vhodn)ch vedoucích pozic 
dosadíme poslu(né právníky, kte%í respektují domluvenou politickou v$li, politickou 
dohodu. Jak dokonale jsme práv" tohle v uplynul)ch 40 komunistick)ch letech 
poznali! Ale to nemá ji' cokoli v spole*ného s právem a lidskou spravedlností.(132) 
Je nesporné, 'e alegorie, kterou !etina pou'il pro právo, platí i pro historiogra)i 
a nic na tom nem*ní ani fakt, 'e Bene&ovy dekrety jsou i tém*" patnáct let po 
publikování !etinova textu v /eské republice stále pova'ovány za legitimní, 'e tabu 
neprolomitelnosti 25. února 1948 p"etrvalo a 'e parlament /eské republiky schválil 
zákon oslavující Edvarda Bene&e.
Je rovn*' jisté, 'e mezi právníky dal&ích generací se d"íve (i pozd*ji najdou ti, pro 
které budou konstrukce názorové &koly reprezentované Václavem Pavlí(kem a Janem  
Kuklíkem podn*tem k zásadní polemice. Jedním z ji' etablovan%ch znalc$ ústavního 
práva st"ední generace, kter% se problematikou zab%vá a zastává odli&né názory ne' 
oba jmenovaní, je Kamil Nedv*dick%. Své úvahy o legitimit* Bene&ovy prezidentské 
kontinuity publikoval ve sborníku z mezinárodní konference Vále*n) rok 1941  
v *eskoslovenském domácím a zahrani*ním odboji. Ve studii  nazvané Vstup SSSR 
do války jako rozhodující p%edpoklad vít"zství státoprávní koncepce E. Bene(e se 
Nedv*dick%, mimochodem zjevn* bez znalosti argumentace Josefa Kalvody, dobírá 
k toto'nému stanovisku jako Kalvoda, které dokládá právními argumenty. V úvodu 
pí&e: K státoprávní koncepci Edvarda Bene(e lze mít %adu oprávn"n)ch v)hrad a její 
stoupenci se *asto uchylují spí(e k politick)m ne' k právním argument$m. Tento postup 
má svou logiku, nebo+ s legitimitou Prozatímního státního z%ízení jsou spjaty politické, 
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právní a v neposlední %ad" majetkové souvislosti. Mám samoz%ejm" na mysli komplex 
otázek t)kajících se obsahu pom"rn" nep%esn" naz)vaného zákonodárství, známého 
pod mediální zkratkou „Bene(ovy dekrety“. Dokonce i Ústavní soud &R v nálezu 
publikovaném pod *. 55/1995 Sb., jemu' se vyplatí v"novat bli'(í pozornost, pou'il 
p%i posuzování legitimity exilového státního z%ízení politologick)ch termín$, jako je 
„konsens *eského národa s hodnotovou i právní návazností na Masarykovu republiku“. 
Rovn"' se odvolal na mezinárodní uznání, co', jak bude demonstrováno dále, nebyla 
jednoduchá a bezesporná skute*nost. (133) Svou studii Nedv*dick% uzavírá: Vít"zství 
státoprávní koncepce Edvarda Bene(e a jím vedené exilové organizace, k n"mu' do(lo  
v d$sledku vstupu SSSR do války proti N"mecku v roce 1941, m$'eme ozna*it za po*á-
tek sov"tizace &eskoslovenska, ke které by v d$sledku vále*n)ch úsp"ch$ Sov"tského 
svazu podle v(eho stejn" do(lo, ale bez aktivní spoluú*asti politické reprezentace, ozna*o- 
vané za demokratickou, co' by pro budoucí v)voj m"lo jist" nepopirateln) v)znam. (134)
 
Re.exe Kalvodova díla $esk(mi historiky a dv+ „v+decké“ invektivy

Dílo Josefa Kalvody není mezi (esk%mi historiky neznámé. A( Kalvoda pat"í ke „t"etí“,  
a tedy nejmén* po(etné interpreta(ní skupin*, jeho knihy vydané v (e&tin* jsou 
v tematicky p"íslu&n%ch publikacích uvád*ny v seznamech literatury, v n*kter%ch 
p"ípadech jsou citovány, v jin%ch ignorovány. Recenze jeho st*'ejních monogra)í  
po jejich vydání v (e&tin* se v&ak od (esk%ch historik$ v jejich odborn%ch periodi-
kách neobjevily ani v dob*, kdy tyto monogra)e vy&ly (a' na zanedbatelné v%jimky), 
ani pozd*ji. (135) Toté' lze "íci o celkové re.exi Kalvodova historiogra)ckého 
díla. Záv*rem uvedu dva ojedin*lé p"íklady stru(n%ch zmínek o Kalvodov%ch 
monogra)ích ve studiích (esk%ch historik$ p$sobících v institucích Akademie v*d 
/R. Ob* pocházejí od historik$ nále'ících do „první“ z v%&e p"edstaven%ch skupin  
a jejich auto"i reprezentují odli&né interpreta(ní pojetí ne' Kalvoda, v obou p"ípa-
dech ov&em i na malé plo&e n*kolika v*t dali p"ednost neúnosné dehonestaci autora 
p"ed solidn* formulovan%mi argumenty.
V bro'u"e Re.exe d"jin &eskoslovenska 1918–1948 v historiogra,i na po*átku  
3. tisíciletí vydané Historick%m ústavem AV /R v roce 2008 se  historik Jind"ich 
Dejmek v p"ísp*vku „Historiogra,e *eskoslovenské zahrani*ní politiky a diplomacie 
1918–1948“ zmi-uje o Kalvodov* Roli &eskoslovenska v sov"tské strategii na t"ech 
"ádcích. P"i té p"íle'itosti p"edvádí u(ebnicovou kombinaci argumentace ad 
hominem a ad ignorantiam: Knihu v)razn" poznamenala jak neskr)vaná averze 
jejího autora k osobám T. G. Masaryka a zvlá(t" E. Bene(e, tak – objektivn" daná 
– nedostupnost bohaté *eské matérie (její' vyu'ití by p%itom n"která jeho tvrzení 
p%inejmen(ím relativizovala). (136) K t*mto Dejmkov%m formulacím mohu uvést, 
'e knihu nepoznamenala Kalvodova zá&# v$(i prvním dv*ma (eskoslovensk%m 
prezident$m, ale dlouhodobé úsilí dobrat se pravdy o souvislostech zbol&evizování 
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/eskoslovenska a jeho následného vyu'ití v sov*tské internacionalistické komunis-
tické strategii. Ka'd% (tená" knihy pozná také skute(nost, 'e Kalvoda je (vyjma 
komunistické archivy, k nim' jako exulant nem*l p"ístup) dostate(n%m znalcem 
(eské matérie a s ohledem na mezinárodn*politické souvislosti sov*tizace /esko-
slovenska, jimi' se zab%vá p"edev&ím, nem$'e b%t "e( o handicapu ve smyslu nedo-
stupnosti „(esk%ch pramen$“. Sv*d(í o tom jak poznámkov% aparát, tak odkazy na 
prameny, cel% text knihy i kladné odezvy, je' kniha vzbudila v americkém prost"edí 
(kniha vy&la ve t"ech vydáních). Dal&í komentá" k Dejmkov%m tvrzením by se mohl 
podobat tomu, kter% následuje v souvislosti s názory histori(ky Masarykova ústavu 
AV /R Marie Neudor.ové.
Ameri(tí a kanad&tí historikové zam*"ení na soudobé d*jiny st"ední Evropy v pozi- 
tivn* lad*n%ch recenzích konstatovali, 'e Kalvodovo vylí(ení událostí v knize 
Genesis of Czechoslovakia je mimo"ádn* zda"ilé; zazn*l i názor, 'e nemá sob* 
rovno. (137) Kniha vzbudila kladnou odezvu i u slovensk%ch exilov%ch historik$. 
P"edstavitelé sou(asné (eské historiogra)e v&ak Genesi &eskoslovenska u' patnáct 
let vesm*s ignorují. Sv*d(í o tom i absence zmínky o této knize ve zmín*né bro'u"e 
Historického ústavu AV, kde p"ehled literatury vztahující se k vzniku /eskoslovenska 
zpracoval Josef Harna. (138) Na Genesi &eskoslovenska v&ak ojedin*le zareagovala 
Marie Neudor.ová z Masarykova ústavu AV v (lánku nazvaném Exilová historická 
literatura 1948–1989 publikovaném ve sborníku nazvaném V"%e Olivové ad honorem. 
Její krátká re.exe je psána v podobném stylu jako Dejmkova, ale zárove- o poznání 
vyhrocen*ji: Ne v(ichni historikové publikující v exilu v(ak ,lozo,cky a politicky sdíleli 
demokratické kritérium pro hodnocení &eskoslovenska mezi léty 1918 a 1938. Uvedla 
bych dva p%íklady vycházející nejen z nedemokratick)ch pozic, ale postrádající obvykl) 
stupe- odborné snahy dobrat se pravdy. Uvádím je zde proto, 'e vy(ly jak v *e(tin", 
tak v cizích jazycích a nez$staly mezi *esk)mi historiky bez vlivu. Autorem jedné 
je katolick) historik Josef Kalvoda p$sobící v USA [...] Kalvodova kniha byla psána 
hlavn" za ú*elem zdiskreditovat Masarykovu osobnost a jeho úsilí o &eskoslovensko  
a demokracii. Zmi-uje jakoukoli nepatrnou pomluvu, nestydí se pou'ívat stalinistickou 
literaturu a interpretaci. Kalvodova prokatolická a prohabsburská publikace je hluboce 
protidemokratická a proti*eskoslovenská. (139)
Polemika s demagogick%mi v%roky, které Neudor.ová prezentuje, by nebyla p"íli& 
obtí'ná. Mohla by za(ínat t"eba tím, 'e Genese &eskoslovenska se nezab%vá obdobím 
1918–1938, jak to vypl%vá z textu Neudor.ové, ale obdobím 1914–1919. Dále by 
pokra(ovala konstatováním, 'e nám*tem Kalvodovy monogra)e není kritika  
T. G. Masaryka, ale velmi ob&írné vylí(ení procesu vzniku /eskoslovenska, jak  
o tom p"i zb*'ném nahlédnutí sv*d(í u' názvy jednotliv%ch kapitol: &e(i, Slováci 
a jejich v$d*í p%edstavitelé na prahu války; Styky s Rusy a Brity; Vznik hnutí za 
nezávislost; Organizace *eského zahrani*ního odboje, domácí nezdary; P%edstavy  
o budoucnosti st%ední Evropy, boj o kontrolu hnutí za nezávislost; Jaro a po*átek léta 
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1917 v zahrani*í atd. a' po poslední t"i z celkem osmnácti kapitol, jejich' názvy  
jsou: Nov) stát na pa%í'ské mírové konferenci; Ti, kte%í bojovali v Rusku a na Sibi%i  
a Re.exe, rekapitulace a co bylo poté. Polemika s Neudor.ovou by mohla dále od-
halit demagogi(nost jejích snadno vyvratiteln%ch v%lev$ t%kajících se prohabsbur-
ského a proti(eskoslovenského zam*"ení knihy (Kalvoda v knize ani nehoruje pro 
obnovení habsburské monarchie, ani nebrojí proti vzniku (eského, resp. (esko-
slovenského státu).
Nicmén* – inspirován Marií Neudor.ovou – zde Kalvod$v kritick% postoj k (in-
nosti Tomá&e G. Masaryka p"ipomínám. V poslední kapitole Genese &eskoslovenska 
Kalvoda v souladu se sv%m interpretativním pojetím historiogra)e uvádí své ob-
sahem knihy podlo'ené post"ehy: P%esto'e se Masaryk a Bene( li(ili sv)m postojem 
ke sv"tu, m"li mnoho spole*ného. Oba m"li tendence zam"-ovat politické iluze za 
realismus a st%ízlivost, jak dokládají Masaryk$v dopis &i*erinovi a Bene(ova víra 
v kouzlo Spole*nosti národ$ a jeho d$v"ra ve Stalina. Vnímali realitu pouze sv)ma 
vlastníma o*ima – na sebe a události kolem nikdy nepohlí'eli jinou optikou. Upadali 
tak do sebest%ednosti a pokrytectví, uplat-ujíce v konkrétních situacích „svat) zákon 
sobectví“. [...] Masaryk a Bene( v"d"li o strukturální slabosti Rakousko-Uherska, ale 
p%esto se dopustili t"ch'e chyb, kdy' do nového státu v*lenili tolik men(in. Vytvo%ili tak 
zmen(eninu Rakousko-Uherska s jeho národnostními problémy, ale bez hospodá%sk)ch 
a vojensk)ch p%edností zaniklé monarchie. Situace se zhor(ila neochotou Masaryka 
a Bene(e dát Slovák$m autonomii, kterou jim slibovala Pittsburská dohoda. Dvacet 
let po pa%í'ské mírové konferenci konstatoval Lloyd George, 'e britská delegace byla 
oklamána „úmysln)mi podvody“ – to byl d$vod, jen' byl pou'it k revizionismu Nevilla 
Chamberlaina a lorda Halifaxe b"hem mnichovské krize. Nemesis p%edlo'ila sv$j ú*et. 
Od pa%í'ské mírové konference v roce 1919 vedl %et"z událostí k Mnichovu, Teheránu, 
Jalt" a Postupimi a nakonec k roku 1948 a sov"tské invazi do &eskoslovenska v roce 
1968. Zatímco pro Masaryka a Bene(e byl bol(evick) re'im v Rusku a komunismus 
v$bec vnit%ní v"cí Ruska, historie ukázala, 'e to je problém evropsk) a sv"tov). (140)
Kalvoda zde zcela legitimn* (ano i kritika T. G. Masaryka je legitimní) prezentuje 
sv$j kritick% pohled na osobní )loso)i, politické názory i praktickou politiku 
prvních dvou (eskoslovensk%ch prezident$. Krom* toho je t"eba "íci, 'e v knize 
nevz%vá restauraci habsburské monarchie, jak mu podsouvá fabulující Neudor.ová, 
ani teokratick% (i klerofa&istick% stát, jak mu podsouvali jiní oponenti, ale do-
poru(uje politické sep*tí národ$ a stát$ st"ední Evropy. V tomto smyslu také  
Genesi &eskoslovenska (publikovanou nejprve ve Spojen%ch státech v angli(tin* 
v roce 1986) uzavírá: &e(i a Slováci by si m"li vzít z historie pou*ení. V roce 1918 
se Masaryk s Bene(em usilovn" sna'ili u*init z &eskoslovenska p%edsunutou hlídku 
Západu ve st%ední Evrop". O dvacet let pozd"ji Francie a Velká Británie souhlasily 
se zni*ením &eskoslovenska v Mnichov". Bene( se poté pokusil o v)chodní, sov"tskou 
orientaci, podle ní' m"lo b)t &eskoslovensko mostem mezi V)chodem a Západem. 
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Místo toho se v(ak prom"nilo v sov"tské p%edmostí.  Svou zem"pisnou polohou  
a historickou tradicí pat%í &e(i a Slováci do st%ední Evropy a m"li by z toho vyt"'it  
co nejvíce. &e(i a Slováci by m"li spolupracovat s dal(ími mal)mi národy v oblasti 
a najít federální %e(ení jejich spole*ného problému: p%íli(né slabosti na to, aby sami 
obstáli mezi N"meckem a Ruskem. (141)
Pro po"ádek je&t*  uvádím, 'e Kalvoda se nikdy nehlásil k jinému politickému 
uspo"ádání státu ne' k liberální demokracii a k jiné politické doktrín* ne' k sociální 
nauce "ímskokatolické církve a z ní vypl%vajícímu k"es#anskodemokratickému 
politickému programu. Nedistancoval se od /eskoslovenska, ale od (echoslovakis-
mu, byl pro bratrsk% vztah /ech$ a Slovák$ jako rovn% s rovn%m, dále pro bratrsk% 
vztah s Poláky a dal&ími národy st"edoevropského prostoru, jako' i pro spravedlivé 
a právn* únosné obnovení vztah$ /ech$ a sudetsk%ch N*mc$. Uznával (eské státní 
právo, tj. (esk% stát v historick%ch hranicích, a p"esto'e politicky propagoval návrat 
sudetsk%ch N*mc$ do (esk%ch zemí a restituci jim zabaveného majetku, nikdy ani  
náznakem nepodpo"il po'adavek (i názor propagující oprávn*nost p"ipojení (es-
kého pohrani(ního území k N*mecku nebo Rakousku.
Tuto studii uzavírám bez dal&ího komentá"e poukazem na exilovou polemiku Josefa 
Kalvody z let 1987 a' 1989 s tehdej&ím p"edsedou v%znamné exilové organizace 
Spole(nost pro v*du a um*ní Jaroslavem N*mcem, jen' vyt%kal Kalvodovi – podob-
n%m stylem jako Neudor.ová (i Dejmek – krom* jiného nep"átelství a' nenávist 
k T. G. Masarykovi. Kalvoda ve své vyost"ené odpov*di z roku 1988 k N*mcov%m 
invektivám konstatoval, 'e necítí nenávist k nikomu, a tudí' ani k Masarykovi, a o své 
motivaci sd*lil: Jsem p%íslu(níkem generace, která za'ila, jak Masarykem vybran) 
nástupce na prezidentsk) ú%ad opl)vající 'enevsk)m optimismem zavedl národ b"hem 
jednoho desetiletí dvakrát ke kapitulaci. [...] Hledal jsem odpov"di na otázku, jak se 
to mohlo stát, 'e odchovanci Masarykovy demokracie spolupracovali na nastolení 
totalitního re'imu v &eskoslovensku. M"l jsem p%íle'itost b)t sv"dkem, jak lidé 
vychovaní hlasateli humanitních ideál$ byli netolerantní a jak dovedli nelidsky jednat 
s p%íslu(níky vlastního národa, nemluv" o N"mcích a Ma0arech. [...] O Masaryka jsem 
se za*al zajímat, kdy' jsem vyhledával materiál pro knihu Genesis of Czechoslovakia. 
Po d$kladném studiu dokument$ a materiál$ v archivech jsem zjistil, 'e byl velk) 
rozdíl mezi tím, co Masaryk psal, co se nám o n"m v *ítankov)ch *láncích k v"%ení 
p%edkládalo a co ve skute*nosti d"lal. (142)
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Poznámky

1) Tímto termínem je ozna(ován povále(n% (eskoslovensk% stát v období od 8. kv*tna 1945   
do 25. února 1948.  Dále jen t"etí republika.

2) Pat"í sem také – by# ne tak jednozna(n* jako uvedené t"i instituce – Ústav pro soudobé 
d*jiny Akademie v*d, kter% má &ir&í názorové rozp*tí, a n*kte"í historikové, kte"í zde 
p$sobí, p"edstavují trend druhé zmi-ované skupiny. Dal&í politické tradice, které tvo"í 
moderní (eskou státnost, p"edstavuje vznik /eskoslovenska, kult T. G. Masaryka, první 
republika, protinacistick% odboj, reformní komunismus roku 1968 a disidentské hnutí konce 
sedmdesát%ch a osmdesát%ch let 20. století.

3) V ojedin*l%ch p"ípadech oso(ují Kalvodu pomocí neudr'itelné argumentace za 
nev*deck% p"ístup (jeho averze k E. Bene&ovi a T. G. Masarykovi, sklon ke katolickému 
fundamentalismu apod.), za neznalost dostate(ného mno'ství zdroj$, (i dokonce (to se 
ale t%ká kritiky jeho knihy Genese &eskoslovenska) z nedemokratického a protinárodního 
sm%&lení. Viz záv*re(ná (ást tohoto textu. 

4) Michal Pehr se sv%m p"ístupem do jisté míry odli&uje od historik$ Historického ústavu AV 
/R, nicmén* s ohledem na vyzn*ní jeho publikace Zápas o nové &eskoslovensko 1939–1946  
(Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011) i ní'e citovaného textu ho "adím do této první 
skupiny také.

5) Rozdíl mezi nimi a Kalvodou spo(ívá zejména v tom, 'e Kalvoda je primárn* kritick% v$(i 
uzurpování moci politiky Národní fronty, ústavn*právní diskontinuit* povále(ného státu 
s p"edvále(n%m, p"edmnichovsk%m stavem a v$(i pop"ení liberáln* demokratické tradice, 
zatímco Mandler s Churan*m poukazují primárn* na nep"ijatelnou realitu t"etí republiky 
jako na d$sledek (eského nacionalismu a (eského p"íklonu k socialistick%m idejím.   

6) V komentá"ích n*kter%ch citací jsem se nedokázal vyhnout v%razn* kritick%m formulacím,  
pova'uji ov&em za nutné zd$raznit, 'e se ani v jednom p"ípad* nejedná o postoj veden% 
osobní averzí v$(i jejich autor$m. Moje stanoviska jsou v základních v*cech toto'ná 
s názory a postoji Josefa Kalvody nebo jim blízká a vycházejí z antikomunistického, 
resp. antitotalitního hodnotového interpreta(ního rámce, kter% je sou(ástí bytostného 
p"esv*d(ení o existenci obecn* platn%ch mravních norem.

7) KOKO!KOVÁ, Zde-ka – KOCIAN, Ji"í – KOKO!KA, Stanislav (eds.): &eskoslovensko na 
rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. v)ro*í konce druhé sv"tové války. 
Národní archiv a Ústav pro soudobé d*jiny AV /R, Praha 2005.

8) &esko-n"mecké vztahy: *eská stanoviska. Kruh ob(an$ (eské republiky vyhnan%ch v r. 1938   
z pohrani(í a Smí"ení 95, Praha 1998.

9) BROKLOVÁ, Eva: Politick% systém v /eskoslovensku 1945–1948. In: &eskoslovensko na 
rozhraní dvou epoch nesvobody, s. 78. V dob* publikování (lánku byla autorka (nar. 1939) 
vedoucí v*deckou pracovnicí Masarykova ústavu  AV /R.

10) PEHR, Michal: P"ísp*vek k poznání socializující a lidové demokracie v /eskoslovensku 
v letech 1945–1948. In: &eskoslovensko na rozhraní dvou epoch nesvobody, s. 139. V dob* 
publikování (lánku byl autor (nar. 1977) pracovníkem Masarykova ústavu AV /R.

11) PERNES, Ji"í: Kontinuita a diskontinuita ve v%voji t"etí republiky. In: &eskoslovensko na 
rozhraní dvou epoch nesvobody, s. 143. V dob* publikování (lánku byl autor (nar. 1948) 
v*deck%m pracovníkem a vedoucím brn*nské pobo(ky Ústavu pro soudobé d*jiny AV /R.

12) SMETANA, Vít: Sféry vlivu a /eskoslovensko: ob*# nebo spoluarchitekt? In: 
&eskoslovensko na rozhraní dvou epoch nesvobody, s. 62–63. V dob* publikování (lánku byl 
autor (nar. 1973) v*deck%m pracovníkem Ústavu pro soudobé d*jiny AV /R.

13) Tamté', s. 65.
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14) ROKOSK4, Jaroslav: Agrárníci – politi(tí v*zni Národní fronty. In: &eskoslovensko na 
rozhraní dvou epoch nesvobody, s. 144–145. V dob* publikování (lánku byl autor (nar. 
1969) odborn%m asistentem na kated"e historie Ústavu humanitních studií Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyn* v Ústí nad Labem.

15) Tamté', s. 146–147.
16) Tamté', s. 145–146, 153.
17) CHURA5, Milan: Postupim jako (eské alibi. In: &esko-n"mecké vztahy: *eská stanoviska, 

s. 48. V dob* publikování (lánku p$sobil autor (nar. 1931) jako p"ekladatel a publicista,         
od roku 1993 je v d$chodu.

18) Tamté', s. 52.
19) Tamté'.
20) Tamté'.
21) Tamté', s. 54.
22) Tamté', s. 55–56.
23) Tamté', s. 56.
24) Krom* dále citovaného (lánku jde o (lánky &e(i a N"mci v *esk)ch zemích – obraz d"jin a 

Legenda o sudeton"meckém právu na sebeur*ení v r. 1918. 
25) VALENTA, Jaroslav: /eské národní a státní zájmy a dialog. In: &esko-n"mecké vztahy: 

*eská stanoviska, s. 44. V dob* publikování (lánku p$sobil autor (1930–2004) jako v*deck% 
pracovník Historického ústavu AV /R. Bylo o n*m známo, 'e v dob* tzv. normalizace byl 
aktivním agentem StB s krycím jménem Jaroslav.

26) KAPLAN, Karel: Nekrvavá revoluce. Mladá fronta, Praha 1993, s. 9. Autor (nar. 1928) byl 
dlouholet%m (lenem KS/, absolventem Institutu spole(ensk%ch v*d ÚV KS/, v padesát%ch 
a &edesát%ch letech byl prominentním komunistick%m historikem. V roce 1976 ode&el 
legáln* do SRN, po listopadu 1989 se vrátil do vlasti, stal se pracovníkem Ústavu pro 
soudobé d*jiny AV /R a vydal "adu publikací o komunistickém re'imu v /eskoslovensku. 
Problematikou t"etí republiky se Kaplan  podrobn* zab%vá rovn*' v monogra)ích Pravda    
o &eskoslovensku 1945–1948 (Panorama, Praha 1990) a P"t kapitol o únoru (Dopln*k a ÚSD 
AV /R, Brno a Praha 1997).

27) KAPLAN, Nekrvavá revoluce, s. 10.
28) Tamté', s. 41–42.
29) Tamté', s. 37.
30) KAPLAN, Karel: Pravda o &eskoslovensku 1945–1948. Panorama, Praha 1990, s. 159.
31) Tamté', s. 162.
32) KAPLAN, Karel: Národní fronta 1948–1960. Academia, Praha 2012, s. 9–10, 13, 15, 19.
33) KOCIAN, Ji"í: Povále(n% v%voj v /eskoslovensku 1945–1948, SPN, Praha 1991, s. 7. 

Autor (nar. 1956) byl v letech 1981–1993 stá'istou, v*deck%m aspirantem a v*deck%m 
pracovníkem Ústavu (eskoslovensk%ch a sv*tov%ch d*jin /SAV a Historického ústavu AV 
/R, od roku 1994 p$sobí v Ústavu pro soudobé d*jiny AV /R, v sou(asnosti jako vedoucí 
v*deck% pracovník Odd*lení pro v%zkum (esk%ch a (eskoslovensk%ch d*jin 1945–1989 a je 
p"edsedou Sdru'ení historik$ /R. T"etí republikou se Kocian zab%vá také ve své monogra)i 
&eskoslovenská strana národn" socialistická v letech 1945–1948. Organizace, program, 
politika. Dopln*k, Brno 2002.

34) Tamté', s. 11.
35) KVA/EK, Robert: &eské d"jiny II. U*ebnice pro st%ední (koly. SPL-Práce, Praha 2002,           

s. 164. Autor (nar. 1932) byl v dob* vydání u(ebnice pedagogem a v*deck%m pracovníkem 
Ústavu (esk%ch d*jin Filoso)cké fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1956–1989 p$sobil 
jako pedagog a v*deck% pracovník rovn*' na Filoso)cké fakult* Univerzity Karlovy, b*hem 
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své kariéry v komunistickém období publikoval jako historik deset monogra)í v rozmezí let 
1958–1989, v roce 1966 byl jmenován docentem.

36) Tamté': s. 170–171.
37) Tamté', s. 175–176.
38) Tamté', s. 170. S ohledem na Bene&ovu povále(nou pravomoc vydávat v%znamné 

legislativní normy (dekrety), jako' i na dal&í skute(nosti (nap"íklad prohlá&ení v nej-
kriti(t*j&í chvíli, 'e bez Gottwalda a komunist$ si vládu nedoká'e p"edstavit), je Kva(kova 
formulace op*t nep"esná.

39) OLIVOVÁ, V*ra: 20 let Spole*nosti Edvarda Bene(e. Spole*nost Edvarda Bene(e, Praha 2010, 
s. 5. Autorka (nar. 1926) byla v dob* vydání publikace p"edsedkyní Spole(nosti Edvarda 
Bene&e (zvolena v roce 1991). V období komunistického re'imu p$sobila jako histori(ka      
a pedago'ka, v roce 1950–1951 byla zam*stnána v Politickém archivu Kancelá"e prezidenta 
republiky, v roce 1951 získala doktorát )loso)e, poté pracovala jako asistentka a odborná 
asistentka na Vysoké &kole politick%ch a hospodá"sk%ch v*d a od roku 1954 na Filoso)cké 
fakult* Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1964 byla jmenována docentkou.

40) Tamté', s. 14–15. Olivová si zde plete kritiku díl(ích aspekt$ prvorepublikové politiky, 
která je mimochodem práv* podle liberáln*demokratick%ch tradic legitimní, s odmítnutím 
politického systému „prvorepublikové“ liberální demokracie. Krom* toho /eskoslovensko   
a posléze i /eská republika po listopadu 1989 systém liberální demokracie zcela 
jednozna(n* a konsensuáln* p"ijaly. K tomu je nutno je&t* dodat, 'e prvorepublikov% 
i polistopadov% (eskoslovensk% politick% systém byl (je) zásadn* odli&n% od nemnoha 
publicisty a historiky kritizovaného systému t"etí (eskoslovenské republiky.

41) Tamté', s. 28.
42) Olivová zam*nila pojmy a historiogra)cky i politologicky zcela legitimní kritick% pohled 

na vznik a uspo"ádání (eskoslovenského mezivále(ného státu zam*nila za popírání jeho 
existence.

43) DEJMEK, Jind"ich: Edvard Bene(. Politická biogra,e *eského demokrata. &ást druhá. 
Prezident republiky a v$dce národního odboje (1935–1948). Univerzita Karlova a 
Nakladatelství Karolinum, Praha 2008, s. 702. Autor (nar. 1965) byl v dob* vydání knihy a je 
dosud v*deck%m pracovníkem Historického ústavu AV /R.

44) Tamté', s. 721.
45) Tamté', s. 721.
46) Tamté', s. 722.
47) Tamté', s. 713.
48) Tamté', s. 716.
49) Tamté', s. 526.
50) Tamté', s. 719.
51) Tamté', s. 300–301.
52) Tamté', s. 295.
53) Tamté', s. 296.
54) Tamté', s. 299.
55) Tamté', s. 299.
56) N6ME/EK, Jan: Od spojenectví k roztr'ce. Academia, Praha 2003, s. 298. Autor (nar. 1963) 

byl v dob* vydání knihy a je dosud v*deck%m pracovníkem Historického ústavu AV /R.
57) N6ME/EK, Jan a kol.: Cesta k dekret$m a odsunu N"mc$. Litera Bohemica, Praha 2002.
58) VA!KO, Václav: Neuml*ená. Kronika katolické církve v &eskoslovensku po druhé sv"tové 

válce. I. Zvon, Praha 1990, s. 13. Autor (nar. 1921) byl v dob* vydání knihy vedoucím 
/eské katolické charity. Po skon(ení druhé sv*tové války p$sobil v diplomatické slu'b* 
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jako ata&é v Moskv*, v roce 1949 byl odvolán a v roce 1951 byl z ministerstva zahrani(ních 
v*cí propu&t*n, v letech 1953–1960 byl politick%m v*zn*m komunistického re'imu, poté 
pracoval jako d*lník, pracovník katolické charity a korektor.

59) Tamté', s. 14.
60) Tamté', s. 28.
61) Tamté', s. 29.
62) Tamté', s. 31.
63) Tamté', s. 31.
64) VA!KO, Václav: D$m na skále 1. Církev zkou(ená, 1945 – za*átek 1950. Karmelitánské 

nakladatelství, Kostelní Vyd"í 2004, s. 12–13.
65) ARBURG von, Adrian - STAN6K, Tomá& (eds.): Vysídlení N"mc$ a prom"ny *eského 

pohrani*í 1945–1951. Dokumenty *esk)ch archiv$. Díl II. Svazek 1. Duben – srpen/zá%í 1945: 
„Divok) odsun“ a po*átky osídlování. Zden*k Susa, St"edokluky 2010, s. 12. Tomá& Stan*k 
(nar. 1952) v dob* komunistického re'imu p$sobil od roku 1977 a p$sobí stále jako historik 
ve Slezském zemském muzeu v Opav*.

66) Tamté', s. 34.
67) Tamté', s. 37–38.
68) Tamté', s. 77.
69) Tamté', s. 81.
70) Tamté', s. 83.
71) Tamté', s. 84–85.
72) Tamté', s. 94.
73) Tamté', s. 98.
74) Tamté', s. 108.
75) Tamté', s. 137.
76) Tamté', s. 140–141.
77) Tamté', s. 147–149.
78) SMETANA, Vít: Národní mytologie mezi V%chodem a Západem. In: KOKO!KA, Stanislav 

a kol.: Nultá hodina – &eskoslovensko na ja%e 1945 ve strategick)ch souvislostech. Euroslavica, 
Praha 2011, s. 102.

79) Zde lze ov&em Smetanovi namítnout, 'e stanovisko Západu ve v*ci Polska je p"i objektivním 
rozboru st*'í obhajitelné. Argument Stalinova slibu svobodn%ch voleb se v této souvislosti 
jeví jen jako nerelevantní „prozápadní alibismus“ pro „vysv*tlení“ ob*tování (i p"esn*ji 
zradu Polska. Lze opodstatn*n* pochybovat o tom, 'e brit&tí a ameri(tí politikové a politi(tí 
stratégové (pokud ov&em nebyli ovlivn*ni iluzorními pudov*-pseudoracionalistick%mi 
sympatiemi k Sov*t$m jako F. D. Roosevelt (i p"ímo tajnou spoluprací s nimi jako pobo(ník 
amerického prezidenta na Jaltské konferenci Alger Hiss) v*"ili v demokratick% v%voj v Polsku. 
Krom* toho je zde fakt akceptování v%chodních polsk%ch hranic vze&l%ch z nacisticko-sov*tské 
agrese v zá"í 1939, kter% se m$'e jevit jako povále(ná varianta „mnichovského“ appeaserství – 
a to v%razn* negativn*j&í ne' její p"edobraz.

80) Tamté', s. 104.
81) Tamté', s. 107.
82) M%tus o tzv. demokracii t"etí republiky je sice (áste(n* p"ekonán (spí&e v&ak z men&í 

(ásti), ale je p"ekryt jin%m m%tem, toti' m%tem o údajném spole(enském konsensu, z n*ho' 
vyplynula legitimita „omezené demokracie“ (v(etn* „omezení“ lidsk%ch a ob(ansk%ch 
práv), legitimita vyvlastn*ní a vysídlení sudetsk%ch N*mc$ a legitimita justi(ních zlo(in$ na 
politickou objednávku prost"ednictvím retribu(ního soudnictví. Na p"ekonání m%tu o t"etí 
republice v (eském odborném a (áste(n* i ve"ejném pov*domí nemá zásluhu (esk% historik 
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Ji"í Pernes (viz v%&e), ani francouzsk% politolog Jacques Rupnik a ani n*mecká histori(ka 
Christianne Brennerová (p"i v&í úct* k záb*ru a fundovanosti její rozsáhlé st*'ejní práce na 
dané téma, která ov&em vy&la jen v n*m(in* – viz BRENNER, Christianne: Zwischen Ost 
und West. Tschechische politische Diskurse 1945–1948. Oldenburg 2009). Tuto zásluhu má 
zejména redak(ní a autorsk% okruh kulturn*-politické revue St%ední Evropa (Rudolf Ku(era, 
Lud*k Bedná", Milan Chura-, Emanuel Mandler a dal&í), dále historik Milan Drápala 
(viz jeho pr$kopnická práce Na ztracené vart" Západu. Antologie *eské protikomunistické 
publicistiky 1945–1948. Prostor, Praha 2000 a také jeho &éfredaktorská snaha p"enést témata 
spojená s t"etí republikou na stránky (asopisu ÚSD AV Soudobé d*jiny), historik Tomá& 
Stan*k (viz jeho systematická pr$kopnická práce dokumentující povále(n% teror, vysídlení 
a vyvlastn*ní sudetsk%ch N*mc$), historik Jaroslav Rokosk% (viz jeho pr$kopnické studie       
o pronásledování politik$ agrární strany a zejména monumentální monogra)i Rudolf Beran 
a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany. Vy&ehrad a ÚSTR, Praha 2011, která vy&la ve 
stejném roce jako citovan% Smetan$v text) a samoz"ejm* s ohledem na v&echny jeho práce 
vydané v /eské republice po pádu komunismu i historik Josef Kalvoda. Smetanovu tezi 
si s ohledem na dv* dekády rozporupln* vedené diskuse a p"etrvávání právních d$sledk$ 
– nikoliv p"ehmat$, ale d$sledk$ cíleného zam*"ení politického re'imu t"etí republiky – 
dovoluji parafrázovat: nejedná se zde o m%tus „nejvyvrácen*j&í“, ale „nejzvrácen*j&í“.

83) Tamté', s. 128–129.
84) Tamté', s. 133.
85) Tamté', s. 135.
86) MANDLER, Emanuel: Jeden díl permanentní revoluce v /echách a na Morav* (I. (ást). 

St%ední Evropa, b"ezen 1996, (. 58, s. 66. Mandler opakovan* zam*-uje – podobn* jako v%&e 
citovaní historikové „první“ a „druhé“ interpreta(ní skupiny, by# v opa(ném „gardu“ – jednotu 
Bene&em a spol. a komunisty vybudované Národní fronty, která uzurpovala politickou moc,  
s celospole(ensk%m (i celonárodním konsensem. Emanuel Mandler (1932–2009) pracoval  
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Josef Kalvoda – )ivotopis v datech

1923 – narozen 15. ledna v Mal(i u Chot*bo"e
1937 – rozhodnutím otce kon(í ni'&í stupe- gymnázia, aby mu mohl pomáhat        

na domácím hospodá"ství
1940 – úsp*&n* kon(í studium na Odborné &kole hospodá"ské
1945 – vstupuje do /eskoslovenské strany lidové
1945-1948 – funkcioná"em /SL na krajské úrovni
1948 (b"ezen-(ervenec) – dr'en ve vazební v*znici na popud StB
1948 (listopad) – út*k do americké zóny N*mecka
1948 (listopad-prosinec) – pobyt v uprchlickém tábo"e Murnau, zakládá Sdru'ení 

katolické mláde'e v exilu, Svatováclavskou 'upu Orla v exilu a místní 
odbo(ku /SL v exilu

1949-1951 – zem*d*lcem a zdravotním o&et"ovatelem v Norsku, zakládá norské 
odbo(ky (eskoslovenské Cyrilometod*jské ligy, Svatováclavské 'upy Orla       
v exilu a /SL v exilu

1951 (únor-srpen) – &éfredaktorem (asopisu &echoslovák v Norsku
1951 (listopad) – p"íjezd z Norska do USA
1951-1954 – cestuje po Spojen%ch státech a pob%vá postupn* v Cedar Rapids, St. 

Louis, Galvestone, Los Angeles, Chicagu a New Yorku, pracuje jako zdravotní 
o&et"ovatel a d*lník-nástroja"

1953 – spoluzakládá /eské k"es#ansko demokratické hnutí v exilu (/KDH resp. 
KDH) a stává se jeho místop"edsedou

1953 – publikuje pod pseudonymem Josef Doubravsk% v chicagském Katolíku na 
pokra(ování historicko-autobiogra)ckou esej o únoru 1948 2elezná opona 
padá 

1954 – stává se p"edsedou /KDH 
1954-1960 – studuje na m*stské univerzit* v New Yorku p"i zam*stnání politologii 

a historii, po získání bakalá"ského titulu pokra(uje ve studiu na presti'ní 
Kolumbijské univerzit*

1954-1958 – &éfredaktorem a vydavatelem (esky psaného (asopisu K%es+anská 
demokracie

1955 – je autorem memoranda /KDH vlád* a Kongresu Spojen%ch stát$ americk%ch 
'ádajícího a navrhujícího ú(inn*j&í postup proti komunismu, memorandum 
je (teno na zasedání Kongresu a p"eti&t*no v kongresním v*stníku

1956 – uzavírá man'elství a získává ob(anství Spojen%ch stát$ americk%ch, jeho 'ena 
Anastasie je naturalizovaná Ameri(anka - p$vodem Loty&ka

1956 – za(íná psát v angli(tin* pro deník #e Hartford Times komentá"e o studené válce 
1958 – publikuje svou první knihu Titoism and Masters of Imposture v newyorském 

nakladatelství Vantage Press
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1958 (zá"í) – po získání magisterského titulu nastupuje pedagogickou dráhu jako 
vysoko&kolsk% profesor (odborn% asistent) historie a politologie na St. 
Joseph´s College v Hartfordu

1960 – získává doktorsk% titul (Ph.D.) ve svém hlavním oboru politologii
1961 – nastupuje jako profesor historie a politologie na univerzit* v San Diegu, kde 

získává stupe- associated professor (tj. v /R docent)
1961 – publikuje studie o komunistické strategii v Latinské Americe (Communist 

Strategy in Latin America) a nové (eskoslovenské ústav* (Czechoslovakia´s 
Socialist Constitution), které jsou p"eti&t*ny ve v*stníku Kongresu Spojen%ch 
stát$

1961-1993 – publikuje v odborn%ch (asopisech (International Behavioural Scientist, 
Nationalities Papers, #e Journal of Social and Political Studies, #e Ukrainian 
Quarterly, #e Yale Review) politologické a historiogra)cké studie

1964-1998 – p"ispívá ji' jen pod vlastním jménem do (esk%ch exilov%ch novin a 
(asopis$ (Hlasy &ech$ a Slovák$ v Austrálii, Národní politika, Na(e Hlasy, 
Ned"lní Hlasatel, Zpravodaj aj.)

1966 – nastupuje jako profesor historie a politologie na univerzit* v New Orleans
1968 – v (ervenci a srpnu nav&t*vuje po dvaceti letech pro'it%ch v exilu 

/eskoslovensko
1968 (listopad) – na konferenci v Gatlinburgu prezentuje p"edná&ku Sov"tsk) blok, 

v ní' analyzuje vpád vojsk do /eskoslovenska – text p"edná&ky si vy'ádalo 
ministerstvo zahrani(í Spojen%ch stát$

1969 – st*huje se do Hartfordu a nastupuje znovu jako profesor na St. Joseph´s 
College, kde se stává vedoucím katedry politologie a historie a získává 
nejvy&&í kvali)ka(ní akademick% stupe- professor (tj. v /R profesor)

1978 – publikuje v newyorském nakladatelství University Press of America knihu 
Czechoslovakia´s Role in Soviet Strategy, pro velk% zájem tato kniha vychází ve 
t"ech vydáních

1979 – publikuje v západon*meckém Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 
studii Masaryk in America in 1918, která p$sobí senzaci mezi historiky 
zab%vajícími se st"ední Evropou

1982 – za(íná p$sobit jako externí poradce amerického federálního ministerstva 
&kolství pro ud*lování grant$ na v%zkumnou (innost

1984 – dostává osobní d*kovn% dopis od prezidenta Ronalda Reagana za pomoc p"i 
prezidentské volební kampani

1986 – vydává v newyorském nakladatelství Boulder své 'ivotní dílo, knihu Genesis 
of Czechoslovakia o souvislostech vzniku (eskoslovenského státu v roce 1918 

1987 – je vybrán jako poradce federální Rady pro mezinárodní rozhlasovévysílání 
(BIB) a zpracovává rozsáhlou hodnotící studii o (eskoslovenském vysílání 
Radia Svobodná Evropa 
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1989 – pí&e dopis prezidentu Reaganovi a (len$m Kongresu, v n*m' 'ádá o 
politickou intervenci ve prosp*ch katolického aktivisty Augustina Navrátila 
internovaného v /eskoslovensku v psychiatrické lé(ebn*

1989 (listopad) – u p"íle'itosti svato"e(ení Ane'ky /eské se v ,ím* setkává jako (len 
delegace Svatováclavské 'upy Orla v exilu osobn* s Franti&kem kardinálem 
Tomá&kem

1990 – po pádu komunistické vlády nav&t*vuje ji' v lednu /eskoslovensko. P"i 
dvouhodinové osobní audienci u kardinála Tomá&ka se sna'í získat ho pro 
p"evoz „exilové“ sochy Panny Marie z Chicaga do Prahy a její umíst*ní na 
Starom*stské nám*stí, setkává se s p"edními k"es#ansk%mi politiky (R. Sacher, 
V. Benda, J. /arnogursk%) a získává od tehdej&ího ministra vnitra R. Sachera 
povolení vstoupit do archiv$ ministerstva vnitra

1991 – ve Spojen%ch státech se v soukromí setkává s nov%m p"edsedou KDU-
/SL Josefem Luxem, s ním' vede n*kolikahodinovou diskuzi o budoucí 
k"es#anské politice v /eskoslovensku

1992 – ú(astní se kongresu po"ádaného v Praze exilovou organizací Spole(nost pro 
v*du a um*ní a vede panel T"etí zahrani(ní odboj

1992 – v krajanském tisku publikuje informace vyt*'ené v archivu ministerstva 
vnitra o místop"edsedovi krajanské a exilové organizace Vlastislavu 
Chalupovi, kter% byl dlouholet%m komunistick%m agentem

1993 – kon(í svoji pedagogickou dráhu na St.Joseph´s College v Hartfordu a odchází 
do d$chodu

1995-1998 – publikuje na vlastní náklady v /R soubor sv%ch (lánk$ a studií v 
trilogii Z boj$ o zít"ek a knihu Genese /eskoslovenska, provádí korektury     
k (eskému vydání Role &eskoslovenska v sov"tské strategii

1998 (prosinec) – ji' t*'ce nemocen pí&e poslední (lánek – polemiku s recenzentem 
Genese &eskoslovenska historikem Janem Dobe&em, kterou Lidové noviny 
odmítly otisknout

1998 – Rozhlasová stanice Svobodná Evropa vysílá krátk% rozhovor Jana Rej'ka        
s Janem Cholínsk%m o vzniku Nakladatelství Dílo a vydání knihy Z boj$ o 
zít%ek III. Historické eseje

1999 – umírá v Hartfordu na rakovinu
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