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Úvod

O vyhnání a odsunu Němců z Československa po 2. světové válce již bylo 
řečeno mnoho a většina z nás zná základní historická fakta o této kontro-
verzní události. Jaký význam však měla a má pro českou společnost? Může 
se zdát, že po tolika letech a proklamacích o „tlustých čárách za minulostí“1 
již žádný. A přesto zde po ní zůstal rozpačitý pocit. Stačí, navštívíme-li ob-
lasti při hranicích s Německem, Rakouskem nebo s Polskem a porozhléd-
neme se kolem sebe. Spatříme tam ruiny nebo polorozbořené domy, které 
nám připomínají, že byly kdysi obydleny.

Současné diskuse o naší nedávné minulosti tematizují především tota-
litní komunistický režim a jeho počátek v roce 1948. Často se v nich zdů-
razňuje, že tři předcházející roky byly demokratické. Tento náhlý historický 
zvrat vzbuzuje u mnoha lidí údiv a pohoršení nad tím, jak snadno a rychle 
se demokratický politický systém mohl změnit ve více než šest desetiletí 
trvající totalitní režim. 

V neposlední řadě nám naši poválečnou minulost připomenou ostatní 
demokratické země, které poukazují na rozpor mezi poválečnými zákony 
stále zakotvenými v českém právním řádu a mezinárodní úmluvou o lid-
ských právech. Například platnost zákona 115 z roku 1946 nepardonuje 
pouze zločiny spáchané na Němcích, ale také na těch Češích, kteří se stali 
oběťmi nekontrolovaného násilí svých krajanů. Této skutečnosti lze dnes 
jen těžko uvěřit, přesto byla součástí reality, o níž přes četné diskuse nevíme 
příliš mnoho. Přestože se naše poválečná minulost zdá být uzavřena, obje-
vují se stále nové otázky. Jak vlastně vypadala česká poválečná společnost, 
která po šestileté okupaci nabyla vytoužené svobody, a jak s ní naložila?

Na základě literárních textů a vzpomínek pamětníků osvětluje tato kniha 
ty momenty v poválečném Československu, které jsou zdánlivě nevýznamné, 
či nevhodné pro objektivní výklad dějin. Jedná se o atributy, jež se bezpro-
středně týkají lidského bytí, jako jsou motivy lidského chování, zkušenost, 
nálady a emoce. Nejde tedy o práci historickou v tradičním slova smyslu, ný-
brž o práci interdisciplinární, která zkoumá minulost z pohledu kulturologie 
a literární vědy. V centru tohoto zkoumání je fenomén zkušenosti, jak indi-
viduální, tak kolektivní, která vyhnání osvětluje jak z české, tak z německé 
perspektivy, a umožňuje tak jeho diferencovaný výklad. Tato komparativní 
studie předkládá výběr z českých a německých literárních textů a ústních 
výpovědí pamětníků o česko-německém soužití od roku 1918 do konce vál-
ky, aby poskytla fenomenologický vhled do obou mentálních světů. 
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Výchozími literárními díly jsou české romány Hvězdná hodina vrahů 
(1995) od Pavla Kohouta, Nástup (1951) od Václava Řezáče, Město na hra-
nici (1958) od Karla Ptáčníka a novela Boží duha (1955; 1969) od Jaro-
slava Durycha. Z německých literárních děl analyzuji román Niemandszeit 
(2002, Čas nikoho, česky 2004) od Jörga Berniga a povídku Der Galgen im 
Weinberg (1951, Šibenice na vinici) od Josefa Mühlbergera. Průběžně se 
v knize odvolávám na další česká a německá literární zpracování, jakými 
jsou například román Dům na zeleném svahu (1947) autorky Anny Sedlma-
yerové, Sázka na lásku (1972) od Jana Suchla nebo z německy psaných děl 
novela Božena (1994) od Petera Härtlinga a Engste Heimat (1995, Nechte 
být, paní Smrti, česky 1997) od Eriky Pedretti. Podobně jako literární díla, 
zprostředkovávají nám minulou zkušenost i ústní výpovědi pamětníků. 
V nich srovnávám vzpomínky Čechů a Němců a osvětluji odlišnost jejich 
postojů ke klíčovým událostem v období let 1918–45. Na obou stranách 
zaznívají stereotypy, které se staly součástí kolektivní paměti jak Čechů, tak 
sudetských Němců a jejichž automatické přejímání nás pochopení těchto 
událostí spíše vzdaluje. Svým záběrem a metodologickým přístupem jde 
tato kniha za rámec ustáleného historického výkladu o vyhnání a odsunu 
Němců a poukazuje na úskalí poválečného chápání svobody a demokracie 
v Československu, jež významně utváří mentální struktury české kolektivní 
identity. 
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Seznam zkratek

BDM Bund Deutscher Mädel (Svaz německých dívek)
CDU/CSU Christlich Demokratische Union/Christlich-Soziale Union
 (Křesťansko-demokratická unie/Křesťansko-sociální unie)
ČSR Československá republika
DJ Deutsches Jungvolk (Německá mládež)
FF UK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
HJ Hitlerjugend (Hitlerova mládež)
JZD Jednotné zemědělské družstvo
KSČ Komunistická strana Československa
NDR Německá demokratická republika
NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
 (Nacionálněsocialistická německá dělnická strana)
SdP Sudetendeutsche Partei (Sudetoněmecká strana)
SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Jednotná socialistická 
 strana Německa)
SA Sturmabteilung (nacistické úderné oddíly)
SRN Spolková republika Německo
SS Schutzstaffel (ozbrojená organizace NSDAP)
SSSR Svaz sovětských socialistických republik
StB Státní bezpečnost
z.b.V. zur besonderen Verwendung (k zvláštnímu použití)
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Historické a literární vyprávění

Náš každodenní život je od minulosti oproštěn jen zdánlivě, neboť do 
něj neustále zasahují vzpomínky na minulé události. To, jak jim rozumíme 
a jaký postoj k nim zaujímáme, ovlivňuje náš současný život i naše před-
stavy a přání vztahující se k době budoucí. Minulost, respektive prožité 
zkušenosti, k nimž se neustále vracíme, dávají obsah našim přáním a na-
plňují naše představy o budoucnu. Minulost, ať nedávná nebo vzdálená, 
nás provází na každém kroku a je součástí nejen existence jednotlivců, ale 
i každého společenství.

Naše každodenní komunikace se týká toho, co se právě děje, jakož 
i toho, co se stalo – nedávno, před několika lety, desetiletími nebo i stovka-
mi roků. Převážně hovoříme o něčem, co jsme sami zažili, ale nemusí to být 
pravidlem. Často se totiž vztahujeme k událostem, které jsou pro nás dů-
ležité, aniž bychom je museli osobně zažít, ale známe je pouze z vyprávění 
a předáváme je dál. 

Tak, jako má každý z nás své vlastní vzpomínky, které tvoří individuální 
paměť, má rovněž každé společenství vzpomínky na svoji minulost, kte-
ré utvářejí jeho kolektivní paměť. Oba typy vzpomínek mají společné to, 
že jsou sdělovány a předávány dál. V soukromé sféře si vyprávíme osobní 
vzpomínky se svými blízkými, kdežto ve veřejné sféře sdílíme vzpomín-
ky na uplynulé události se všemi, kteří do našeho společenství patří. Toto 
sdílení, byť překračuje rámec našich osobních vzpomínek, nás sbližuje 
jako společenství, které si vytváří jakési pouto a soudržnost. Naše kolek-
tivní vzpomínky na minulost tak vytvářejí paměť, která nás charakterizuje 
jako skupinu, ale k níž se vztahujeme jako jednotlivci. Tuto paměť si pěs-
tuje a uchovává každé společenství, protože by bez ní nemohlo existovat. 
Paměť, kromě jiných faktorů, konstituuje identitu jednotlivců a skupin. Je 
známo, že lidé, kteří například při nehodě ztratili paměť, dlouhodobě trpěli 
těžkou osobnostní krizí. Dokud se jim paměť alespoň částečně nevrátila, 
žili ve vakuu, protože jim chyběla minulost.

Minulost je ovšem velmi bohatá, a není v lidských možnostech si pama-
tovat vše. Jaké události jsou z ní tedy pro nás podstatné a jak si je pamatu-
jeme? Zpravidla v naší paměti zůstane zachováno to, o čem vyprávíme, ať 
již na nás nějaká událost zapůsobila v kladném nebo v záporném smyslu. 
V soukromém životě už od dětství slýcháme, co se kdy přihodilo nám i ji-
ným blízkým. Osvojujeme si tak jistý příběh, který sice vytvořil někdo jiný, 
ale my se s ním ztotožňujeme a přijímáme jej jako náš vlastní. Ten v modi-
fikované formě předáváme dál. Lze tedy říci, že vzpomínky a paměť nejsou 
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produktem jedince, protože se utvářejí v kontaktu s okolím. Vzpomínky se 
nám vybavují o to lépe, čím častěji je vyprávíme. 

Podobně je tomu také se vzpomínkami společenství, které tvoří jeho 
kolektivní paměť. Rozdíl je v tom, že se týkají velké skupiny lidí a že saha-
jí většinou do minulosti, kterou nikdo z nich nezažil. Přesto je tato dávná 
minulost pro každé společenství nesmírně důležitá, neboť právě prostřed-
nictvím vyprávění o své minulosti dané společenství vzniká. Zjednodušeně 
řečeno: žádné společenství nemůže existovat bez uceleného příběhu o své 
historické kontinuitě, protože pouze ten mu zprostředkovává celkový ob-
raz minulosti. 

Příběh o společné minulosti si můžeme buď přečíst z nejrůznějších 
textů, které z velké části vytvořili historikové, anebo si jej můžeme vy-
slechnout. Toto ústní zprostředkování minulých událostí je zdrojem orální 
historie. V obou případech jde o souvislé jazykové sdělení, ať již v psané 
nebo v ústní formě, ve kterém se líčí určitý děj. Podle francouzského filo-
zofa Paula Ricoeura má tento dej vždy podobu vyprávění. O minulosti se 
tedy dozvídáme pomocí příběhu, který je vytvořen na základě dostupných 
informací, ať již bezprostředních nebo zprostředkovaných vzpomínek, 
anebo informací z archivů a jiných zdrojů zachycujících historické události. 
Historikové na základě dostupných faktů a informací vytvářejí příběh o mi-
nulých událostech a podávají tak zprávu o dané době. Tato zpráva má po-
dobu vyprávění, neboť se jedná o souvislý, logicky uspořádaný text, který 
informuje o minulých událostech. Při bádání o minulosti se objevuje velké 
množství informací a nejrůznějších detailů, z nichž historikové musí vybrat 
ty podstatné. V takovém podání historie se klade důraz na faktografii, na 
významné politické a historické události, jež zásadně ovlivnily danou dobu, 
nebo na osobnosti, které změnily chod věcí. Přestože historie pojednává 
o společenství lidí, historický výklad dějin nezohledňuje ty aspekty, jež se 
bezprostředně týkají lidského bytí. Jsou jimi motivy lidského chování, zku-
šenost, nálady a emoce. Byly rovněž součástí historických událostí a my 
bychom je neměli přehlížet, chceme-li těmto událostem porozumět v kon-
textu lidského chování. Abychom porozuměli motivům lidských projevů 
a získali vhled do mentality lidí minulé doby, musíme překročit hranice tra-
dičního (pozitivistického) historického zkoumání, protože toto se zaměřuje 
výhradně na výčet, utřídění a zpracování faktů, aniž by výrazněji zohlednilo 
jejich kulturní a lidský rozměr.

Jak již bylo řečeno, při poznávání minulosti nejsme odkázáni pouze na 
psaný historický příběh, nýbrž můžeme čerpat i z ústního vyprávění a obe-
známit se s minulostí prostřednictvím „orální historie“. Tento způsob vhle-
du do minulosti skýtá fenomenologické osvětlení minulých událostí, jehož 
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zdrojem je zkušenost. Orální historie vychází ze zkušeností a zážitků lidí, 
kteří nám ve svých výpovědích zprostředkovávají uplynulé události a čas-
to nabízejí jiný obraz minulosti než historikové. Jeho součástí jsou osobní 
vzpomínky na rodinné zázemí, na prostředí, kde pamětníci vyrůstali, a na 
prožité vztahy. Tyto individuální příběhy odkrývají každodenní život, nála-
du a mentalitu tehdejší doby a v neposlední řadě i životní postoje a názory 
tehdejších lidí.

Srovnatelný fenomenologický vhled nám ale může poskytnout též lite-
rární tvorba, zejména beletrie. I ona zprostředkovává minulé zkušenosti 
a umožňuje nám nahlédnout do tehdejších mentálních světů. Literární dílo 
má mimetický charakter, což znamená, že ve svém ztvárnění napodobuje 
lidský svět v celé jeho složitosti. Čím více se literární příběh přiblíží otáz-
kám lidského bytí a lidskému zápolení, tím je poutavější a hodnotnější. Li-
terární příběh vykresluje lidské životy ve všech jejich modalitách a posky-
tuje nám tak obraz světa, ve kterém se sice momentálně nenacházíme, ale 
s nímž jsme lidsky spjati. Dokážeme prožívat pocity protagonistů literár-
ních příběhů nebo se můžeme vztáhnout k jejich zkušenostem a osudům. 
Proto také autoři literárních děl čerpají pro své příběhy náměty a inspirace 
ve světě, který je obklopuje, a vytvářejí tak svět, jenž je sice imaginární, ale 
zároveň podobný naší žité skutečnosti.

Literární příběh o minulosti má často epickou vypravěčskou formu, kte-
rá je podle Ricoeura podobná historickému vyprávění. Znamená to, že mi-
nulé události jsou v ní vyprávěny chronologicky, v jisté posloupnosti a ná-
vaznosti. Podle Ricoeura vytvářejí historikové tzv. „historické vyprávění“ 
a spisovatelé „fiktivní vyprávění“, přičemž se oba typy opírají o lidské zku-
šenosti, které jsou zprostředkovaně (prostřednictvím dokumentů a textů) 
nebo přímo (prostřednictvím vzpomínek) předávány dál.

Podle Ricoeura se historik a spisovatel řídí ve svém psaní podobným 
postupem. Jak historik, tak spisovatel řadí informace a vytváří děj příbě-
hu se zápletkou. „Právě tak, jako si spisovatelé zvolí určitou zápletku, aby 
mohli své představy poskládat do narativního sledu, řadí historikové udá-
losti z minulosti podle určité narativní struktury či zápletky.“2 To ovšem ne-
znamená, že literární vyprávění vzniká stejným způsobem jako historické. 
Podle Ricoeura je historie stopou, již v naší přítomnosti zanechala minulá 
událost. Z této stopy nám zbyl pouze její otisk, neboť se nikdy nemůžeme 
navrátit do minulé události, abychom ji opětovně prožili. To, co historik 
zkoumá a vykládá, je tedy pouhý otisk minulého, nikoliv minulost sama. 
„Na rozdíl od spisovatele románů má historik dvojí úlohu: musí utvořit uce-
lený a smysluplný obraz minulých událostí, zároveň jej však musí ‚přetvo-
řit‘, aby odpovídal věcem a událostem tak, jak se skutečně staly.“3 Historik 
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má vůči minulosti jistý dluh, který jej zavazuje k zodpovědnosti za to, jak 
minulou událost převypráví.

Tak, jako má historik dluh vůči minulosti, má jej spisovatel vůči zkuše-
nosti, neboť není příběh bez zkušenosti. Právě zkušenost, ať individuální 
nebo kolektivní, je základem literárního vyprávění. V tomto světle se nabí-
zí otázka, o jakých zkušenostech tedy vyprávějí české a německé literární 
příběhy o vyhnání a jak nám tuto událost zprostředkovávají. Na rozdíl od 
historického vyprávění odkrývají literární příběhy diferencovanou histo-
rickou zkušenost Čechů i Němců a nabízejí tak mnohostranný pohled na 
česko-německé vztahy v letech 1918–46. 

V této práci má pojem vyprávění dvojí význam: v užším slova smyslu to 
jsou příběhy o vyhnání a odsunu Němců (literatura a vzpomínky) a v šir-
ším smyslu to je způsob sdělování a vykládání uplynulých událostí, které se 
týkají celého společenství. Jako vyprávění lze tedy chápat i výklad minulos-
ti, jenž vzniká v širších společenských sférách, jako například v politické, 
vzdělávací, kulturní. Ve společnosti jsou sice zastoupeny všechny typy to-
hoto vyprávění, avšak ne všechny jsou pro ni stejně relevantní. V této studii 
rozlišuji mezi třemi typy vyprávění a zkoumám to, jak vypadá česká a su-
detoněmecká interpretace vyhnání a odsunu Němců z Československa po 
2. světové válce v literatuře, ve vzpomínkách a v oficiálním výkladu. Pouka-
zuji na různé obrazy minulosti, které tato tři vyprávění zprostředkovávají, 
a na jejich význam pro porozumění české poválečné minulosti.

Každý návrat do minulosti je jiný, protože v sobě obsahuje nový pohled 
na událost, k níž se právě vztahujeme. Vyhnání a odsun Němců bezesporu 
patří k nejkontroverznějším událostem české poválečné historie. Následu-
jící studie nabízí vhled do literárních příběhů a do vzpomínek pamětníků, 
aby poukázala na úskalí současného oficiálního historického výkladu toho-
to velmi ambivalentního období našich dějin.
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Historický výklad česko-německého 
soužití v letech 1918–1945

Č e S k ý V ý k l a d

Chtěli domů do říše, tak tam šli. Tento postoj, který se ve výkladu dějin 
o odsunu Němců4 z Československa etabloval bezprostředně po 2. světo-
vé válce, stále dominuje českému veřejnému, politickému a historickému 
diskursu.5 Tato kapitola analyzuje ten výklad vyhnání a odsunu, jaký je 
uznáván a reprodukován na oficiální, institucionální úrovni, totiž ve vzdě-
lávacím a politickém diskursu. Primární jsou učebnice dějepisu pro střední 
školy, které podléhají schválení ministerstva školství, a jsou tak považová-
ny za nejkompetentnější zdroj pro studium dějin na středoškolské úrovni. 
Většina českých středoškolských studentů si tak ve výuce osvojuje pohled 
na česko-německé soužití na základě těchto textů, jež se významně podílejí 
na tvorbě české kolektivní paměti o poválečných událostech v Českosloven-
sku. Co se týče výkladu odsunu a vyhnání v politickém diskursu, zaměřím 
se především na projevy Václava Klause, ve kterých se vyjadřuje k němec-
ko-české minulosti. 

Ve svých úvahách vycházím z již uvedeného Ricoeurova pojmu „historic-
ké vyprávění“. Ricoeur považuje výklad historické události za narativní text, 
který tvoří historikové na základě jim dostupných informací. V takovém 
textu však minulost nelze zachytit zcela celistvě a věrně, neboť historikové 
žijí v jiné době s odlišnými postoji a jsou utvářeni odlišnými zkušenostmi, 
které ovlivňují jejich pohled na minulost. Dalším úskalím pro historika při 
ztvárnění minulosti je interpretace událostí a faktů, které si do svého textu 
vybere. Historik musí učinit výběr událostí a skutečností, které považuje za 
nejdůležitější ve svém výkladu minulosti. Vytváří tak na jedné straně text 
o minulosti, který se snaží zohlednit kontext tehdejší sociální a politické 
situace, na druhé straně však tento text píše v současném, zcela odlišném 
kontextu, ze kterého nemůže vystoupit. Historikové vytvářejí souvislý text, 
tzv. „historické vyprávění“, v němž nejde jen o odhalení nových faktů, nýbrž 
také o vytvoření souvislého pohledu na minulost. Vyvstává otázka, na zá-
kladě čeho a proč se historikové rozhodují právě pro určitá fakta, zatímco 
jiná ponechávají stranou. Jaké souvislosti jejich historický příběh předklá-
dá a jakou interpretaci minulých událostí tento příběh podsouvá? Ricoeur 
považuje historické vyprávění za jeden z mnoha druhů textů, které nám 
umožňují získat vhled do minulosti. Historické vyprávění má však své limi-
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ty. Jsou jimi především spektrum interpretace a různost kritérií pro výběr 
událostí. Ačkoli tedy nelze hovořit o jediném a výhradně objektivním po-
hledu na minulost, lze hovořit o dominantním historickém výkladu, resp. 
textu o minulosti, který má svůj nesmírný význam při tvorbě kolektivní 
identity určité skupiny. Svou vyprávěcí formou je text o minulosti jako pří-
běh snadno zapamatovatelný, a tudíž lehce reprodukovatelný, což má pro 
každou skupinu lidí, sdílející společnou minulost, zásadní význam v tom, 
že tento příběh může sdílet a předávat dále. V tomto smyslu má historické 
vyprávění integrační a identifikační funkci pro každé společenství. 

Tradiční česká historiografie, jejímž hlavním zakladatelem byl v 19. sto-
letí František Palacký, koncipovala výklad českých dějin jako emancipační 
proces Čechů, kteří se ve svých dějinách vymezovali vůči jiným národnost-
ním skupinám, a to převážně vůči německy mluvící skupině. Základní myš-
lenkou českého tradičního výkladu dějin je úsilí o sebeurčení a osvobození 
se z utlačované pozice menšího národa. Tento motiv je podle Ricouera cha-
rakteristický pro většinu evropských výkladů dějin 19. století, kdy vznikl 
pojem národa a historiografie byla tvořena převážně z perspektivy obětí. 
Přestože zaznamenala česká historiografie podstatný vývoj, ponechala si 
až do současnosti svůj tradiční postoj vyjadřující znevýhodnění a ohrože-
ní Čechů. Nejnápadnější je tento postoj ve výkladu dějin česko-německého 
soužití, zvláště pak ve výkladu týkajícím se období od roku 1918 do roku 
1945. Tento postřeh vyplývá z oficiální historické interpretace, jak je po-
dána v několika učebnicích dějepisu pro střední školy a v příručkách pro 
středoškolské učitele.6 Československo v letech 1918–38 je zde charakteri-
zováno jako demokratický stát, jehož vzorem byla demokracie západního 
typu. V tomto výkladu jsou vyzdvihovány především formální znaky de-
mokracie, aniž by se problematizovalo její fungování a význam pro nově 
vzniklý státní útvar. Již samotné vytvoření Československa v sobě skrývá 
několik rozporuplných jevů, neboť jeho existence byla prosazena jak na-
vzdory nesouhlasu druhé největší skupiny obyvatel žijících na tomto úze-
mí, tak přes rozporuplné a účelové přičlenění Slovenska a Podkarpatské 
Rusi. Vzhledem k velikosti německé a maďarské národnostní menšiny bylo 
hlavním politickým cílem českých politiků výrazně posílit podíl slovanské-
ho obyvatelstva v novém státě. Podle učebnicových textů nově vzniklou 
demokracii ohrožoval výhradně německý a maďarský nacionalismus, jenž 
zapříčinil pozdější rozpad Československa. Stranou však zůstává otázka, 
jakou roli hrál český nacionalismus, z něhož vzešel nový československý 
stát, jakož i slovenský nacionalismus, který se zasloužil o vznik fašistického 
Slovenského státu. Český nacionalismus a jeho dědictví jsou v historickém 
vyprávění ve zkoumaných učebnicích de facto tabuizovány, což eliminuje 
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kritický pohled na vlastní minulost, bez kterého ale minulost nelze pocho-
pit a vypořádat se s ní. 

Ve všech textech se vyhnání a odsun jeví jako jediné a spravedlivé řeše-
ní tehdejší poválečné situace Němců. „Vyhánění a vysídlování patřilo k ná-
sledkům války vyvolané německým politickým vedením, byl to důsledek 
v této souvislosti provedených přesídlovacích akcí a likvidace celých sku-
pin obyvatelstva.“7 Tento výklad je ve svém sdělení velmi paušální, neboť 
nerozlišuje mezi nacisty, běžným německým obyvatelstvem a antifašisty. 
Podporuje tak již v 50. letech prosazovanou myšlenku kolektivní viny Něm-
ců a obhajuje nutnost odsunu veškerého německého obyvatelstva. Vyhnání 
a odsun jsou interpretovány v souvislosti s předválečnými událostmi jako 
„odčinění Mnichova“. V učebnici pro gymnázia je sice poukázáno na český 
poválečný nacionalismus, není však nijak konkrétně problematizován jako 
jev se svými devastujícími a dlouhotrvajícími následky pro českou společ-
nost. Odsun je hodnocen jako „poměrně přijatelné východisko“, přičemž 
autoři textu nepoukazují na situaci německých antifašistů a na důsledky, 
které ztráta tak velkého množství obyvatelstva pro Československo měla. 
Že by tato ztráta mohla mít negativní dopad v sociální, kulturní a hospo-
dářské oblasti, se zdá být nepřípustné. Ve většině textů jsou vyhnání a od-
sun legitimizovány tím, že se většina Němců v roce 1938 dopustila zrady na 
československém státě svou podporou Henleinovy Sudetoněmecké strany.8 
Je zajímavé, že podle tohoto výkladu největší prohřešek Němců, kteří volili 
SdP, nespočíval v tom, že podporovali nacismus a antisemitismus, nýbrž 
v jejich „účasti na rozvrácení republiky“.9 V textu vyznívá toto vysvětlení 
pro poválečný odsun zcela logicky a vybízí k tomu, aby se s ním většina čes-
kých studentů identifikovala. Tato výtka však není srozumitelná většině su-
detských Němců, neboť si velká většina z nich nikdy nevytvořila pozitivní 
vztah k ČSR, neidentifikovala se s československým státem a nesouhlasila 
s jeho politickým uspořádáním. To, co se v českém historickém vyprávění 
nazývá zradou, vnímají sudetští Němci jako – obecně deklarované a i Čechy 
proklamované – právo na sebeurčení. Volba Henleinovy strany znamenala 
pro sudetské Němce možné splnění jejich požadavků z roku 1918, kdy bylo 
jejich volání po sebeurčení zcela přehlíženo. Většina sudetských Němců si 
k československému státu nevytvořila dostatečnou vazbu, která by je moti-
vovala rozhodnout se pro zachování ČSR. Český výklad zde vychází z toho, 
že zachovat loajalitu československému státu byla jejich povinnost daná zá-
konem, jenž – nutno podotknout – byl vytvořen Čechy. Nabízí se zde otázka, 
proč se Němci s Československem nedokázali nebo nechtěli identifikovat? 
Přestože by tato otázka mohla přispět k porozumění česko-německému 
soužití v ČSR, v žádném ze zkoumaných textů bohužel nezaznívá.10 Je také 
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třeba podotknout, že část sudetských Němců určitou vazbu k Českosloven-
sku pociťovala, avšak tato skutečnost zaniká v historickém vyprávění jako 
„nepodstatná“ informace. Týkalo se to především německých antifašistů, 
z nichž většina byla příslušníky KSČ, ale i mnoha německých sociálních de-
mokratů a Němců ze smíšených manželství. Této skupině obyvatel je pro 
jejich malé procentuální zastoupení věnována minimální pozornost. A to 
přesto, že odolali tlaku německého národního socialismu a byli pronásle-
dováni jak za války, tak po ní – nejdříve německými nacisty a posléze Če-
chy. Stejně spoře nás informují učebnice o situaci německých Židů, přičemž 
některé texty hovoří o Židech bez rozdílu jazykové a kulturní příslušnosti. 
Byla snad situace česky a německy mluvících Židů po válce stejná? Jaký byl 
jejich návrat z exilu nebo z koncentračních táborů?11 Informační materiál 
pro učitele k výuce na základních a středních školách věnuje situaci Židů 
pouze jeden odstavec, který je navíc zcela bezobsažný. Čtenář se dozvídá, 
že „naprostá většina Čechů a Slováků jim [Židům] poskytovala podporu, 
avšak jejich začleňování do společnosti a zejména restituce jejich majet-
ku arizovaného za okupace se ukázala jako komplikovaný problém“.12 Na 
jedné straně se Židům tedy dostávala podpora všech obyvatel, na druhé 
straně neměli nárok na svůj zabavený majetek. Tento rozpor autoři pub-
likace nijak nevysvětlují, není tedy jasné, jak vypadala zmíněná podpora, 
ani v čem spočívala komplikovanost restituce židovského majetku. Autoři 
konstatují, že „řada Židů, hlásících se k německé národnosti, nakonec re-
publiku za podmínek platných pro antifašisty či Rakušany opustila“.13 Opět 
zůstává nezodpovězeno, z jakých důvodů a proč za těchto podmínek. Také 
německým antifašistům je věnován jeden odstavec. Chování většiny Čechů 
a jejich politické reprezentace je v některých textech sice označováno za 
„nacionalistické a antiněmecké“, zároveň však je vykládáno jako důsledek 
předválečných sudetoněmeckých voleb a německé okupace Čech a Mora-
vy, čímž je v podstatě ospravedlňováno. Úskalí poválečného nacionalismu, 
jeho podpora na politické úrovni a jeho důsledky související s nástupem to-
talitního režimu v Československu nejsou nijak problematizovány. Takový 
historický výklad nepomáhá pochopit události poválečné doby a nijak ne-
osvětluje důvody, které do značné míry umožnily a usnadnily komunistický 
převrat a následné nastolení totality, jejíž následky jsou v české společnosti 
patrné dodnes. 

Podobně vyznívá historické vyprávění v příručce pro středoškolské uči-
tele Rozumět dějinám (2002), která vznikla na žádost ministerstva školství 
s cílem předložit středoškolským učitelům doporučený a oficiálně uznáva-
ný výklad dějin česko-německého soužití. Je zde kladen důraz na formální 
aspekty české demokracie, která Němcům jako menšině měla zaručit stejné 
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podmínky pro existenci v nově vzniklém Československu. Zároveň se však 
poukazuje na výrazné nedostatky československého státu týkající se napří-
klad pozemkové reformy, která měla „výrazný nacionální podtext“ (s. 82). 
V textu je implicitně vyjádřeno, že i přes všechny tyto nedostatky Němci ne-
měli právo vznášet požadavky na správní autonomii v rámci ČSR a že nesou 
vinu na následném rozpadu ČSR. V rámci proklamované objektivity je text 
sice o něco vyváženější než jednostranné učebnice, avšak zároveň obsahuje 
v historickém vyprávění tradičně reprodukované pojetí Čechů jako utlačo-
vaných, kteří měli právo na to, aby po Němcích vyžadovali přizpůsobení 
se předepsaným podmínkám. Je zajímavé, že i při zmínce o sudetoněmec-
kých antifašistech, kteří se obrátili proti Henleinovi, jsou jejich požadavky 
na národnostní vyrovnání na bázi československé federace označeny jako 
něco nepřípustného. Z textu pak jednoznačně vyplývá, že za poválečný od-
sun jsou odpovědni Němci, neboť plán odsunu se vyvíjel úměrně zločinům 
spáchaným v Protektorátu Čechy a Morava. Ovšem již samotný fakt rozbití 
Československa a následné okupace dal jasný impuls, že se s Němci bude 
muset skoncovat. Aby se příběh o vině Němců důkladně vštípil do paměti, 
některé odstavce se doslovně opakují. „Okupace území Čech a Moravy, ne-
zahrnutého do mnichovské anexe (‚rest Tschechei‘ dle Hitlerova slovníku), 
znamenala ve vývoji ideje vysídlení sudetských Němců zásadní mezník. Ne-
přítel se stal nyní zcela jasným a tato idea se šířila postupně od prvních dnů 
po 15. březnu 1939 do širokých vrstev českého národa.“14 Důvod pro odsun 
spatřují autoři publikace výhradně v mnichovském diktátu, v okupaci a ve 
zločinech spáchaných Němci. Rozhodující událostí pro definitivní plán od-
sunu se pak stala heydrichiáda. Jakou roli zde však sehrálo nacionalistické 
historické vyprávění sahající do 19. století, které v Češích udržovalo a pěs-
tovalo kolektivní averzi vůči Němcům a které přehlušilo hlas německých 
odpůrců nacismu? Není zde cílem znevažovat utrpení Čechů během okupa-
ce, ale je zarážející, jaký význam je mu připisován ve srovnání s utrpením 
jiných skupin.15 Jak čeští, tak němečtí Židé byli určeni k likvidaci, a přesto 
se ti, kteří se vrátili z koncentračních táborů nebo z exilu, nemohli hlásit ke 
svému původu. Němečtí Židé byli navíc znovu pronásledováni Čechy jako 
domnělí Němci. V souvislosti s poválečnou situací vyvstává však mnoho 
dalších otázek, jako například: Jaká byla situace německých antifašistů za 
války a po válce? Jaká byla situace těch Němců, kteří se v roce 1938 přihlá-
sili k československé státní příslušnosti? Jakou roli hrála myšlenka národní 
homogenity na úkor demokracie?

Vyhnání a odsun Němců byly do značné míry výrazem českého naciona-
lismu a je zarážející, že tento jev ve výkladu poválečných českých dějin není 
oficiálními historiky dostatečně problematizován. Ve zkoumaných učebni-
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cích je sice zmíněn, avšak není kriticky analyzován ve svých nejrůznějších 
projevech na různých úrovních a ve svých důsledcích. Nacionalismus se 
podobně jako vyhnání a odsun ospravedlňuje okolnostmi a logikou doby, 
a tudíž za něj nesou odpovědnost Němci. Otázkou však je, do jaké míry byl 
český nacionalismus ve své historické kontinuitě motorem pro rozsah vy-
hnání a odsunu. Všechny zkoumané texty o odsunu a jeho genezi polarizují 
vztah Čechů a Němců jako vztah obětí a viníků, což má za následek zjedno-
dušené chápání historie. Historické vyprávění o odsunu je tak vystavěno 
na paradigmatu obětí a viníků, které však nepomáhá pochopit událost od-
sunu, nýbrž ji schematizuje. Stejný schematismus je zřetelný také v politic-
kém vyprávění o odsunu, které vychází z oficiálního historického výkladu 
tohoto jevu. 

V politickém diskursu artikuluje tento většinový pohled na odsun zejmé-
na Václav Klaus: Němci si určili svůj osud sami tím, že se „drtivá většina na-
šich tehdejších německých spoluobčanů […] odvrátila od demokratického 
státu a za svůj přijala Hitlerův nacistický program, který vyústil v okupaci 
a protektorát“.16 V důsledku této volby došlo k masovému vraždění v Lidi-
cích, které definitivně zpečetilo budoucnost Němců v Československu. „Po-
msta na nevinných obyvatelích této obce [Lidice], de facto pomsta za Heydri-
chovu smrt, definitivně přervala nelehké, ale přesto dlouhá staletí existující 
soužití Čechů a Němců v naší zemi. Způsobila to, že už navždy bude soužití 
Čechů a Němců probíhat mimo území naší země, že bude vztahem mezi 
sousedy.“17 V roce 1997 podepsali Václav Klaus a Helmut Kohl česko-ně-
meckou deklaraci o smíření, která měla učinit „výraznou čáru za minulostí“ 
a ukončit tak diskuse o vyhnání a odsunu Němců. Německá strana projevila 
ochotu finančně odškodnit české oběti nacismu, které přežily. Česká strana 
vyjádřila politování nad excesy provázejícími vyhnání a odsun. Češi, kteří se 
o odškodnění přihlásili, byli mezitím odškodněni. Je pozoruhodné, že v de-
klaraci nejsou zmíněni jak němečtí antifašisté, tak němečtí Židé, kteří se 
vrátili do Československa. Jaký důvod měla komise tvořící tento dokument 
k tomu, aby opomenula Němce, kteří odmítli nacismus, a ty, kteří byli para-
doxně stíháni znovu po svém návratu z exilu nebo z koncentračních táborů? 
Možné vysvětlení tkví v politickém poslání, které tato deklarace měla splnit. 
Pro českou politickou reprezentaci deklarace znamenala pevně daný, ofici-
álně uznávaný výklad minulosti, který se stal ideologickým nástrojem při 
diskusích o česko-německé minulosti. Česko-německá deklarace tak slouží 
spíše jako závazný, kodifikovaný výklad česko-německých vztahů v letech 
1938–45 než jako dokument usilující o porozumění a reflexi. 

S odvoláním na česko-německou deklaraci se většina českých politiků 
vyhýbá reflexi poválečného zacházení s Němci v Československu, neboť 
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podepsáním této deklarace se politické reprezentace obou zemí zavázaly, 
že nebudou své vztahy zatěžovat problematikou minulosti.18 

Tento závazek je prosazován českou politickou reprezentací nejen ve 
vztahu k Němcům, nýbrž především s ohledem na vlastní interpretaci pová-
lečné minulosti, jejíž pilíře představují určité neměnné konstanty, jako jsou 
prezident Beneš a jeho dekrety. Prosazování jednoznačného a neměnného 
výkladu významu Beneše a odmítnutí diferencovaného pohledu dokládá 
zákon „Beneš se zasloužil o stát“ z roku 2004, který kodifikuje jeden státem 
posvěcený, a tudíž nad všechny ostatní nadřazený pohled na Beneše. Ten-
to zákon vyzdvihuje Benešovy zásluhy a zároveň tím opětovně „legalizuje“ 
Benešovy dekrety, se kterými souvisí i zákon 115 o „právnosti jednání sou-
visejícího s bojem o svobodu“, který vymezuje boj za svobodu až do těžko 
uvěřitelného data 28. 10. 1945, a tím legalizuje všechny brutální útoky na 
Němce i po kapitulaci Německa dne 8. 5. 1945. Z projevu Václava Klause 
vyplývá, že je Beneš vnímán jako velmi rozporuplná postava, nicméně je 
paradoxní, že i přes jeho neúspěchy (od Mnichova po únor 1948) parla-
ment zmíněný zákon přijal.19 Tato skutečnost velmi dobře ilustruje snahu 
o vytvoření všeobecně uznávaného a legalizovaného jednolitého pohledu 
na minulost. 

Václav Klaus varuje v téměř každém ze svých projevů před „zneužitím 
a přepisováním minulosti“, jako by minulost byla něco daného, fixního. Mi-
nulost je však díky své časové podstatě neuchopitelná a nestálá, protože na 
ni lze pohlížet jen ze současnosti, jež určuje náš pohled na minulost a její 
porozumění. Minulost je podle Klause nutné vnímat z perspektivy dané 
doby. „Dobu před 60 lety, dobu konce války, jejíhož výročí letos celý svět 
i naše země intenzivně vzpomíná, nikdy nepochopíme, pokud se nepoku-
síme vžít do atmosféry heydrichiády a období, které po ní následovalo.“20 
Jak je ovšem s více než šedesátiletém odstupem možné vžít se do válečné 
a poválečné atmosféry? Jsme toho vůbec schopni? A jak vlastně vzpomíná-
me na minulost? Vcítit se do pocitů a atmosféry minulé doby není možné, 
a proto nelze takový požadavek splnit. Podle Ricoeura pohled na minulost 
nikdy není konstantní, neboť je utvářen lidmi, kteří žijí v jiné době a prošli 
jinou zkušeností. Minulost jako takovou nelze zachytit, lze jen vytvořit vy-
právění o ní. A to je vždy určováno dobou, v níž je minulost vytvářena. Mi-
nulost tedy nelze přehodnotit, lze pouze přehodnotit výklad minulosti, což 
může znamenat lepší pochopení minulých událostí. Minulost lze buď lépe 
reflektovat, anebo lze v obměněné formě reprodukovat již zažité historické 
vyprávění. V českém politickém diskursu jde spíše o reprodukci historické-
ho vyprávění, jejíž základní teze byly vytvořeny na konci 40. let minulého 
století. Neochota reflexe v politickém diskursu není zcela překvapující, ve-
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lice zarážející je však v diskursu historickém. Ze zkoumaných textů vyplý-
vá, že historické a politické vyprávění se v mnohém podobá. Historikové 
tedy politické vyprávění nekorigují ani nezpochybňují, naopak se na něm 
podílejí a stvrzují je.

V politickém diskursu se roku 2005 objevil náznak diferencovaného 
pohledu na válečnou a poválečnou minulost, když česká sociální demokra-
cie ve vládě iniciovala omluvu německým antifašistům za jejich újmu v dů-
sledku uplatňované teze kolektivní viny po 2. světové válce. Vlastně poprvé 
bylo na vrcholné české politické scéně jasně řečeno, že němečtí antifašis-
té nebyli důsledně vyjmuti z kategorie „nepřátelské obyvatelstvo“ a Češi 
s nimi zacházeli převážně jako s jinými Němci.21 Vláda poskytla 30 milionů 
korun na to, aby byly zdokumentovány osudy německých antifašistů žijí-
cích v poválečném Československu, zároveň však rozhodla o tom, že nikdo 
z nich nebude odškodněn! V čem tedy spočívá omluva lidem, kteří aktivně 
bojovali proti nacismu a byli ochotni riskovat své životy, když se jich tak 
štědrý rozpočet materiálně nijak nedotkne? Snad v tom, že budou mít čest 
dostat se jako „objekty výzkumu“ do českých archivů? Pan Paroubek, který 
označil tento akt jako „morální gesto“, na něm neshledává nic problematic-
kého, přestože by se případné odškodnění týkalo pouze „několika desítek 
osob“, jak sám uvedl. Toto poněkud absurdní morální gesto posouvá pan 
Paroubek na hranice cynismu tím, že oddaluje možnost finanční náhrady 
„do budoucna“, přičemž on sám není této variantě nakloněn. 

Vládní usnesení z roku 2005 je problematické ještě z dalších důvodů. 
I tento dokument nadále ignoruje již zmíněnou poválečnou situaci němec-
ky mluvících Židů, kteří byli často vystavováni projevům nepřátelství ze 
strany Čechů kvůli své afinitě s německou kulturou. Omluva se tedy ome-
zuje výlučně na německé antifašisty za jejich poválečnou perzekuci, při-
čemž se ve vládním usnesení hovoří kromě aktivního boje za osvobození 
Československa také o zachování věrnosti republice. Československému 
státu ovšem nezůstali věrni jen antifašisté, nýbrž i sudetští Němci, kteří 
z různých důvodů nesouhlasili s Hitlerovým záborem pohraničí a rozhodli 
se odejít do českého vnitrozemí. Přihlásili se tak k československému státu 
a odmítli nacistickou ideu velkého Německa. I tito občané byli po válce vy-
staveni perzekucím, jež někteří nepřežili, neboť na ně bylo nahlíženo jako 
na nepřátelské Němce. Ani v tomto případě se pohled na minulost výrazně 
neliší od tradičního, konzervativního výkladu českých novodobých dějin. Je 
zřejmé, že podobně jako v historickém vyprávění sehrává pojem věrnosti 
státu i v politickém vyprávění o česko-německé minulosti podstatnou roli. 
Přesto se však omluva naprosto nepochopitelně netýká všech, kteří v době 
okupace Československu věrni zůstali. Tito lidé byli radikálním způsobem 
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čechizováni a museli se vzdát jakýchkoliv vazeb s německou kulturou. 
Přestože se v politickém diskursu objevil i odlišný hlas, politické vyprávění 
se nijak výrazně neodchýlilo od základního nacionalisticky laděného tónu. 
Takový pohled na minulost i nadále posiluje koncept homogenní národ-
ní identity, která a priori vylučuje začlenění jiného kulturního a etnického 
prvku. V dnešní době multikulturalismu, globalizace, a zejména politické 
korektnosti jev vskutku pozoruhodný. 

N ě m ec k ý V ý k l a d Vá l eČ N é 
a PoVá l eČ N é m i N u l oS t i

Z důvodu konzistentnosti srovnání se v této části zaměřím na němec-
ký oficiální výklad nacistické minulosti, přičemž stručně pojednám o su-
detoněmecké interpretaci válečné a poválečné minulosti. Sudetoněmecký 
výklad minulosti je jen jedno z mnoha vyprávění o německé minulosti, jež 
nemá svoji oficiální verzi, neboť je omezeno výhradně na sudetské Němce, 
kteří v současnosti tvoří malou skupinu německého obyvatelstva.22 Tento 
výklad má svoji ucelenou podobu a cirkuluje mezi sudetskými Němci. Není 
však dostatečně zastoupen v celoněmeckém veřejném diskursu o minulos-
ti, do něhož kromě debat vedených v médiích patří i oficiálně uznávaný 
výklad v učebnicích dějepisu, který je výrazem německého poválečného 
vypořádávání se s nacismem, holocaustem a válkou. Problematika sudet-
ských Němců a jiných vyhnanců je v celkovém pohledu na německou minu-
lost druhořadá. Mezi německým oficiálním výkladem a sudetoněmeckým 
vyprávěním existují odlišnosti, které hrají významnou roli v česko-němec-
kých rozhovorech o minulosti a v současných česko-německých vztazích. 
Chceme-li pochopit jejich problematiku, je třeba osvětlit oba německé vý-
klady minulosti.

Současná oficiální interpretace dějin týkající se 2. světové války a udá-
lostí s ní souvisejících byla vytvořena v tehdejší Spolkové republice Němec-
ko a po sjednocení Německa roku 1990 byla převzata jeho východní částí, 
bývalou NDR. Po německé kapitulaci dne 8. 5. 1945 a po následném roz-
dělení Německa na západní a východní část se německá společnost v obou 
částech země začala vypořádávat se svou zdrcující genocidní minulostí. Jak 
měla vypadat budoucnost společnosti, která žila dvanáct let v nacistickém 
režimu, jenž vypracoval a vykonával mašinerii na vyvraždění šesti milionů 
Židů a vyvolal 2. světovou válku? Vyvstala otázka, jak naložit s takovou mi-
nulostí a na co a jak navázat. Německý historik Heinrich August Winkler 
srovnává konec 1. a 2. světové války následujícími slovy: „Na rozdíl od roku 
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1918 se po roce 1945 nemohla prosadit žádná z legend: ani Dolchstoßova 
legenda, ani ta o válečné nevině. Druhou světovou válku rozpoutalo a pro-
hrálo národněsocialistické Německo; tuto skutečnost zpochybňovala pou-
ze skupinka nepoučitelných.“23 

A přesto nedokázala většina Němců bezprostředně po válce převzít zod-
povědnost za minulost a kriticky se s ní vypořádat. Podle ankety uskuteč-
něné v roce 1948 odpovědělo na otázku, zda považují národní socialismus 
za dobrou myšlenku, která byla ale špatně provedena, 57 % dotázaných 
Němců kladně a pouze 28 % záporně.24 V 50. letech se v západním Němec-
ku výklad dějin opíral o německé konzervativní odbojové hnutí proti Hitle-
rovi, jehož činnost vyvrcholila 20. 7. 1944 atentátem na vůdce. Tato akce, 
přestože neúspěšná, znamenala pro německou společnost výraz lepšího 
Německa a byla prezentována jako snaha o nápravu zločinů spáchaných 
nacisty. Až na výjimky, jako byli například filozofové Karl Jaspers a Theo-
dor Adorno25, přijala většinová společnost nekritický a konformní výklad 
německé nacistické minulosti, který byl z velké části utvářen politickým 
postojem konzervativní vlády CDU a jejího premiéra Konrada Adenauera. 

Na konci 50. let vyzval Theodor Adorno ve své práci Was bedeutet die 
Aufarbeitung der Vergangenheit? (Co znamená zpracování minulosti?) 
k reflexi německé nacistické minulosti. Adorno argumentoval tím, že v ně-
mecké společnosti stále ještě přežívá národní socialismus, který tato spo-
lečnost od konce války jednoznačně neodsoudila. Namísto běžněji použí-
vaného výrazu „Vergangenheitsbewältigung“ (vypořádání se s minulostí) 
razil výraz „Aufarbeiten“ (zpracování), který v sobě skrývá duševní práci ve 
smyslu psychoanalytické terapie. Pomocí této práce se měla odhalit vytěs-
ňovaná problematická minulost a společnosti to mělo umožnit, aby prošla 
ozdravným procesem. Začátkem 60. let byla Spolková republika Německo 
otevřeně konfrontována se svou minulostí, když se v Izraeli konal proces 
s Adolfem Eichmannem a ve Frankfurtu procesy s bývalými nacisty, kteří 
nikdy nebyli odsouzeni za své zločiny. A. Eichmann jako vysoce postavený 
nacista, který zodpovídal za transporty Židů do vyhlazovacích táborů, byl 
odsouzen k smrti. Tyto události díky zájmu tisku, rozhlasu a televize od-
halily široké veřejnosti nové, zdrcující informace o německé nacistické mi-
nulosti, které se zásadně týkaly tehdejší západoněmecké společnosti. Lidé 
s nacistickou minulostí stále zastávali významné politické pozice, a navíc 
Německo začalo díky studené válce opět budovat armádu. Tyto události vy-
volaly bouřlivou reakci německých levicových intelektuálů, kteří požado-
vali jednoznačné odsouzení nacismu a kritický pohled na vlastní minulost. 
Nejradikálnější byli mladí levicoví intelektuálové, kteří zažili válku jako děti 
a nyní chtěli znát minulost svých otců a matek. K jejich vyprávění se stavěli 



27

velmi kriticky a konfrontovali je s jejich aktivní i pasivní podporou nacis-
mu. Nejintenzivnější zpracování německé minulosti se objevuje nejprve 
v literatuře a teprve posléze se jí začali otevřeně zabývat historikové.26 

V roce 1969 vystřídala poprvé od konce války konzervativní politiku 
CDU/CSU liberální politika sociálních demokratů, kteří prosazovali kritický 
pohled na minulost. První sociálnědemokratický kancléř Willy Brandt se 
jako vůbec první německý politik při návštěvě bývalého Varšavského ghet-
ta přihlásil k zodpovědnosti za holocaust a nacismus a učinil většinu Něm-
ců vinnými za podporu nacismu. Jako první kancléř interpretoval 8. květen 
1945 ve svém oficiálním projevu jako osvobození, které by mělo být osla-
vováno, a ne jako porážku, která je důvodem k truchlení. Negativní násled-
ky války (rozbombardovaná města, 12 milionů vyhnaných, znásilňování 
žen, obsazení a rozdělení Německa a další), které do té doby byly vnímány 
jako příkoří, byly levicovými politiky interpretovány jako logický důsledek 
války, za niž Němci musí nést zodpovědnost. Brandtův projev znamenal 
výraznou odchylku v do té doby rozšířeném a všeobecně uznávaném vý-
kladu minulosti a předznamenal tak nový směr v pohledu na historii. In-
terpretace minulosti, kterou lze charakterizovat jako vyprávění o vině, byla 
v roce 1975 podpořena spolkovým prezidentem Scheelem, který nabádal 
k opětovné reflexi minulosti s tím, že za začátek německé tragédie pokládal 
rok 1933. Němci si měli uvědomit, že Hitler se dostal k moci díky většině 
německého obyvatelstva. Ve svém projevu Scheel poprvé hovořil o likvida-
ci Židů a Romů a připomněl, že osvobození od barbarství přišlo zvenčí. Po-
prvé bylo na oficiální politické úrovni poukázáno na skutečnost, že většina 
Němců buď aktivně podporovala Hitlerův režim, nebo s ním byla alespoň 
srozuměna, což ovšem byla také forma spoluúčasti. 

Přestože bylo v 80. letech historické vyprávění o vině relativizováno 
nově zvolenou konzervativní vládou v čele se spolkovým kancléřem Hel-
mutem Kohlem, základní myšlenka výkladu minulosti se stále prosazovala 
a byla udržována levicovou opozicí i spolkovým prezidentem Richardem 
von Weizsäckerem. Ve svém projevu k výročí konce války v roce 1985 vy-
zval prezident německé obyvatelstvo k tomu, aby nezapomnělo na proná-
sledování Židů, ale i mentálně postižených, homosexuálů a Romů, a aby si 
všichni znovu uvědomili rozsah a následky německých zločinů. Přestože 
odmítl myšlenku kolektivní viny, hovořil o tom, že by všichni Němci měli 
akceptovat zodpovědnost za zločiny spáchané německými předky. „My 
všichni, vinní nebo nevinní, mladí nebo staří, musíme akceptovat minulost. 
Její důsledky se týkají nás všech a všechny nás zavazují. Mladší a starší si 
musí a mohou navzájem pomáhat v tom, aby pochopili, proč je vzpomíná-
ní životně důležité.“27 Jak současnost, tak budoucnost jsou určovány vzpo-
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mínkami na zločiny spáchané během hitlerovského režimu, za něž nesla 
odpovědnost většina německého obyvatelstva. Tento pohled vyvolal mezi 
německými historiky ostrý spor o interpretaci dějin. Ke slovu se přihlásila 
skupina konzervativních historiků, kteří zpochybňovali otázku viny Němců 
a výjimečnost národněsocialistického holocaustu. Jedním z iniciátorů spo-
ru historiků byl Ernst Nolte, který se zabýval otázkou, zda pojem viny patří 
do vědecké interpretace historie a jaký dopad má přiřknutí viny na celkový 
obraz minulosti a s tím související německou identitu. Nolte odmítl názor 
o ojedinělosti německého národního socialismu spolu s likvidací Židů, když 
tyto jevy zahrnul do širšího historického kontextu. Fašismus a nacismus 
vykládal jako reakci na komunistickou revoluci v Rusku a nacistické zločiny 
přirovnal ke zločinům sovětského komunismu před 2. světovou válkou. Ně-
mecký nacismus a holocaust proto nejsou ojedinělými jevy. Nolte nepopíral 
vyhlazovaní Židů a zločiny spáchané během války, nýbrž interpretoval je 
v širším historickém kontextu zločinů spáchaných v celém světě. V jeho po-
dání tak Německá říše ztrácí prominentní postavení ve světových dějinách 
diktatur. Ernsta Nolteho podpořili v jeho argumentech historikové jako An-
dreas Hillgruber a Michael Stürmer, na opačných pozicích stáli Jürgen Ha-
bermas, Rudolf Augstein a Micha Brumlik. Významný politolog a sociolog 
Jürgen Habermas kritizoval v Nolteho pohledu především zlehčování geno-
cidy Židů ve srovnání s likvidací jiných skupin a relativizaci koncentračního 
tábora Osvětim, jehož fungování se v Nolteho podání omezilo na „formát 
technické inovace“.28 Habermas vyčetl Noltemu selektivní zacházení s fakty 
a „antropologicko-všeobecné“ vysvětlení namísto sociálněvědného výkla-
du. Po sjednocení Německa roku 1990 spor německých historiků pokračo-
val, když Nolte a skupina kolem něj přirovnala totalitní režim v NDR k na-
cistickému režimu s tím, že nacistickou totalitu vystřídala komunistická, 
která tu předešlou dokonce předčila v intenzivním hlídání obyvatel. 

Kniha Daniela Goldhagena Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Ger-
mans and the Holocaust (Hitlerovi ochotní katani. Obyčejní Němci a holo-
caust; česky Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1997) rozpoutala roku 
1996 druhý spor historiků. Goldhagen ve své knize tvrdí, že v německé 
kultuře existovala zvláštní tradice antisemitismu, která sahá až do středo-
věku. Jedná se o tzv. eliminační druh německého antisemitismu, který je 
základním rysem německé kultury. Tato kniha se v Německu stala v krátké 
době bestsellerem, který široká veřejnost přijala velmi pozitivně. Většina 
historiků však Goldhagenovu práci odmítla, podpořil ji pouze Habermas 
a sociolog Reemtsma. Přestože byla tato kniha kritizována, měla velký vliv 
na výklad vzniku a trvání Třetí říše. Nebylo možné přehlížet její úspěch na 
veřejnosti a její tvrzení byla až příliš závažná na to, aby se jimi historikové 
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nezabývali. Znovu se otevřela diskuse zabývající se otázkou německé viny 
a nacistickou minulostí. V politickém diskursu se k tomuto tématu roku 
1998 vyjádřil tehdejší spolkový kancléř Gerhard Schröder a ve svém proje-
vu navázal na Weizsäckerovu interpretaci minulosti a vyzval k připomenutí 
nacistických zločinů. Schröder tak jednoznačně podpořil výklad válečných 
dějin, který dodnes dominuje v modifikované formě současnému politic-
kému diskursu. 

Sudetoněmecký výklad dějin se od převládajícího liberálního výkladu 
liší důrazem na utrpení Němců a odmítnutím převzít historickou zodpo-
vědnost za holocaust a podporu národního socialismu. Tento pohled byl 
v 50. a 80. letech zastoupen politickou reprezentací CDU/CSU – kancléři 
Adenauerem a Kohlem – která prosazovala konzervativní výklad dějin, jenž 
byl oproštěn od viny a zodpovědnosti. V této interpretaci jsou Němci vy-
kresleni jako oběti, a to buď Hitlera a jeho ideologie, anebo poválečných 
antiněmeckých nálad a politických změn, v jejichž důsledku bylo 12 mi-
lionů Němců nuceno opustit své dosavadní domovy. S tímto pohledem se 
ztotožňuje většina odsunutých nebo vyhnaných Němců nejen z Českoslo-
venska, ale i z Polska, Pobaltí a dalších oblastí. Přestože není v německém 
historickém diskursu dominantní, má zde nesporně své pevné místo.29 
Většina vyhnanců dodnes odmítá kriticky reflektovat svůj podíl nebo podíl 
svých rodičů na nacistické minulosti, a tudíž se neztotožňuje s myšlenkou 
odpovědnosti a viny, jež se stala samozřejmostí v německém veřejném dis-
kursu o nacistické minulosti.30 Důvod tohoto odmítnutí spatřuji v procesu 
identifikace vyhnanců se západoněmeckou společností po roce 1945. Jak 
sudetští Němci, tak i ostatní noví obyvatelé Spolkové republiky Německo 
byli totiž domácími Němci považováni za cizince a byli přijímáni s velkou 
nevolí a nedůvěrou. Kromě jazyka je v podstatě nic nespojovalo: měli od-
lišné tradice a zvyky, odlišnou minulost a odlišné zázemí. Navíc měli i jiný 
poválečný osud, neboť říšští Němci na rozdíl od neříšských neztratili svůj 
domov a neprošli zkušeností vyhnání. Tato zkušenost se stala důležitou 
součástí kolektivní identity vyhnaných Němců, kteří se sice identifikovali 
s ostatními Němci, ale zároveň se díky této zkušenosti od starousedlíků 
také odlišovali. Na důkaz své odlišnosti zakládali různé spolky, jako na-
příklad Sudetoněmecké krajanské sdružení. Právě traumatická zkušenost 
vyhnání dominovala vzpomínkám na minulost a určovala tak interpreta-
ci i nacistické minulosti. Když se v 60. letech ve veřejném diskursu začalo 
prosazovat vyprávění o vině, setkalo se s absolutním nepochopením větši-
ny vyhnaných Němců. Sudetští Němci se například nedokázali k minulosti 
vztáhnout stejným způsobem jako říšští Němci, neboť ji na základě svého 
původu vnímali jinak. Přestože většina z nich byla prohitlerovsky oriento-



30

vaná, s tezí viny se nedokázali identifikovat. Hitler přicházel zvenčí a už pět 
let před Mnichovem byl u moci s přispěním říšských Němců. Tento pohled 
umožňoval sudetským Němcům vytvořit si jakési alibi, že se Hitler nedo-
stal k moci jejich zásluhou, a že zodpovědnost za jeho politiku nenesou tu-
díž oni. Navíc byli nakonec vyhnáni ze svých domovů, takže se stali oběťmi 
Hitlerovy politiky. Specifikum sudetských Němců a jiných vyhnanců nebylo 
ve výkladu nacistické minulosti dostatečně zohledňováno a nebyl s nimi 
veden žádný dialog ani uvnitř německého diskursu, ani mimo něj s pří-
slušnými postiženými stranami, jako například bývalým Československem. 
Sudetští Němci nerozuměli tomu, proč by se měli ztotožňovat s pocitem 
viny a převzít na sebe roli viníků, když sami ztratili své domovy, a vnímali 
se tudíž jednoznačně jako oběti. Přisouzení viny v nich vyvolalo spíš pocit 
nespravedlivého nařčení než výzvu k přehodnocení postojů k nacistické 
minulosti. K tomu je ještě nutno přičíst jejich interpretaci předválečné mi-
nulosti, podle níž byli sudetští Němci jasně diskriminováni Čechy. Absence 
dialogu a pro ně srozumitelného pojmenování jejich provinění měly za ná-
sledek stále větší posilování sebepercepce sudetských Němců jako obětí, 
což bylo po dlouhou dobu u mnoha z nich dokonce spojeno s myšlenkou 
revanšismu. 

Možná i proto probíhal dialog, který byl zahájen v 90. letech, převáž-
ně na oficiální politické úrovni, kde sudetští Němci zastoupeni nebyli. 
Příkladem může být již zmíněná německo-česká deklarace, v jejíž komisi 
sudetští Němci chyběli, a v deklaraci tak zaznívá pouze německý pohled 
na minulost z oficiálních vládních míst. Je tedy paradoxní, že ti, kterých se 
deklarace nejvíc týká, se na její koncepci nepodíleli a jejich hlas je de facto 
opomenut. Zdá se, že utrpení některých Němců je v rozporu jak s němec-
kým, tak s českým výkladem o německé nacistické minulosti, přestože se 
více či méně týkalo 12 milionů Němců. Vyvstává tedy otázka, jak s tímto 
utrpením a bezprávím naložit, aniž by byl relativizován holocaust a válečné 
zločiny, které tehdejší Německo spáchalo. Jak si pamatovat vyhnání Němců 
a jak ho převyprávět? Lze na vyhnané Němce vzpomínat pouze v roli obětí 
a zapomenout na ně v roli viníků? Nebo jim lze přiřknout pouze roli viníků, 
a tak na ně zapomenout jako na oběti? Zdá se, že – pokud nejsme nacionál-
ně zaujati – ani jeden z pohledů neobstojí, a že je nutno chápat poválečné 
vyhnání Němců v obou perspektivách. Co se týče českého výkladu minulos-
ti, stále existují tabuizované jevy, jako jsou český nacionalismus, amnestie 
poválečných zločinů spáchaných na Němcích, nespravedlnosti vůči němec-
kým antifašistům a vyvlastnění jejich majetku, stejně jako v případech ně-
mecky mluvících Židů, kteří přežili holocaust. Minimálně problematizování 
těchto jevů by mohlo rozšířit horizont českého chápání své vlastní minu-
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losti, a přispět tak k jejímu lepšímu porozumění i v její nesporné složitosti. 
Ale jak oficiální historické, tak i současné politické vyprávění ukazují, že se 
pohybují v rámci předem vytyčených mezí a nedokážou přiblížit skutečné 
historické poznání, neboť nezohledňují zkušenost, která je jeho význam-
nou součástí. V obou uvedených formách výkladu minulosti zkušenost 
absentuje, což má za následek okleštěné chápání minulosti. Literární vy-
právění v sobě zahrnuje zkušenost, a tím se jeví být doplňujícím zdrojem 
odkrývajícím jiné, diferencované porozumění minulosti. Literatura je svou 
mimetickou povahou jedním z inspirativních médií, nastoluje nové otázky, 
je reflektující a dokáže narušovat zažitá tabu. A právě proto jsem ji učinila 
hlavním předmětem zkoumání této knihy.
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Vyhnání a odsun Němců 
v literárním ztvárnění

Vyhnání a vysídlení Němců z Československa po 2. světové válce před-
stavuje historickou událost, která se stala námětem pro literární zpracová-
ní jak českých, tak německy píšících autorů. Jedním z důvodů uměleckého 
ztvárnění je závažnost tohoto jevu, jenž změnil a ovlivnil životy nejen vy-
sídlených, ale i nevysídlených Němců, a zároveň se dotkl i Čechů, pro které 
se vyhnání Němců stalo součástí jejich historické paměti. Tato historická 
událost se zapsala do kolektivního vědomí Čechů, které tvoří část jejich 
kulturní výbavy a identity. Svou rozporuplností a závažností odsun a vy-
hnání vyvolávaly a stále vyvolávají celou řadu otázek, které nebyly dosta-
tečně nebo vůbec zodpovězeny, přestože na toto téma již vyšla celá řada 
historických prací. Na rozdíl od historického zkoumání má literární zpraco-
vání poněkud odlišný záběr v tom, že vykresluje a ztvárňuje příběhy, jež vy-
volávají otázky často opomíjené českou historiografií. Cílem této kapitoly 
je tyto otázky identifikovat, zkoumat je a hledat na ně možné odpovědi. Co 
se týče odsunu a vyhnání, které se do jisté míry týkají obou skupin, Němců 
jako vyhnaných a Čechů jako vyhánějících, je třeba nejprve osvětlit, jak je 
tento jev literárně zpracován německými a českými spisovateli a co tato 
zpracování odhalují, respektive o čem vypovídají. Tyto otázky jsou cent-
rální pro následující analýzu, ve které srovnávám německý román od Jör-
ga Berniga Čas nikoho (2002) s českým románem Václava Řezáče Nástup 
(1951), přičemž na závěr ještě pojednávám o novele Boží duha (napsána 
1955, vyšla 1969) od Jaroslava Durycha. V této komparativní studii se za-
měřím především na odlišnosti, stereotypy a paradoxy v českém a němec-
kém líčení vyhnání a odsunu Němců po 2. světové válce z Československa. 
Za tímto účelem věnuji pozornost výkladu minulosti, tak jak je implikován 
ve zmíněných literárních dílech, ale také jazykovým prostředkům a tomu, 
co české a německé vyprávění o vyhnání obnáší a jaká interpretace dějin 
z takového vyprávění vyplývá. V této souvislosti se zaměřuji na to, jak se 
chovají české a německé literární postavy, kdo vyhnání a odsun podporuje 
a kdo je proti, jak Češi vnímají Němce a naopak. Dále jaké jsou důvody pro 
vyhnání a odsun, jaké argumenty jsou zde uplatňovány a jakou roli v pová-
lečných událostech hraje česká politická reprezentace. 
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Č a S N i koHo (20 02)

Jörg Bernig se narodil v roce 1964 ve Wurzenu (Sasko) v rodině pochá-
zející z Čech. Své první literární texty zveřejnil roku 1998 ve sbírce bás-
ní Winterkinder (Děti zimy), pozornost vzbudil však teprve o rok později 
svým románem Dahinter die Stille (Ticho tam vzadu). Za tento román získal 
v roce 2000 cenu Friedricha Hölderlina. Jeho poslední román Niemandszeit 
(Čas nikoho, 2002, česky 2004) byl kritikou chválen za literární oživení mi-
nulosti, která spojuje českou a německou paměť. „Jörgu Bernigovi se jeho 
románem podařilo něco pozoruhodného: historii ustrnulou v klišé a epizo-
dy převádí do literární podoby a tím do paměti obou národů.“31 

Román Čas nikoho popisuje v osmi kapitolách průběh jednoho dne, 
3. září 1946, od brzkého rána až pozdě do noci na odlehlém místě na české 
hranici s Polskem a Německem. Takto ohraničený příběh probíhá ve třech 
časových úrovních. Za prvé se jedná o děj, který probíhá v aktuální časové 
rovině popisovaného dne. Druhá časová rovina je doba (červen 1945), na 
kterou teď, s ročním odstupem, vzpomínají hlavní postavy příběhu, které 
se tehdy setkaly v pohraničí na odlehlém místě „nikoho“. V poslední časové 
rovině se odehrávají události před rokem 1939 a během války, na něž lite-
rární postavy vzpomínají tak, že líčí své osobní příběhy. Primární děj, jenž 
se odehrává v zapadlé obci, je paralelně doprovázen dalším dějem mimo 
obec, v němž revoluční garda uskutečňuje hon na Němce, kteří se stále ješ-
tě nacházejí v Čechách. V románu ji tímto úkolem pověřil prezident Beneš. 
Vedlejší děj se skládá z osobních příběhů postav, které si obyvatelé obce na-
vzájem vyprávějí. Román má překvapující úvod, neboť v něm autor před-
stavuje jednoho z hlavních hrdinů a zároveň již odhaluje i konec románu: 
„... co nevěděl, bylo, že večer třetího září devatenáct set čtyřicet šest Theres 
ještě jednou krátce spatří a že ji, proti své vůli, zabije.“ (s. 13) Tímto způso-
bem sice eliminuje moment překvapení a napětí, avšak navozuje u čtenáře 
zvědavost, jak „proti své vůli“ k popsané tragédii mohlo dojít. Román má 
spletitou strukturu, kde se střídají nejen časové roviny, ale i perspektivy 
českých a německých postav, které se v průběhu děje sbližují, podrývají své 
vzájemné antipatie a předsudky. 

Pozoruhodná je v románu Čas nikoho strategie vyprávění. Bernig neu-
stále konfrontuje české a německé postavy s vnímáním reality opačné stra-
ny, a staví tím český a sudetoněmecký výklad poválečného vyhnání Němců 
proti sobě. Na odlehlém místě, v oblasti česko-německo-polských hranic, 
se ocitnou mimo reálný čas a stranou veškerých událostí probíhajících 
v Československu na dobu jednoho roku tři Němci a dva Češi, kteří jsou 
z různých důvodů na útěku. Doufají, že najdou v pohraniční oblasti „niko-
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ho“ útočiště a že zde přečkají rozjitřenou dobu. Tráví čas tím, že si vyprávějí 
své osobní příběhy a netuší, že se k nim mezitím zvenčí blíží katastrofa. 

Antonín Mrha, pětadvacetiletý Čech, dezertoval po šesti týdnech z revo-
luční gardy, jejímž úkolem bylo vyhánět Němce ze země. Antonín doufá, že 
vysoko v horách bude v bezpečí. Pozoruje odtud kolonu lidí pohybujících 
se směrem k německé hranici a přemítá nad svou minulostí. Antonín Mrha 
nenávidí Němce, protože během války v jeho městě němečtí vojáci zavraž-
dili skupinu českých studentů a také protože za války jeho rodiče pracovali 
ve Škodovce, kde se kromě jiného vyráběly zbraně pro německou armádu. 
Hned po válce se přihlásil do místní revoluční gardy, aby se pomstil Něm-
cům a aby pomohl svým rodičům, kteří byli obviněni z kolaborace.

V červnu 1945 však revoluční gardu opouští, neboť neschvaluje její ná-
silnické praktiky a octne se v opuštěné krajině, kterou postupně prozkou-
mává. Na jednom ze svých průzkumů narazí na umírající ženu, Theres, jinak 
zvanou „Neviditelná“. Mladá Němka Theres utekla na konci války před Čechy, 
kteří se na její rodině mstili za chování jejího otce v průběhu války. Otec byl 
zaměstnancem osidlovací společnosti, jež zabírala pozemky Čechů a Židů, 
aby je posléze předala Němcům a tak se postarala o „rozšíření a upevnění 
již existujícího německého rolnického vlastnictví“ (s. 58). Svou práci The-
resin otec vykonával pečlivě a s hrdostí. Když skončila válka, mnoho se pro 
něj nezměnilo a z možné odvety nebo z trestního stíhání nepociťoval žádný 
strach. Bylo pro něj pouze nesnesitelné, že by „za jeho prací někdo mohl 
vidět snahu se obohatit“ (s. 61). Na konci války však pocítila celá rodina 
pomstu Čechů. Otec byl oběšen na pouliční lampě, Theres byla k nepozná-
ní zmlácena a zkopána a matku odtáhli kdoví kam. Tato zkušenost otřásla 
Theres do té míry, že i teď, na opuštěném místě, vnímá realitu jen částečně. 
Nově vzniklou skutečnost odmítá Theres tím, že chodí každou noc ke své-
mu bývalému domu do rodného města Jablonce, kde čeká na svou matku. 
Působí jako duch nebo jako náměsíčná – a proto jí Antonín Mrha dal jméno 
„Neviditelná“, neboť „ona je průsvitná, je to opravdu Neviditelná“ (s. 53). 

V době německé okupace byla Theres zamilovaná do Čecha Tomáše An-
děla, jenž zmizel z jejího života poté, co je oba někdo udal Theresinu otci. 
Na jeho popud byl Tomáš odvezen nejprve do uhelných dolů v Sokolově 
a posléze do pracovního tábora v Lovosicích, který se podobal koncentrač-
nímu táboru. Na konci války se Tomáš ihned přihlásil do revoluční gardy, 
kde se z něj stal „lovec“. Protože se s revoluční gardou na honbě za Němci 
dostane do nejodlehlejších koutů země, věří, že takhle Theres najde spíš, 
než kdyby ji hledal sám. Zároveň ji ale před revoluční gardou chce ochránit, 
neboť z vlastní zkušenosti ví, jak gardisté s Němci zachází. Proto musí být 
Tomáš neustále vepředu, musí razit cestu a být stopařem.
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Tomáš Anděl, jehož jméno vyjadřuje určitou ambivalenci, se nakonec 
také rozhodne, že od revoluční gardy odejde. Na jednu stranu „lovil“ Tomáš 
Anděl lidi a Mrha a jeho kamarád Lípa ho popisují jako jednoho z nejne-
bezpečnějších gardistů, na druhou stranu se však Tomáš nikdy žádného 
brutálního vyhánění přímo nezúčastnil. Pracuje jako stopař a v této roli 
musí vždycky všude být před svým oddílem. S ohledem na Theres v tomto 
smyslu vystupuje v roli strážce, tedy anděla. Po roce intenzivního hledání 
již však nevěří, že by Theres našel, a tak se rozhodne oddíl revoluční gardy 
opustit. Nepodaří se mu však po sobě smazat stopy, a nechtěně zavede svůj 
oddíl až do pohraniční oblasti, kde se sbíhají hranice Čech, Německa a Pol-
ska a kde se kromě jiných schovává i Theres. Když se dostane do vesnice, 
poznává Theres až příliš pozdě a omylem ji při přestřelce se svým oddílem 
zastřelí. 

Kromě Tomáše patřil k revoluční gardě také Antonín Mrha a jeho přítel 
Bohuslav Lípa, kteří dezertovali již dřív. Lípa poté, co odmítl střílet na civil-
ní Němce. Také on se ocitl na místě v zemi „nikoho“ a začlenil se do malého 
společenství Němců a Čechů, kteří si krátí čas vyprávěním svých životních 
příběhů. Lípa je neustále pronásledován minulostí, přičemž ho vzpomínky 
na válku paralyzují do té míry, že upadá do stavu podobného komatu. Při 
tom ztrácí vědomí, má vysoké horečky a trpí těžkými halucinacemi, což ho 
uvádí v naprosto nemohoucí stav. Bohuslav Lípa proto není ani schopen vy-
právět svůj příběh sám. Ten za něj musí vyprávět jeho přítel Antonín Mrha. 
Před válkou žil Bohuslav Lípa v malém městě se svými rodiči, kteří byli za 
války odvezeni na nucené práce do říše. Na ten den si Bohuslav vzpomí-
ná velmi jasně: Byl doma a díval se z okna, jak jeho rodiče nedošli domů, 
a místo toho nastoupili do vojenského vozu a v něm odjeli. Od té doby je 
už nikdy neviděl, jen jednou od nich dostal pohlednici z Hamburku. Mrha 
znal jednoho přítele svého otce, který tam byl také a po nervovém zhrou-
cení se dostal domů. V Hamburku musel hledat v zasypaných sklepech lidi 
a vytahovat mrtvoly. Co dělali jeho rodiče, se však Lípa nikdy nedozvěděl. 
Na konci války se Lípa ze zoufalství přidal k revoluční gardě, se kterou táhl 
zemí a pátral po Němcích, kteří ještě neodešli. Činnost revoluční gardy se 
mu zanedlouho ale zprotivila, a proto od ní utekl. V „Zemi nikoho“ ho našel 
Mrha, který mu pomohl a spolu s ostatními obyvateli obce v něm vzbudil 
naději na budoucí život.

Proti příběhu Bohuslava Lípy stojí příběh Gabriely Mohauptové, který 
je vyprávěn paralelně. V této konfrontaci se Gabriela musí stále osprave-
dlňovat: „Neměla jsem nic proti, aby byli druzí šťastní, Antoníne. Opravdu 
ne. To mi věř!“ (s. 112) V kontextu Gabrielina osobního příběhu vyznívá její 
ospravedlňování ovšem poněkud absurdně, neboť také její život a život její 
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rodiny byl kvůli jejímu synovi Friederovi během války ohrožen. Na konci 
války utekla s Friederem z kolony odcházejících Němců poté, co její muž 
zemřel na následky brutálního zásahu jednoho z českých gardistů. Frieder 
trpí epilepsií a často ho postihují záchvaty. Jeho strach a psychický stav lze 
vyčíst z jeho jazykového projevu, který se vyznačuje překotnou, zdánlivě 
nesouvisející a uspěchanou řečí. V obci vypráví místnímu spisovateli o ko-
loně Němců: 

„…co myslíte, kdo by mohl najít ten kámen, však vy víte, co je v nich 
a kterého se musíte dotknout, aby pověděl všechno, co slyšel, a viděl stro-
my tamhle naproti, ty by taky mohly něco říct a potok, ano ty taky mají co 
povědět, jak je znám, a teď vám musím povědět, jak jsme tenkrát táhli po 
silnici, maminka, tatínek a já, po silnici s takovými bílými páskami na ru-
kávu, pořád tam bylo víc a víc lidí na té silnici, tolik lidí, když se ze strany 
přidala cesta, tak přitekl ještě větší proud lidí … a lidi se v chůzi dívali jen 
pod nohy, nezvedali nohy, když jsem to udělal já, tak mi vyhubovali, někteří 
jen šeptali Ježíši, který jsi pro nás prolil krev… .“ (s. 116)

Friederova nemoc měla být léčena nacistickými metodami, pomocí 
nichž byli „léčeni“ pacienti ve vyhlazovacím sanatoriu Sonnenstein v Pirně. 
Když Friederovi rodiče obdrželi výzvu k předání syna do sanatoria, odešli 
ke strýci hluboko do hor. Na konci války byli na cestě do Jablonce zajati 
revoluční gardou. Friederova nemoc, která se v mnohém podobá Lípově 
nemoci, má v románu symbolický význam v kontextu česko-německého 
soužití. Na rozdíl od Lípy, jenž upadne do naprosté apatie, je Frieder vel-
mi rozrušený a spontánní. Překotnou a nekontrolovanou řečí sděluje svůj 
strach a hrůzné zážitky. Jeho nemoc ztělesňuje narušené česko-německé 
soužití, které vykazuje prvky neurotického stavu a které má zpočátku stá-
le ještě naději na pozitivní řešení. Tím, že se Frieder neustále pohybuje 
mezi svou matkou a Antonínem, Neviditelnou a Lípou, a vypráví jim své 
smyšlené příběhy, je jakýmsi prostředníkem mezi Čechy a Němci. V pozi-
tivním smyslu – jako představitel naděje – se Frieder projevil už v koloně 
vyháněných Němců, když z ní utekl, protože v dálce v lese uviděl „zelenou 
skvrnu“, za kterou musel jít. Tato „zelená skvrna“ ho pak s matkou dovedla 
až na odlehlé místo „nikoho“. Zelená v románu symbolizuje jako barva na-
děje pozitivní vyhlídky nejen pro Friedera a jeho matku, ale v širším smyslu 
i pro další česko-německé soužití. Toto soužití je však uskutečnitelné pouze 
v „místě nikoho“ a v „čase nikoho“ a trvá pouhý rok. Pouze na tomto ano-
nymním místě, mimo čas a realitu, mohou Němci a Češi spolu žít v míru. 
Pomocí svých příběhů se sbližují a odbourávají vzájemné předsudky a ne-
návist. Pouze empatií může být vybudována důvěra, která posiluje soužití 
této skupiny. Na konci tohoto soužití se však ukáže, že jeho další existen-
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ce není možná, čímž mizí i naděje pro budoucnost, neboť „zelená skvrna“, 
která pro Friedera až doposud působila jako magnet skýtající útočiště, se 
na konci románu vytratí. S příchodem revoluční gardy ovládne městečko 
násilí a zbývá jen Friederova otázka: „A teď?“ (s. 227) Vykreslený příběh 
románu implikuje, že po válce bylo možné pouze časově omezené česko-
německé soužití v ústraní, které bylo vystavěno výlučně na osobní bázi. 
V širším společenském měřítku bylo odsouzeno k zániku.

Když Antonín Mrha v červnu 1945 zjistí, že Theres je Němka, poprvé 
v životě zapochybuje o svém nepřátelském postoji k Němcům. Navzdory 
pociťované nevraživosti vůči Němcům a bolestivému zranění oka, které si 
cestou způsobil, odnese Theres k sobě domů. „Přitom patřila k těm, kteří 
byli ze všech nejhorší, co svět světem stál. Každý se to mohl dočíst v novi-
nách, tedy, když se k nějakým dostal; a že je celá Evropa v troskách, není to 
snad vina Němců, a on tady teď sedí ve svém lese a udržuje jednu z nich při 
životě?“ (s. 38) Toto dilema je ústřední otázkou v celém Bernigově románu. 
Jak zacházet s Němci, kteří napomohli Hitlerovi získat neomezenou moc 
a dobrovolně podporovali nacismus? Jak mezi nimi lze rozpoznat výjim-
ky a do jaké míry je takové rozlišení objektivní? Není přeci jen jednodušší 
a jistější vnímat všechny Němce jako zločince? „Obyvatelé si nezasloužili 
nic jiného. I když oni sami nebyli žádní zločinci, nepáchali snad zločiny je-
jich lidé? Kde začít rozlišovat?“ (s. 15) V tomto postoji k Němcům rezonují 
následky německé okupace Československa a válka, kterou byli Češi po-
stiženi. V posuzování Němců je tedy rozhodující příslušnost k německému 
národu, který je kolektivně uznán vinným nejen za okupaci Českosloven-
ska a válku, ale i za holocaust Židů a Romů. Na Němce je tak nahlíženo jako 
na anonymní skupinu lidí, mezi nimiž nelze rozlišovat. Anonymita svým 
charakterem nejen stvrzuje tezi o kolektivní vině, ale posiluje především 
nenávist a touhu po odplatě. Bernig ve svém románu zpochybňuje a podrý-
vá pojetí kolektivní viny Němců. Pomocí příběhů konkretizuje své literární 
postavy, jež mohou ztělesňovat příběh libovolného Němce. Z jedné velké 
anonymní skupiny se tak stanou konkrétní jednotlivci, kteří jsou konfron-
továni s kolektivní vinou. Na pozadí takové konfrontace, k níž dojde při se-
tkání Čechů s Němci, je myšlenka kolektivní viny výrazně oslabena, až zcela 
ztrácí svůj význam. 

Češi a Němci si navzájem vyprávějí své životní příběhy, a umožňují tak 
těm druhým nahlédnout do svých osudů, které jsou veskrze tragické jak 
pro Čechy, tak i pro Němce. Každý ze zúčastněných začne vnímat neštěs-
tí ostatních, což narušuje zavedené paradigma oběť/viník a poukáže na 
mnohovrstevnatost obou pojmů. Obraz Čechů jako obětí, jenž byl částeč-
ně reakcí na Mnichovskou dohodu z roku 1938 a jenž byl na konci války 
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ještě posílen, je zde narušen osobními příběhy českých postav. Stejně tak 
je zpochybněn obraz Němců jako viníků, který po válce převládal v české 
společnosti. Pomocí osobních příběhů literárních postav Bernig poukazuje 
na problematičnost těchto dvou kategorií a jejich užívání v realitě. 

Příběhy českých a německých protagonistů v Bernigově románu re-
prezentují dvě protichůdné interpretace minulosti, které Češi a sudetští 
Němci ve svých pohledech na minulost zastávají. Na české straně převa-
žuje závažnost homogenního národního státu, přičemž je tím legitimizo-
váno poválečné vyhánění a vystěhování Němců. „Nastal čas, kdy se národ, 
stát a lid měli stát jedním a týmž. Od prvního prezidenta se naučil [Beneš], 
že toto musí být nejvyšším cílem politiky v rozvalinách světa, jak ho stvo-
řila a pak po sobě zanechala rakouská monarchie.“ (s. 16) „Budou muset 
zmizet, Němčouři. Všichni. I stopy po nich.“ (s. 182) Zcela odlišně vypadá 
sudetoněmecká interpretace minulosti, jejímž základem je to, že jim neby-
lo přiznáno právo na sebeuplatnění, bylo jim znemožněno vytvoření sa-
mostatného sudetoněmeckého státu roku 1918 a byli vystavováni útlaku 
ze strany Čechů. Sudetoněmecký pohled na dobu po roce 1918 je utvářen 
názorem, že v nově vzniklém Československu představovali sudetští Něm-
ci podřadnou skupinu, jejíž práva byla porušována Čechy. „Žádali [Němci] 
od ní [Československé republiky] hodně a nedostali nic. Češi chtěli, aby 
se všichni ostatní v zemi, Slováci, Němci, Maďaři, Židé i Poláci, řídili podle 
toho, co ustanovovali oni a jen oni sami.“ (s. 71) Taková interpretace minu-
losti opravňovala většinu sudetských Němců v jejich očích k masové pod-
poře Hitlera, od něhož očekávali zlepšení své situace. Výsledkem takového 
postoje bylo, „že nálada většiny Němců se teď s konečnou platností obrací 
proti republice, která je již v den založení vyloučila ze svého názvu“ (s. 73). 
Tyto dvě protichůdné interpretace minulosti po roce 1918 rozdělily Čechy 
a sudetské Němce ve 30. letech do dvou táborů, což mělo tragické následky 
pro obě strany. 

V románu Čas nikoho se však navzdory nesmiřitelným postojům Češi 
a Němci pomocí svých příběhů sbližují. Své vlastní pohledy na minulost 
mohou kriticky posoudit jen tehdy, pokud navážou bezprostřední kontakt 
s někým z druhé strany a nechají se vtáhnout do jeho příběhu. Svým způso-
bem se tak účastní, i když pasivně, vyprávěných událostí a dokáží se k nim 
vztáhnout tak, že se s nimi vypořádávají na osobní bázi. Tímto způsobem 
se promíchají pozice vypravěčů, přičemž každý může zastávat pozici něko-
ho jiného. Tím, že jsou v Bernigově románu promíchány pozice vypravěčů, 
dochází k narušení etablovaných národních výkladů historie. François Ly-
otard nazývá tyto pozice „vypravěčské ‚posty‘ (vysílající, adresát, hrdina)“ 
a tvrdí, že každé vyprávění je určováno příslušnou pozicí. Ve svých úvahách 
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o vyprávění o minulosti vychází Lyotard z pozice vypravěče a posluchače 
v daném společenství. Vyprávění se řídí podle určitých pravidel, která vy-
plývají ze sociálních poměrů dané skupiny. Pokud se vyprávění předává 
dál, nastupují tři kritéria: kompetence vědět co vyprávět, kompetence vě-
dět jak hovořit a kompetence vědět jak poslouchat.32 Musí se tedy vědět, co 
a jak vyprávět, ale zároveň je také třeba vědět, jak poslouchat. Z každého 
vyprávění o minulosti, respektive z interpretace dějin, vyplývá pro každou 
skupinu rozdílné vědění o minulosti: tzv. „znalost dějin“.

Znalost společných dějin Čechů a sudetských Němců vychází na základě 
jejich národní odlišnosti a národní příslušnosti z rozdílných pozic. Vzhledem 
k tomu, že Československo bylo definováno jako národní stát Čechů a Slo-
váků (resp. v dobové terminologii dokonce jednoho národa Čechoslováků), 
těžko se sudetští Němci mohli identifikovat s českým státem, do kterého 
nebyli zahrnuti. Češi se oproti tomu chtěli co možná důrazně vymezit vůči 
německé společnosti, kterou de facto odmítli. V Bernigově románu je tak 
vykresleno společenství, které pomocí osobních příběhů podrývá na obou 
stranách všeobecně uznávanou národní znalost dějin, přičemž se protago-
nisté snaží porozumět vzájemně odlišným výchozím pozicím. Jak již bylo 
řečeno, mění se v Bernigově románu pozice vypravěčů. Z vypravěčů se stá-
vají posluchači a naopak, což s sebou podle Lyotarda nese také změnu kom-
petencí. Jak a co se vypráví, se mění s ohledem na posluchače, který zároveň 
poslouchá a vnímá s ohledem na vypravěče. Neexistuje pouze jeden člověk, 
který ví, jak a co vyprávět, zrovna tak jako neexistuje pouze jedno „správ-
né“ vyprávění o minulosti. Analogicky neexistuje jen jedna osoba, která by 
věděla, jak naslouchat, a potažmo jak rozumět vyprávěným událostem a jak 
je interpretovat. Všechny postavy v románu kromě členů revoluční gardy 
se ocitají v různých vypravěčských pozicích, důsledkem čehož je, že pouze 
členové gardy si ponechávají neměnný a nereflektující pohled na nedávnou 
minulost a snaží se ho prosadit jako jediný možný a „správný“ výklad. Tako-
vý výklad dějin opírají gardisté o výroky prezidenta Beneše a o skutečnost, 
že jim byla udělena neomezená moc v zacházení s Němci. „Prezident praco-
val dlouho do noci a možná věřil, že se zapíše do dějin. Čisté škrty! Jinak to 
nejde. I když kvůli tomu musí ze země odejít tři miliony lidí. Hranice země, 
zemí vůbec, měly být i hranicemi národů, jazyka, způsobu života. Byla to 
jedinečná příležitost. Čisté škrty! Už to začalo, a ještě než se vrátil, pořádala 
se štvanice ulicemi Prahy: Žeňte je! Najděte je! Zabte je!“ (s. 17) Činnost re-
voluční gardy je konkrétním výrazem verbálních projevů prezidenta Bene-
še a českého všeobecně sdíleného chápání česko-německého konfliktu. 

V románu Čas nikoho z revoluční gardy dezertují Mrha a Lípa a vyjadřují 
tím svůj nesouhlas s jejími praktikami. Po opuštění gardy se vydávají oba, 
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i když nezávisle na sobě, na jinou cestu a v podstatě hledají jinou alter-
nativu pro interpretaci minulosti a její porozumění. Toto hledání se neo-
bejde bez přehodnocení minulosti, k čemuž dochází v přímé konfrontaci 
s německými postavami (Mohaupt, Theres, Frieder). Z bezprostředního 
kontaktu Čechů a Němců a z konfrontace české a sudetoněmecké perspek-
tivy se vytvoří nový vztah a postupně se narušuje paradigma viník/oběť. 
Viníci – v očích Čechů – Němci se v některých případech jeví jako oběti, 
a původní oběti, Češi, vypadají jako viníci. Vzniká tak model, který před-
stavuje nový, byť fiktivní, přístup k česko-německému problému a nazna-
čuje nové řešení. Vykreslená konstelace v Bernigově románu, kdy si hlavní 
postavy navzájem naslouchají a posléze nahlédnou, že obě strany více či 
méně trpěly, skrývá jistou naivitu a může působit jako „pedagogicky ko-
rektní tragédie“33. Nicméně je třeba zdůraznit, že tento model nutí k reflexi 
a narušuje ustálené pohledy na minulost a pozice, které jsou všeobecně 
rigidně zastávány na obou stranách.

Je však třeba podotknout, že reflexe minulosti jednotlivých románových 
postav není vyvážená. Gardisté Mrha, Lípa a Anděl kategoricky odmítnou 
postup revoluční gardy a litují toho, že se ke gardě přihlásili. Podobně vy-
jadřuje svůj nesouhlas se zacházením s Němci paní Palečková, která i přes 
vydaný zákaz dá napít a najíst Němcům určeným k vysídlení. Oproti tomu 
se u německých postav reflexe omezuje pouze na kritické vykreslení The-
resina otce, nacisty, jenž sám nevyjadřuje žádné známky lítosti nebo pocitu 
viny. Jinak jsou německé postavy ve vesnici vykresleny buď jako oběti Hit-
lerovy politiky, nebo jako nevědoucí, nic netušící lidé, kteří nevědí, proč by 
měli kriticky zhodnotit svou podporu Hitlera a připustit si určitý podíl viny 
na zločinech spáchaných Němci. Jednostranné paradigma lze vypozoro-
vat i v případě líčení ženských a mužských rolí. Mužské role, se kterými se 
tradičně pojí síla a násilí, jsou výlučně připisovány Čechům, přičemž jejich 
ženské protějšky, které ztělesňují zranitelnost, bezmocnost, bezradnost 
a krásu, jsou Němky. Theres, zvaná „Neviditelná“, okouzlí svýma pronika-
výma zelenýma očima a nádhernými zrzavými vlasy jak Tomáše Anděla, 
tak Bohuslava Lípu. „Byla to nejkrásnější žena, jakou v životě viděli. Tak jim 
aspoň připadala onoho letního dne.“ (s. 52) V obci žije ještě jedna podob-
ně atraktivní Němka, Antonia Mende, která se Theres vzhledem podobá. 
Všechny německé ženy v románu působí velmi křehce a bezmocně. Tyto 
dva tendenčně vykreslené jevy poukazují na určitý problematický rys ro-
mánu, který napomáhá udržovat stereotypní sudetoněmecký obraz Čechů 
jako násilníků a zločinců a sudetských Němců jako jejich obětí.

Přestože v románu hrají významnou roli příběhy protagonistů, centrál-
ním tématem je průběh vysídlení a vyhnání Němců. Průběh vyhnání, které 
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