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ZNÁT ROZSAH VLASTNÍ NEVĚDOMOSTI JE NEJLEPŠÍ ČÁST NAŠICH VĚDOMOSTÍ 
(Lao-c´) 

ČÍSLO 3 * 20. 3. 2019* ROČNÍK XXVIII. 

 
Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec Klaudios Ptolemaios. Podle vyprávění 
obchodníků a vojáků kreslil mapy vzdálených zemí. Velké pohoří na severu země, v níž podle něj žil velký národ Boiochaimů, 
označil jako Askiburgion. Přiložíte-li Ptolemaiovu mapu na mapu dnešní, pod Askiburgionem naleznete Nízký a Hrubý Jeseník, 
část Slezska i střední Moravy. I mezi tvůrci tohoto listu naleznete nejednoho učeného Boiochaima. Na sklonku 19. století si 
příznivci strany realistické, sdruženi kolem T. G. Masaryka uvědomili, že potřebné změny společenské vyžadují více informačních 
zdrojů. A tak vznikl v roce 1886 list ČAS, od počátku redigovaný Janem Herbenem. V roce 1990 si vydavatelé tohoto listu 
vypůjčili název i původní grafickou podobu hlavičky a vydávali až do roku 2005 list ČAS v tištěné podobě. A pochopitelně v duchu 
názorů původní České strany lidové (realistické). Ten pak na několik let, od 3. 2. 2005 do 21. 8. 2008 nahradil internetový deník 
Bruntálský Kurýr. Tento internetový, dle potřeby i tištěný list ČAS je tedy pokračováním obou zmíněných periodik a měl by v této 
podobě vydržet co nejdéle. Což bude i dílem vás, čtenářů. V roce 2018 vyšlo jen  první číslo. Vysvětlení v čísle 1-2019. 
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Slovo v ČASE (3) 

KDEŽE TY SLEZSKO JSI? 
Krátký přehled dějin Slezska a národnostní otázky regionu 

 
Je tomu již bezmála deset let. Na setkání ZBOŘIT HRADBY MLČENÍ 

v Krnově (ve dnech 4. -6. 9. 2009) přednesl náš dlouholetý 
spolupracovník a přítel Bc. Franz Chocholatý Gröger následující 

referát. Samozřejmě, že i po deseti letech je stále aktuální. Zejména, 
když se o Slezsku málo hovoří a ještě méně se o něm ví. Je to poněkud 

smutné vyprávění.   
 
Protože mé rodné Slezsko je velké, rozhodl jsem se zaměřit na část bývalého rakouského Slezska 
vzniklého roku 1742 a to na Opavský kraj, tak jak ho vyhradil Dr. Ladislav Hosák ve svém 
Historickém místopisu země moravskoslezské z roku 1937. Tento Opavský kraj v sobě zahrnuje 
Knížectví opavské, Knížectví krnovské se status minor Bruntál a Albrechtice a českou část 
Knížectví nisského, tedy v té době politický okres Frývaldov, tedy na území, které zůstalo Rakousku 
po vratislavském míru. 
 
Do Knížectví opavského patří Hlučínsko a Hlubčicko, od roku 1742 tvořící součást pruského 
Slezska, u Hlučínska do roku 1920, u Hlubčicka do roku 1945. Do Opavského kraje byla zařazována 
také moravská enkláva Osoblažsko patřící do politického okresu Krnov. Bohužel musím vynechat 
dobu nejkrásnější a to období opavských Přemyslovců od 1318 do 1521, tedy období, kdy tento rod 
ovlivňoval dějinné události nejen Slezska a Moravy, ale celé Koruny české.  
 
Druhá kolonizační vlna přichází okolo poloviny 13. století a je částečně ovlivněna tažením Tatarů 
přes Slezsko roku 1241 a rusko-polským vpádem roku 1253, které vedly k úbytku obyvatel. Byly to 
především důvody hospodářské, které vedly krále, slezské vévody, církevní instituce a šlechtu ke 
kolonizaci půdy německými kolonisty. Tato druhá vlna zasáhla rovněž oblast nynějšího 
Osoblažska, Opavska a oblast nissko-otmachovskou. Je-li typickým rysem první kolonizace 
plužina, zvaná délková, je originálním typem druhé vlny lánová lesní ves. Na zakládání tohoto 
nového typu se podíleli především Němci, o čemž svědčí jména obcí zakončená na -dorff, -wald, -
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hau. Tuto kolonizaci v naší oblasti podporoval panovník /resp. opavský vévoda/, olomoučtí, 
vratislavští biskupové a jejich manové, kláštery a kapitula. Vznik měst spadá z největší části do 12. 
a 13. století, některá byla založena až ve 14. století (Bílovec, Klimkovice). Města vznikla často na 
místě starých osad (Osoblaha, Odry), nebo vedle nich byly nově založeny Fulnek, Bruntál, 
Cukmantl, Horní Benešov. Kolem roku 1500 bylo zcela německé osídlení v oblasti Jesenicka, 
Osoblažska, Bruntálska, západního Krnovska, Hlubčicka, části Bílovecka, oblast Vítkova, Oder a 
Fulneku.  
Jestliže hlavní jádro městského obyvatelstva /kupci a řemeslníci/ byli výlučně či později s 
převahou Němci, neplatí to o obyvatelstvu jako celku, které v pomocných silách náleželo alespoň 
zčásti k národnostem slovanským. S postupem doby, zvláště v oblastech, kde okolní venkovské 
obyvatelstvo bylo slovanské, proniklo i do zámožnějších vrstev domácí obyvatelstvo a na druhé 
straně německé ostrůvky podlehly často slovanizaci. Musíme si však uvědomit, že jazyk listin je 
nám svědectvím pro národnostní vývoj teprve tehdy, až byla dána možnost sepisovat listiny v 
různých jazycích. Česky psaná listina je nám tedy svědectvím, že nejen smluvní strany, ale 
především správa města byla v rukou lidí hlásících se do okruhu české kultury. Není však důkazem 
o českém, resp. převážně českém obyvatelstvu města či kraje, ale jenom důkazem toho, že správa je 
v rukou lidí užívajících jako spisovného jazyka češtinu a opačně. Jazyk listin potvrzuje jenom to, v 
jakých rukou byla tamní správa.  
Na Opavsku je první český zápis v knihách předních z roku 1420, od 1430 jsou knihy soudní psány 
pouze česky a od založení nových zemských desek 21. 11. jsou tyto vedeny česky, na Krnovsku se 
stává čeština výhradním jazykem zemských zápisů roku 1420. To vše o více než sto let před 
Královstvím českým.  
Vypuzení Židů z Knížectví krnovského, opolského a ratibořského za vlády Hohenzollernů bylo 
počátkem jejich vystěhování z území celého Slezska. V polovině 16. stol. byla vydána nařízení císaře 
Ferdinanda o zákazu pobytu Židů ve Slezsku a roku 1582 zakázal český král Rudolf II. Habsburský, 
na naléhání slezských stavů, trvalý pobyt Židů ve Slezsku. Výjimku obdržely jen hornoslezský Zülz 
(Biała) a dolnoslezský Hlohov (Glogau). Zülz se pak stal věhlasnou židovskou obcí. Dalším 
útočištěm Židů se stala moravská enkláva Osoblaha, podléhající olomouckým biskupům, neboť 
moravské stavy nepřijaly uvedené císařské edikty. Osoblaha se tak stala důležitým židovským 
střediskem široké oblasti horního povodí Odry. Židé byli od roku 1752 ve Slezsku tolerováni, v té 
době jich zde žilo necelých šest set.  
Věnujme svou pozornost období od roku 1848, kdy můžeme hovořit o vzniku národa. Dosud 
převládala zemská příslušnost, všichni se cítili být Slezany obcující buď německým či českým 
jazykem, hovořící jidiš, po „našemu či po našimu“. Moderní národní uvědomění bylo v Rakouském 
Slezsku před rokem 1848 relativně nejsilnější u Němců. Ti, kteří o sobě prohlašovali, že jsou 
vlastenci, chápali své "vlastenectví" spíše ve vztahu ke státu nebo rodnému kraji. Mezi Čechy 
proces národního obrození zasáhl zatím jen úzkou vrstvičku lidí, k jeho projevům na Opavsku 
patřila česká knihovna kateřinského sedláka Filípka a kroužky vlastenců kolem kravařovského a 
opavského čtenářského spolku.  
Vztahy k ostatním českým zemím ze státoprávního hlediska podstatně oslábly. Výrazem odporu ke 
snahám o spojení zemí Koruny pod jednotnou správou a o vytvoření společného sněmu pro Čechy 
a zemi Moravskoslezskou byl dopis Slezského veřejného konventu císaři Ferdinandu V. z 9. 5. 
1848: "Jestliže je slezské vévodství po století spojeno s českým královstvím pod vládou jedné a 
téže hlavy státu a jestliže byla slezská knížectví propůjčována okněžnělým osobám jako léno 
českými králi, tak se to dělo jen od nejvyšších slezských vévodů, kteří byli současně českými 
králi."  
Sněm ve Frankfurtu byl pro německé liberály a demokraty prvořadým cílem. V tomto duchu se 
vyslovili ve své petici opavští měšťané, kteří viděli jedinou perspektivu ve spojení s pruským 
Slezskem a to prostřednictvím Rakouska a Nového Německa. Stejné postoje také zaujala česká část 
obyvatel Opavska. Obyvatelé Klimkovic a okolních vsí podepisují německou petici protestující 
proti Slovanskému sjezdu a radikálně se staví proti připojení Slezska k Čechám: "Jsme daleci 
odporu vůči Němcům. Chceme svobodnou a šťastnou budoucnost očekávat spolu s nimi a nikoli 
ve svazku se zaslepenými Čechy pod ruskou kuratelou a knutou!"  
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Slezský demokrat Hans Kudlich se ve své předvolební schůzi v Horním Benešově vyslovil proti 
spojení českých zemí. Právě jeho konkrétní sociální požadavky jako "zrušení roboty bez náhrady“ 
nalezly u českého obyvatelstva Slezska větší ohlas než česká nacionalistická argumentace. Zvláště 
když tyto argumenty byly převážně spojené s konzervativním společenským programem českým. 
Vždyť i klimkovská rezoluce obsahovala ze tří čtvrtin sociální požadavky a odmítnutí českých 
nacionálních a státoprávních snah zabíralo toliko třetinu textu. Právě německá levice, jejíž jádro 
tvořilo 20 poslanců, byla radikální částí kroměřížského sněmu proti konzervativnímu křídlu 
tvořeného českou pravicí v čele s Františkem Palackým.  
 
Nové zemské zřízení pro Slezsko dnem 30. 12. 1849 oddělilo Slezsko od Moravy. Po roce 1849 
zanikly knížecí vlády, kraje a městské kriminální a vrchnostenské soudy a do čela Slezska byl 
postaven místodržitel. V roce 1851 je němčina vyhlášena za jedinou úřední řeč, čeština a polština 
byly vyhlášeny toliko za dialekty. Centralistická většina slezského sněmu se ostře stavěla proti 
české a moravské deklaraci 1868, jakož i proti královskému reskriptu a fundamentálkám z roku 
1871. Sněm jasně prohlásil: "Slezský sněm protestuje proti každému pokusu vévodství Slezské 
vřaditi mimo ústavu ve státní spojení s královstvím českým."  
 
K cílevědomějšímu rozvoji českého národního hnutí docházelo na Opavsku až od počátku 60. let 
zásluhou profesora opavského gymnázia Antonína Vaška a jeho Opavského besedníku. České 
státoprávní a některé další národní požadavky ve Slezsku byly poprvé jasně formulovány na táboru 
lidu na Ostré hůrce u Chabičova 12. září 1869. Koncem 70. let přecházejí čeští národovci do 
ofenzívy, zakládají roku 1871 Matici opavskou a její Věstník jako první český vědecký časopis ve 
Slezsku.  
 
V období 1851/52 žilo v západním Slezsku 56 084 Čechů a 219 611 Němců. V soudních okresech 
Klimkovice a Opava venkov tvořili Češi většinové obyvatelstvo a silná česká menšina byla v 
okresech Bílovec, Vítkov a v městě Opava. Pro západní okresy Krnov, Bruntál a Frývaldov byl 
poměr 196 959 Němců a 54 Čechů. V pruském Slezsku se po roce 1873 aktivizuje uvědomělá 
polonizační činnost vedena katolickými knězi, Moravci pak než by se stali Poláky, přikláněli se k 
straně německé. Katolické noviny založené r. 1893 mají výraznou propruskou tendenci. V roce 
1861 žilo ve vládním obvodu Oppeln 51 187 obyvatel. S muttersprache mährisch, nejvíce v okresech 
Ratibor 34,68% a Leobschütz/Hlubčice 10,48%. V roce 1900 to bylo v tomto vládním obvodu 
64.382 mährisch (Ratibor 33,9 %, Leobschütz 10,7%). V Opavském kraji bylo v roce 1910 
obyvatelstvo s obcovací řeči (Umgangssprache) německou zastoupeno stoprocentně v soudních 
okresech Javorník, Vidnava, Frývaldov, Cukmantl, Vrbno, Bruntál, Jindřichov, Osoblaha, 
Albrechtice, Horní Benešov, s 99% Krnov a Odry, s 89% Vítkov, s 52% německého jazyka byly 
okresy Opava a Bílovec. Převaha obyvatel s obcovací českou obcovacího jazyka byla v okrese 
Klimkovice 84 %. 
Ke konci „velké války“ se 22. 9. 1918 koná masové shromáždění slezského lidu českého původu na 
Ostré Hůrce hlásící se k myšlence sounáležitosti s "československým národem“. Z tribuny zazněly 
projevy tehdejších významných politiků propagující jednotu slezského lidu s "národem 
československým" a žádající spojení s 50.000 Čechy, žijícími v tehdejším Pruském Slezsku. 
Shromáždění bylo ukončeno "Přísahou Českého Slezska národu československému". 
Reakce německé většiny přišla zanedlouho. Po listu městské rady v Opavě císaři následovaly 
plakáty Deutscher Volksrat für Schlesien zvoucí obyvatele Opavy a jiných slezských měst a obcí na 
Volkstag dne 15. října 1918. V textu plakátu mimo jiné čteme "Nechceme Čechům vládnout, ani je 
zotročovati, to nechceme nikdy. Přejeme jim plné samostatnosti na zděděné hroudě, pro sebe 
však žádáme německý stát…“  
Dne 30. 10. 1918 vydává dr. Robert Freißler provolání o vyhlášení provincie Sudetenland jako 
součásti Republiky Deutschösterreich. Z kraje opavského patřily k Sudetenlandu, kromě 
statutárního města Opava, soudní okresy Frývaldov, Javorník, Vidnava, Cukmantl, Bruntál, Horní 
Benešov, Vrbno, Krnov, Jindřichov, Osoblaha, Albrechtice, Odry, většina obcí soudního okresu 
Vítkov a menší část obcí okresu Opava – venkov, 7 obcí soudního okresu Bílovec a 2 obce soudního 
okresu Klimkovice. Správa narážela na velké obtíže zvláště v dopravě a zásobování a také v tom, že 
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měla někde vedle sebe i národní výbory české, jak tomu bylo zvláště v Opavě samé. Na území 
opavského Slezska působil český Zemský národní výbor pro Slezsko, který byl proklamován v 
Matičním domě v Opavě za účasti šestnácti představitelů českého života ve Slezsku. 
Československá vláda se odhodlala k vojenskému zásahu proti Sudetenlandu a to když se 
přesvědčila, že vlády Francie, V. Británie a Itálie nebudou nic namítat proti vojenskému záboru 
území, které ještě nebylo mírovou smlouvou stvrzeno jako součást ČSR.  
Obsazením Bílovce započalo obsazování Západního Slezska a 18. 12. bylo obsazeno hlavní město 
Sudetenlandu Opava. Vojenské obsazování pokračuje 28. 12. obsazením Krnova a Bruntálu a do 
konce roku jsou obsazeny obce na Frývaldovsku, poslední byl obsazen 4. 1. 1919 Cukmantl. Obecní 
rady většinou proti obsazování protestovaly zdůrazňujíce, že také Němci mají právo na sebeurčení. 
V Krnově se 28. 2. 1919 sešlo poslední shromáždění Landesversammlung provincie Sudetenland.  
Podepsáním Saint-germainské mírové smlouvy 10. září 1919 bylo všem jasné, že Slezsko bylo 
vydáno do lůna českého státu a právo sebeurčovací je právem bezcenným zásluhou zvůle velmocí. 
Před devadesáti lety se pokusilo německé obyvatelstvo o samosprávný útvar na základě práva 
sebeurčovacího, který byl po padesáti dnech vojensky likvidován.  
 
Věnujme nyní pár řádků Hlučínsku. Mírem vratislavským byla podstoupena část Opavska, 
Hlučínsko, moravská enkláva Ketř /Katscher a část Krnovska Hlubčicko /Leobschütz Prusku. V 
roce 1763 dochází k nařízení o zavedení německého jazyka na všechny základní školy a roku 1764 je 
vydáno nařízení, podle kterého kněží, kteří do roka nezvládnou německý jazyk, musí opustit svůj 
úřad. Byli to však katoličtí kněží, kteří pomáhali udržet povědomí jazykového spojení s Moravou 
mezi Moravci a přispěli tak k národnímu probuzení jak Moravců, tak Poláků. V průběhu druhé 
poloviny 19. a na počátku 20. století docházelo ke stále silnějšímu zapojení širokých vrstev občanů 
Hlučínska do politického vývoje směřující ke splynutí se státně politickým národem pruským. 
Politicky se obyvatelstvo přimklo k pruské státní ideologii, což bylo bezděčným výsledkem jeho 
hospodářské závislosti, ale také i osobním rozhodnutím a projevem svobodné vůle. Političtí 
představitelé Čechů v zahraničním i domácím protirakouském odboji uvažovali o budoucích 
hranicích státu. V tomto smyslu československá vláda v Mémoire VIII: La Haute Silésie Tchèque 
(Region de Ratibor), předložené na pařížské mírové konferenci v roce 1919 prostřednictvím 
ministra zahraničí dr. E. Beneše, požadovala nejen území Hlubčicka a Hlučínska ale také 
Ratibořska s městy Ratiboř/Ratibor, Rybnik, Vladislav/ Loslau, Žárov/Sohrau. To vše prý na 
národnostním principu.  
Největší manifest proti připojení k Československé republice se uskutečnil v Ratiboři 14. 5. 1919. V 
neoficiálním referendu vyslovilo celých 93,7% obyvatelstva Hlučínska přání zůstat v rámci 
Německa. Intervenovalo se u šéfa dohodové mise v Berlíně, protestní telegramy byly odesílány 
vládám Francie, Velké Británie a USA, hlučínské ženy psaly papeži, delegace z Ratiboře neúspěšně 
přesvědčovala Masaryka a Tusara, aby se Hlučínska zřekli. Vojenský zábor území provedl 4.2.1920 
3. moravský pluk v Opavě s reprezentativním doprovodem. Obyvatelstvo však tento „průvod“ 
naprosto ignorovalo a vůbec nevycházelo z domů. Zplnomocněný komisař pro Hlučínsko dr. 
Šrámek tak přicházel na území, kde ho nikdo nevítal. Připojování území k jinému státnímu celku 
bylo spojeno s obrovskými problémy a sotva kdy splní očekávání, jež do nich na obou stranách 
vkládáno. Při sčítání obyvatel došlo k ovlivňování, nebyla připuštěna možnost uvádět jako 
národnost Moravci, Němci byli přesvědčováni, aby psali národnost českou. Od 1. září 1920 je 
vyučovacím jazykem čeština.  
Ukázalo se, že počešťovací snahy na Hlučínsku jsou vyloučeny. Mluvilo se moravsky, ale smýšlelo 
prusky – deutschgesinnt. Když byly školy v září 1920 počeštěny, chodily děti zaměstnanců, kteří 
optovali potom pro Německo, do "Privatunterrichtu", v roce 1928 již bylo těchto dětí napočteno 
334 a v dle sčítání z 21. října 1935 864 dětí. Při prvních volbách v roce 1925 většinu hlasů obdržela 
německá strana křesťansko-sociální, při volbách v roce 1929 zase tytéž hlasy dostala německá 
strana nacionální dr. Schollicha. Taková byla atmosféra na Hlučínsku. Hlučínsko se stalo silně 
problémovým územím nového Československa. Šlo především o hospodářské obtíže. Na Hlučínsku 
byli jednak zemědělští dělníci, kteří chodili na práci do úrodného Poodří, pak tam byli t. zv. 
hausíři, podomní obchodníci, dále zedníci, "mulaři", ti všichni chodili za práci do Reichu. Sociální 
neklid byl způsobený otevřenou diskriminací ze strany majority (pozemková reforma - ani jeden z 
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majitelů či pachtýřů zbytkových statků nebyl z řad místních obyvatel; práci dostal ten, kdo vstoupil 
do Sokola a jiných národoveckých organizaci), ale i neochotou „přizpůsobit se“ novým 
podmínkám. Logickým vyústěním všech těchto problémů se staly parlamentní volby v roce 1935, 
kdy většina voličů (64,35 %), tedy dle československé vlády žili Češi, na tomto území dala svůj hlas 
SdP.  
V roce 1919 vyšla v Opavě kniha Rudolfa Junga Der nationale Sozialismus (Seine Grundlagen, sein 
Werdegang und seine Ziele). Jung se tak stal prvním teoretikem národního socialismu a jeho 
vůdcem v „Sudetech“. V roce 1919 se ustanovuje Německá národně socialistická dělnická stran 
(DNSAP) a Opava se stává nejdůležitějším správním střediskem DNSAP ve východní oblasti 
českých zemí. V téže době vzniká Národně socialistický svaz mládeže (NSJ) a právě v něm se na 
přelomu 1920/1921 objevuje v Opavě myšlenka vůdcovství. Ve volbách v roce 1920 se zisk této 
strany pohyboval v německých okresech od 22,49% po 59,31 % hlasů a to v koalici s DNP. O první 
či druhou pozici se dělila s Německou sociální demokracii (DSAP), která měla 20,94 % - 56,41 % 
hlasů v jednotlivých okresech, třetí nejsilnější stranou byli Německá křesťansko sociální strana 
(DCV). Ve smíšených okresech bylo pořadí na prvních dvou místech ČSSD a ČSL.  
Již v roce 1920 se uvažovalo o zrušení Země Slezské a to v souvislosti s přijetím zákona č. 126/1920 
Sb. „o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé“. Území dosavadní Země 
Slezské mělo být rozděleno mezi župy Olomouc, Moravská Ostrava a Český Těšín. České politické 
kruhy na Slezsku byly pro nové správní rozdělení z důvodu vytvoření hráze proti separatismu.  
 
Podle sčítání v roce 1921 žilo v Západním Slezsku 361.268 občanů. Z toho bylo 118 568 (33,9%) 
Čechů a 229 360 Němců (65,6%). Češi v západním Slezsku, to i přes přírůstek Čechů v předtím 95-
100% německých okresech tvořený státními zaměstnanci, vojáky, policisty, zaměstnanci dráhy a 
pošty a novými osadníky, zůstávají stále v postavení národnostní menšiny.  
Počínaje lednem 1927 začalo se intenzivně diskutovat o plánu na sloučení Slezska a Moravy a 
zániku Země Slezské. Jak psala tehdejší publicistika, proti spojení Slezska s Moravou protestovaly 
všechny tři národnosti. Proti spojení byli českoslovenští sociální demokraté, němečtí sociální 
demokraté (DSAP), ve východním Slezsku vystupoval nejostřeji proti spojení J. Koždoň. O jeho 
argumenty se opírali nejen poslanci negativistických německých stran (DNSAP, DNP) při svých 
vystoupeních v parlamentu proti připravovanému zákonu, při veřejných schůzích a vystoupeních, 
ale také německé sociální demokracie.  
Téměř všechny slezské noviny, německé i české, otiskly protestní články a mnohé české noviny 
měly úvodníky v černém rámečku. Často se v nich objevuje motto Josefa Koždoně „Schlesien den 
Schlesiern!". Úvodníkem v Deutsche Post „Wir bleiben Schlesier“ se nese ubezpečení, že se Slezané 
se zánikem samostatnosti Slezska nesmíří a že slezanství zůstane zachováno v jejich srdcích. 
Slezsko přestává existovat jako samostatný správní útvar. Německá národnost se tak rozpustila v 
poli moravskoslezském. Vláda pohřbila slib o tom, že bude zde „Režim by byl podobný režimu 
švýcarskému - La régime serait semblable à celui de la Suisse.“ neb „bude to režim velmi 
liberální, který se bude značně přibližovat režimu švýcarskému“ – „qui se rapprocherait 
considérablement au régime de la Suisse“, jak bylo slíbeno v Memoiré /Memorandu/ No. III a v 
Memorandu vlády ČSR mírové konferenci k postavení národnostních menšin z 20. 5. 1919.  
 
K 1. 12. 1928 byl v Brně zřízen Zemský úřad pro Zemi Moravskoslezskou. Na území Slezska dál 
přibývá česky hovořícího obyvatelstva a zvláště po přijetí jazykového zákona, kdy je u státních 
zaměstnanců vyžadována čeština a tak se v oblastech s německy hovořícím obyvatelstvem objevují 
čeští státní zaměstnanci, zaměstnanci pošt a drah. Jsou pro ně stavěny školy a zároveň je vyvíjen 
tlak na německé dělníky, aby posílali své děti do českých škol a tím si zajistili práci. V obraně před 
čechizací Slezska se v slezských okresech rozvijí hnutí za kmenové země (Stammlandbewegung). 
Propagátory jsou nepolitické svazy a spolky, Bund der Deutschen Schlesien (1921), studentská 
sdružení až po Wandervogel. Je založená vratislavská vlastivědná ročenka Schlesisches Jahrbuch 
(od roku 1928) prosazující ideu slezského kmene a Velkého Slezska (Gesamtschlesien). Pořádají se 
každoroční Slezské kulturní dny Schlesische Kulturwoche. Mezi německými obyvateli převažovaly 
jednoznačně sympatie k politickému negativismu a ke spojení s německou říší.  
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V roce 1930 žilo v západoslezských okresech 394 772 občanů, z toho 233 859 Němců a 148 072 
Čechů, nárůst Čechů proti roku 1921 byl 28 510 občanů. V parlamentních volbách 1935 získává v 
německých okresech SdP od 34,12 % do 68,98% hlasů, ve smíšených okresech od 64,35 (Hlučín) 
do 20,49% hlasů a i v ryze českém okrese Klimkovice získala 6,30 %hlasů. Z českých polických 
stran to byly ČSSD, ČSL, ČSNS a agrárníci. Komunisté získali od 1,33 % (Hlučín) po 8,92 % 
(Klimkovice) hlasů.  
Přichází Mnichov a politické okresy Frývaldov, Bruntál, Krnov, Opava, Bílovec a Hlučín se staly 
součástí Německé říše. Okres Hlučín (316 km², 52.967 ob., 51.455 Němců) jako „Altreich“ se stal 
součástí Landkreis Ratibor provincie Schlesien. V březnu 1939 jsou vymezeny hranice Reichsgau 
Sudetenland (Říšské župy Sudety) a 1. 5. 1939 je tato župa slavnostně vyhlášena. Všechny okresy 
západního Slezska se staly součásti Regierungsbezirk Troppau (vládního obvodu Opava). Místní 
obyvatelé (Češi a Němci) se stali na základě smlouvy z 26. 11. 1938 dle § 1 dnem 10. října 1938 
německými státními příslušníky (podle sčítání 17. 5. 1939 získalo říšskou příslušnost 64 431 
Čechů). Podle ustanovení § 3 Smlouvy osoby neněmecké národnosti, které podle ustanovení § 1 
nabývají německé státní příslušnosti, mohou do 29. března 1939 optovat pro československé státní 
občanství. Celkový pokles obyvatel, bez Hlučínska, proti roku 1930 byl 4 976 obyvatel, nárůst 
počtu obyvatel byl v okrese Krnov 1 130 občanů. Počet Čechů poklesl v okresech Frývaldov, 
Bruntál, Krnov na úroveň roku 1918. Bylo to způsobeno odchodem správních úředníků, 
zaměstnanců drah a pošt, učitelů, vojáků a četníků po 1. 10. z důvodu ztráty zaměstnání a Čechů, 
kteří se aktivně účastnili čechizace. Smutný byl osud německých antifašistů a komunistů, pokud 
nebyli zabiti či odvlečení do Německa, hledali ochranu ve vnitrozemí. Bohužel byli českými orgány 
často vracení zpět do Slezska. Stejný osud potkal Židy. Od počátku záboru 7. 10. 1939 začalo 
zatykání tzv. nepřátelských osob.  
Podle sčítání obyvatel 17. 5. 1939 žilo ve slezských okresech i s Hlučínem 384.408 ob., z toho 
308.389 Němců (deutscher Volkszugehörigkeit) s říšským občanstvím (Reichsangehörige) a 64 
467 Čechů (tschechisch Volkszugehörigkeit) s říšským občanstvím (Reichsangehörige) a 11 552 
obyvatel bez říšského občanství. Proti roku 1930 se počet Němců zvýšil o 74 530 obyvatel, z toho 
na Hlučínsku bylo 51 455 Němců, narůst počtu Němců je dán tím, že 23 075 Čechů se přihlásilo k 
německé národnosti.  
 
Po roce 1945 byla opět slezská otázka projednávána v rámci úvah o novém členění státu. Byly 
obnoveny poměry před Mnichovem s tím, že bude odsunuto veškeré německé obyvatelstvo z 
politických okresů Frývaldov, Bruntál, Krnov, Opava, Hlučín, Bílovec. To období je spojeno s 
vyháněním Němců spojeným s násilím a excesy (květen-srpen 1945), odsunem německého 
obyvatelstva od 28. 1. 1946 až do 27. 11. 1946, započatého v Krnově a ukončeného v Krnově, a 
zejména s politickým bojem o moc. S odsunem Němců dochází k přejmenování obcí (7 na 
Bruntálsku a 5 na Krnovsku) a přejmenování Frývaldova spolu s lázněmi Gräfenberk na Jeseník a 
Cukmantlu na Zlaté Hory.  
Místo vyhnaných a odsunutých po staletí zde usazených slezských Němců přijíždějí osídlenci z 
vnitrozemí (Češi, reemigranti z Polska, volyňští Češi, Slováci, Romové, dále Řekové atd.) Noví 
Slezané si zde zcela nezvykli, nezakořenili a nepřijali dlouholetou kulturu k této nové – jím dané 
zemi, nezískali lásku – hrdost k Slezsku, ale co hlavně – nepřevzali historii Slezska. 
  
Před osmdesáti lety z vůle mocných zanikla Země Slezská, před 63 lety, řečeno slovy Benešovými, 
bylo vylikvidováno původní obyvatelstvo. Slezská orlice se sice vrátila do znaku státu a kraje, ve 
městech však nevlají žlutočerné a žlutomodré prapory a na polích nezní melodie slezských písní. Z 
úst politiků a z medií se dozvídáme, že města Bruntál, Krnov, Jeseník a Opava leží na severní 
Moravě a tajemný Praděd (Altvater) je nejvyšší horou Moravy.  
Kdeže ty Slezsko jsi?  
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Kdeže ty loňské sněhy jsou….(!!!) 
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Za Rudolfem Kučerou- NÁSLEDUJICÍ TEXT JE UMÍSTĚN NA WEBOVÉ STRÁCE Panevropské 
unie Česko.  
 
ODEŠEL OPRAVDOVÝ EVROPAN 
Hluboce zarmouceni oznamujeme všem členům a příznivcům Panevropské unie Čech a Moravy, že 
dne 15. 1. 2019 odešel z tohoto světa, náhle ve věku 71 let zakladatel a dlouholetý předseda PEUČM 
docent PhDr. Rudolf Kučera, CSc. Skvělý politolog, filozof, ale také otec a manžel. Kamarád a přítel. 
Rádce v nouzi a neuvěřitelný diagnostik. Vysoce vzdělaný muž, nebojácný odpůrce komunismu a 
velmi jasnozřivý příznivec evropského sjednocení. To všechno byl a v našich myslích stále zůstává náš 
kamarád a přítel Rudolf Kučera. 
Čest jeho památce. 
 
Rudolf Kučera byl především bystrým glosátorem evropského dění. Následující jeho text je z roku 
2016 a není nutné na něm ani slovíčko měnit. 
 

Krize nebo konec střední Evropy? 
Rudolf Kučera 

 
Vzpomínám si na počátek devadesátých let, kdy se po pádu železné opony začala v politice 
prosazovat idea středoevropské spolupráce, kterou jsme už řadu let předtím praktikovali v 

československém disentu. Založil jsem v samizdatu revue 
střední Evropa a často cestoval po regionu střední Evropy, 
abych o této záležitosti diskutoval s přáteli. Často jsem 
jezdil do Maďarska, hlavně do Budapešti, kde jsem 
nacházel vstřícné postoje u lidí, jako byl například Ivan 
Bába, jezdil jsem na Slovensko, do NDR k Wilfriedu 
Bonsackovi, do Polska atd. Kdesi v západní Evropě se 
začala diskutovat idea střední Evropy, ale nic z toho nás 
zásadně neovlivnilo, protože my jsme nevytvářeli žádnou 
módní teorii nebo ideologii střední Evropy, ale v dlouhých 
diskusích hledali to, co nás ve střední Evropě v minulosti 
spojovalo a co by nás mohlo spojovat do budoucnosti. 
Samozřejmě poté, co by eventuálně došlo k zásadní změně, 
kdy by se ze střední Evropy jako západní části východního 
sovětského bloku stala svéprávná součást demokratické 

Evropy. Sovětský blok, založený především na vojenské Varšavské smlouvě a hospodářské RVHP 
byl blok, kontrolovaný totalitním Sovětským svazem, byl to blok násilně udržovaný, 
nedemokratický, opírající se hlavně o fyzickou přítomnost sovětských armád na území 
Československa, NDR, Polska, Maďarska a dalších zemích. Srovnávat tento blok s Evropskou unií, 
jak se někde uvádí, je neskutečná hloupost a drzost. Do Evropské unie jsme dobrovolně, na základě 
referenda vstoupili a velká většina obyvatel užívá jejích hodnot, jako je hlavně volný pohyb 
obyvatel a zboží. Nic takového sovětský blok neumožňoval, všude byly ostnaté dráty, policie 
s neomezenými pravomocemi a občanská práva byla velké části společnosti pro smích, vyjma malé 
skupiny disidentů, z nichž mnozí byli vězněni. To, že jsme opustili sovětský blok, přineslo velké 
většině obyvatel nesporné výhody a někteří, kteří chápou svobodnou podstatu západní liberální 
demokracie, jsou si vědomi toho, že jsme se stali součástí jiné civilizace. V nichž mají občané 
garantovány určité svobody a mohou se konečně snažit uspořádat si svůj život podle svých 
schopností a potřeb. Žádná společnost není ideální a všude a vždy existují lidé, kteří zažívají různá 
zklamání. V sovětském typu společnosti však takoví lidé naprosto převažují. V poslední době se u 
nás objevují lidé, kteří by nás zase chtěli vrátit do sovětské či ruské civilizace a dávají to například 
na vědomí tím, že mluví pochvalně o prezidentovi Putinovi, o tom, jaký je velký politik a stratég. 
Když je nějaké výročí, související s koncem druhé světové války, putují v řadě na ruské vyslanectví, 
jakoby chtěli dát najevo, jsme tady, můžete s námi počítat. O padlé sovětské vojáky jim možná tolik 
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nejde, jako spíše se někde ukázat a nechat se vyfotografovat pro registraci v ruských 
bezpečnostních službách. Středoevropská spolupráce měla pozitivní smysl především v tom, že 
jsme společně hledali odpověď na všudypřítomné nebezpečí komunismu, v dialogu, dorozumění a 
společné vzpomínce na ty události v minulosti, ať už kulturního nebo politického charakteru, které 
jakoby nás zavazovaly, ať nepodlehneme sovětskému diktátu a okupaci. Po pádu železné opony se 
dlouho zdálo, že středoevropské spolupráci nestojí nic v cestě, politicky byla podpořena vznikem 
Visegrádské skupiny a zdola stovkami občanských skupin ze všech středoevropských zemí, které 
spolu začaly komunikovat a prakticky spolupracovat. Najednou jsme se mohli, my Středoevropané, 
volně stýkat s vědomím, že podporujeme jedinečný proces evropské integrace, jeden z hlavních 
proudů vývoje evropské civilizace. Nevím přesně, kde a kdy nastal zlom a středoevropské země se 
staly brzdou evropské integrace a hledání celoevropských řešení. Vyjdu z toho, že společenské 
vědomí je jako živý organismus, který se pohybuje a vyvíjí velmi pomalu a jednou vytvořené 
struktury, zvyky a normy zůstávají v něm přítomné, i když se politický kontext téměř úplně změnil. 
Pád komunismu si jistě přála většina středoevropských společností, ale téměř nikdo nevěděl, jak se 
bude další vývoj ubírat. Dokud byli u moci lidé, kteří viděli smysl svého působení v tom, přivést své 
země do Evropské unie a NATO, většina společnosti je následovala. Jakmile byli postupně 
nahrazováni služebníky Kremlu a demokraticky zvolenými nacionálními vůdci, kteří pod pláštíkem 
pravověrnosti začali nahrazovat humanitu šovinistickým sobectvím, ovládnul společnosti strach a 
bloudění. Mám velký obdiv k maďarskému a polskému národu pro jejich velkolepou historii, ale 
říkám otevřeně, že takové vůdce jako jsou Viktor Orbán nebo Jarosław Kaczyński si nezaslouží. 
Oba si začali myslet, že jejich země mohou existovat mimo evropské integrační rámce a praktikovat 
jakousi uzavřenou národní variantu demokracie. Nic takového nikdy neexistovalo, a pokud, byl by 
to spíše demokratický fašismus. V tom smyslu, že se v něm spojují jednotlivé moci, zákonodárná, 
výkonná a soudní do jedněch rukou, do rukou národního vůdce, který organizuje či mobilizuje 
masy ve směru údajných národních imperativů. 
Začalo to před lety diskusí o pevně stanovených národních zájmech a pokusech je oficiálně 
vymezit. Přitom každý normálně uvažující člověk ví, že každá politická moc definuje národní zájmy 
jinak. Komunistická moc u nás je definovala jako potřebu a nutnost být součástí sovětského bloku 
a budovat socialismus pod vedením Sovětského svazu. To znamenalo být na Východě a smířit se s 
tím. Demokratická moc definovala národní zájem být součástí demokratického společenství v 
Evropě, jinými slovy Západu. V poslední době pod vedením prezidenta Zemana se odehrává pokus 
opět jinak definovat národní zájem. Ten je prý v obratu na Východ, ke spolupráci s Ruskem a 
Čínou. Z toho je vidět, jak planá byla celá debata o národních zájmech, ukázalo se jasně, že ve 
skutečnosti je tomu tak, že ten, kdo má moc, definuje národní zájmy a činí tak často kontroverzním 
způsobem, aniž by ho zajímalo, co si o tom myslí vědecká komunita nebo veřejné mínění. 
První obětí tohoto směru, tj. budování demokratického fašismu, byla Visegrádská spolupráce. Do 
její likvidace se zapojila i Česká republika, která jinak nemá nic společného s Orbánovsko-
Kaczynským režimem, rozdělujícím každou společnost na dvě části, které proti sobě demonstrují 
a chtěly by se prosadit jako jediné správné varianty dalšího vývoje. Odhaduji, že v Maďarsku a 
Polsku už ani neznají slovo konsensus. Přání odstranit ze společnosti všechny kryptokomunistické 
síly je sice úctyhodné, ale v jádru jde o provokování občanské války. Vždyť přece sametové převraty 
ve střední Evropě proběhly tak, že komunistům, byť si to společnost většinově nepřála, byly 
stávajícími politickými elitami, především díky Václavu Havlovi, ponechány různé pozice v 
podnikání, v obchodě a dalších oblastech, včetně bezpečnostních služeb a armádě. Netvrdím, že by 
to tak mělo zůstat, ale dvacet šest let po demokratických převratech a dvanáct let po vstupu do 
Evropské unie se ukázalo, že se ve středoevropských státech nevytvořila dostatečně silná občanská 
společnost, která by byla schopná uchovávat tradiční hodnoty a bránit účinným způsobem 
rozrůstání korupce. 
Běžný omyl spočívá v názoru, že vše se rozhoduje u voleb. To ale není pravda, většinou je 
rozhodnuto již před volbami. Rozhodují peníze, které má ta či ona strana k dispozici, ideologické 
mýty, kterými se jí podaří manipulovat společností a konečně efektivní diskreditace soupeře, 
jinými slovy politického nepřítele. Evropská unie není přitom společenství, které by účinně bránilo 
demokracii proti nebezpečí návratu komunismu. Nemá na to efektivní nástroje, kromě 
rozhodování Evropského parlamentu, jenž ovšem vzniká ve volbách ve všech členských státech 
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Unie a jeho rozhodování je velmi složité. Navíc je v něm zastoupeno čím dál víc bývalých 
komunistů, protože ti jako první pochopili, jak důležitý je tento orgán Evropské unie. 
Zatímco pravice neustále zpochybňuje evropské ústavní instituce, levice je postupně obsazuje. 
Zatímco komentátoři unavovali veřejnost řečmi o nízké volební účasti v evropských volbách a o tzv. 
demokratickém deficitu v Unii, nepřátelé Unie pronikli dovnitř a chystají se pracovat proti zájmům 
společenství. Rozhodující boj s tímto ohrožením se proto musí odehrát uvnitř občanů jednotlivých 
států, oni musí být přesvědčeni o správnosti hodnot, na nichž toto společenství stojí a být 
připraveni je hájit. Pokud jsou ovšem tyto hodnoty například v médiích neustále zpochybňovány, 
jak to činí například Petr Robejšek nebo další, nemůžeme se divit, že lidé volí populisty a 
potenciální diktátory, protože si myslí, že vše je dovoleno a vlastně není cesta nazpět. Nikdo nechce 
návrat komunismu, říká se. Navenek určitě, ale uvnitř se mnohým stýská po klidu a pořádku, 
životě bez rizik, pokud se člověk tehdy nepostavil na odpor režimu a jeho normám. Montesquieu ve 
své analýze despocie tvrdí, že život v despocii je vlastně pohodlný, a pokud občanům nejde o jejich 
svobody, ale o klid a bezpečí pod dozorem, pak je to sice život ve strachu před despocií, ale od 
občanů se vyžaduje pouze konformita. Demokracie znamenala změnu, především zavedení 
svobodné soutěže politických stran a ochranu občanských svobod, především majetkových ze 
strany politické moci, ale demokracie není jen věcí institucí, ale hlavně občanských přesvědčení, 
každodenního jednání a postojů. Jenže co může změnit tuto oblast, když občané vidí, že se od 
komunismu zase tolik nezměnilo? 
Morální úpadek společnosti se prohlubuje a nikdo ho nedokáže zastavit. Je to vidět i na samotných 
politických stranách a jejich urputné snaze ovládnout tištěná média (hnutí ANO), i když není na 
první pohled zřejmé, proč tak činí, ovládnout bezpečnostní složky (sociální demokracie), kde je 
naopak zřejmé proč, nebo vyždímat maximum z evropských či státních dotací bez ohledu na 
skutečné potřeby celé společnosti (všechny parlamentní strany). Demokracie se ovšem bez 
politických stran neobejde a ty strany, které mají problémy dostat se v řádných volbách do 
parlamentu, volají po zavedení přímé demokracie, především pomocí referend. To, že David 
Cameron je špatný politik, se ukázalo i na jeho slibu, že pokud vyhraje volby, umožní referendum o 
setrvání v Unii. Nic takového nemusel slibovat, měl naopak vědět, že mimo politické elity existující 
většina obyvatel trpí občas politickými neduhy jako česká či jiná společnost, to znamená 
nacionalismem, občas i šovinismem a rasismem. A dát těmto lidem prostor, aby přímo vstoupili do 
politiky, je obrovské riziko. Volání po odstranění tzv. polské verbeže z Anglie nemá s Evropskou 
unií a jejími principy nic společného. Takže v podstatě nejde o žádné nutné či nezbytné reformy 
Unie, ale o návrat k jejím hodnotám a pravidlům, které většina voličů v Anglii hrubě porušila. To se 
samozřejmě může stát, ale nezavdává to důvod k revizi Evropské unie, naopak, k jejímu stmelení a 
koncentraci na podstatné výzvy. 
 
Střední Evropa jako idea je aktuálně politicky mrtvá, leží jakoby v nemocnici na JIP a okolo jejího 
lůžka stojí ošetřovatelé - polská premiérka, submisivní služebnice Kaczynského, nadutý maďarský 
premiér, který si v duchu maďarských tradic myslí, že vede boj proti celému světu, přičemž jednou 
je pro Unii, jindy a většinou proti ní, uštvaný slovenský premiér, který stojí v čele vlády, posbírané 
jako na bazaru a konečně český premiér, jehož vláda se drží pohromadě jenom proto, že nikdo 
nemá odvahu ji první opustit a připravit se o nějaké požitky. Společně všichni předstírají, že 
Visegrádská čtyřka má nějaký větší význam, ale dobře vědí, že ještě ani jednou neudělali všichni 
čtyři něco společně a razantně. Na druhou stranu je to dobře, protože se ještě v jejich hlavách nic 
podstatného a skutečně evropského nezrodilo, jsou to jenom ubohé nacionálně sobecké zájmy, 
které se vydávají za obhajobu evropských zájmů. Slovo fašismus používám nerad, protože je silně 
zprofanované, ale z politologického hlediska znamená, že národní vláda je demokraticky zvolena, 
ale aby se udržela u moci, začne kontrolovat čím dál víc oblastí společenského života, měnit ústavu 
a kompetence ústavních institucí, pěstovat v národním společenství zcela falešný pocit, že nejlepší 
způsob, jak přežít je etnizace politiky, šíření obav z cizinců, jejich pomluvy atd. Ve své knize 
Filosofické kořeny politického rozhodování jsem tento model nazval křehkou demokracií, na rozdíl 
od demokracií etablovaných. Nyní doplňuji, že právě křehké demokracie se mohu za určitých 
podmínek, jak je dnes například tzv. migrační krize, vyvinout v demokratický fašismus. A 
odvolává-li se tato varianta demokracie na Boha, je to opravdu nevkusné. Bůh přece nepodporuje 
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nacionalismus a nacionální egoismus, ale křesťanské společenství národů. Cítit se jako národní 
vůdce musí být patrně povznášející pocit, nejprve dotyčný šíří strach z cizinců, ze sousedů a pak 
předstírá, že jeho národ je etnicky čistým společenstvím, jehož čistotu je třeba střežit. Přitom 
žádný národ ve střední nebo východní Evropě není už dávno etnicky čistým společenstvím a je 
tomu tak dobře, protože by se ve střední Evropě už nedalo žít. Uzavřená národní společenství by 
zapáchala svou uzavřeností a kasárenským způsobem života. Pod heslem Gott mit uns. Oblíbeným 
národním nepřítelem ve střední Evropě jsou znovu Němci a někteří středoevropští politikové 
dokonce tvrdí, že migrační krizi zavinili právě oni. Snadno se přitom zapomíná, že tito údajně 
věční „zloduši“ nás podporovali, abychom vstoupili do Evropských společenství, a celý náš 
ekonomický růst závisí z velké části na naší spolupráci s Německem a ne s Ruskem. Němci se 
změnili v občanský národ, kde má každý čtvrtý migrační pozadí. Podle zcela věrohodných 
oficiálních údajů má Německo cca 82 milionů obyvatel, z toho 9,2 zahraničních obyvatel z celého 
světa, žádost o asyl si podalo 1,5 milionu uprchlíků a cca 300 000 si ji ještě podá, celkově tedy 1,8 
milionu. Ilegálních uprchlíků je 52 000. Tato čísla ostře kontrastují s kremelskou propagandou, 
kterou velmi často přebírají česká média a část politické scény. Jsou to totiž počty, které Německo 
může zvládnout a rozhodně nezpůsobí jeho rozvrat, jak o tom Kreml sní. Jenže tuto proměnu 
prodělala jen ta část Německa, která byla západními mocnostmi obsazena, denacifikována a byl v 
ní podnícen rychlý hospodářský vzestup. Východní část Německa, kde vznikla pevně zadrátovaná 
totalitní NDR se svojí všemocnou tajnou policií Stasi žádnou zásadní proměnu neprodělala, 
protože byla navíc pod bdělou kontrolou sovětské armády a sovětských tajných služeb. V této NDR 
mimochodem také sloužil jako důstojník ruských tajných služeb dnešní prezident Putin a patrně si 
odnesl zkreslený pohled na Němce jako ubožáky, které je snadno obelhávat a ovládat. Kdyby byla 
v Německu stále u moci SPD, asi by to platilo, podíváme-li se například na dnešního ministra 
zahraničí Steinmeiera, který soustavně vychází vstříc Putinovým návrhům, naštěstí jenom 
verbálně. Putin se pokouší odstranit od moci kancléřku Merkelovou, protože ta představuje 
pevnou překážku jeho záměrům rozdělit a rozbít Evropskou unii. Dodnes jsou ovšem východní 
Němci více nakloněni k násilí vůči migrantům, popřávají sluchu neonacistům a je na nich patrná 
jistá frustrace ze všeho, co se okolo nich děje. Mnoho z nich odešlo do západní části Německa, kde 
ovšem řada z nich nemůže nalézt nějaké lepší uplatnění. Mnoho z nich odešlo do Berlína, který se 
ovšem nestal novým přirozeným centrem Německa, což je pochopitelné, protože leží na hranici s 
Polskem a nemůže už kvůli této poloze konkurovat Mnichovu, Hamburku nebo Kolínu nad Rýnem.  
 
Konrád Adenauer nazýval poválečné západní Německo rýnskou republikou a bylo to výstižné, 
protože na Rýnu bylo historicky srdce Německa. Dnešní berlínská republika prožije velký otřes, 
jakmile přestane být kancléřkou žena, která pochází z bývalé NDR. Byla to nejlepší kancléřka/ 
kancléř od dob Adenauera a velmi napomohla sjednocení obou částí Německa. Dodnes Německo 
funguje jako solidární celek, s homogenní politickou kulturou a vyspělou občanskou společností. 
Německo podporovalo visegrádskou spolupráci, mělo ke všem jejím členům velmi kooperativní 
vztah, zvláště k Polsku, vůči němuž cítilo největší politickou vinu z druhé světové války. O to víc 
musí s trpkým údivem pozorovat hysterické anti-německé výpady pana Kaczynského. Bude tedy 
třeba si počkat, až Poláci vylezou Američanům ze zadního otvoru a začnou realisticky uvažovat o 
své situaci na pomezí dvou civilizací. 
Dnes se zase objevují v českých médiích spekulace, že po odchodu Velké Británie z Unie neúměrně 
posílí politická a hospodářská moc Německa. To je přirozené, ale musíme vzít v úvahu, že Němci si 
od počátku evropské integrace kladli za cíl, být vždy evropští, to znamená, fungovat bez problémů v 
rámci Evropských společenství a posléze Evropské unie. Nikdy se nechtěli dostat do konfrontace s 
ostatními evropskými státy. Není proto důvod, proč by to mělo být dnes či zítra jinak. Jejich 
filosofie evropské integrace vyrůstá z přesvědčení, že tento proces je jedinečný a obecně prospěšný. 
Názor, že v Unii jsou státy jenom proto, aby lépe prosazovaly své vlastní zájmy, jim připadá 
morálně zvrácený. Od samého počátku je totiž Unie společenstvím těch, kdo chtějí po dvou 
světových válkách společně a solidárně budovat kontinent míru, práva a prosperity. Na migrační 
vlnu reagovali Němci spontánně humánně, na rozdíl od zbožných nacionalistů v Budapešti, 
Bratislavě nebo Varšavě, kterým „jejich“ Bůh radil, aby ignorovali utrpení žen a dětí. Až když 
migrantů v Německu začalo silně přibývat, bylo nutné jejich proud dostat pod kontrolu a zabývat 
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se jen těmi, kdo mají podle mezinárodních zákonů právo na právní ochranu či asyl. Prvotní 
otevřenost a spontánnost, která se projevovala po celém Německu a nebyla rozhodně způsobena 
jen kancléřkou Merkelovou, zvolna ustupovala a začaly se objevovat i kritické názory, na které 
vláda rychle reagovala. Začala podle určitého daného klíče (hospodářský výkon plus počet 
obyvatel) spravedlivě rozdělovat uprchlíky do jednotlivých spolkových zemí, kde jsou jejich žádosti 
dále zpracovávány a ti, co nejsou úspěšní, vraceni nazpět (návratová politika). Východoevropské a 
středoevropské země však o žádném podobném modelu nechtějí ani slyšet. Svaz podnikatelů v 
České republice přitom tvrdí, že může okamžitě zaměstnat asi 6 000 migrantů v průmyslu, že 
nutně potřebuje nové pracovní síly. Podobná situace je i v jiných evropských zemích. Ale politikové 
jsou hluší a slepí, protože se obávají volebních výsledků nacionalistických a šovinistických stran. 
 
Vzpomněl si přitom někdo, kolik Maďarů muselo po sovětském zásahu v roce 1956 opustit zemi a 
žádat o právní ochranu na Západě? Kolik jich bylo zavražděno sovětskými vojsky nebo skončilo na 
Sibiři? A kolik jich bylo přijato právě v Rakousku a Německu a dodnes žijí v těchto právních 
státech? Že Maďaři mají krátkou paměť, co se týká druhých, je známo, ale lze to pochopit. Ale Češi 
a Slováci? Patřili k vítězům první světové války a mohli si vytvořit vlastní „československý“ národní 
stát v hranicích, které rozhodně nebyly přirozené. Maďaři byli v Trianonu brutálně okleštěni o svá 
historická území a milionové části jejich národa se ocitly v cizích státech. 
Vzpomene si dnes někdo, kolik Čechů a Slováků utíkalo do Rakouska a vůbec na Západ před vojsky 
Varšavské smlouvy, která okupovala jejich zemi? A jaký asi měli strach mnozí rakouští politikové, 
že kvůli této pomoci vstoupí sovětská vojska i do jejich země? Jak se po tom všem někdo odvažuje 
srovnávat Varšavskou smlouvu a NATO? Nebo rehabilitovat únor 1948 v Československu? KSČM 
měla být po sametové revoluci zakázaná, a když se tak nestalo, měla by být zakázaná dnes na 
základě porušování platných zákonů o protiprávnosti komunistického režimu. Jenže dnes působí 
KSČM pod ochranou Evropské unie, která v podstatě neumožňuje zrušení zvolené parlamentní 
strany. Soudruzi by proto měli každoročně konat děkovnou pouť do Bruselu, protože kdybychom 
vystoupili z Evropské unie, ztratili by tuto právní ochranu a nějaký pravicový populista by s nimi 
rychle zatočil. Střední Evropa byl krásný sen o tom, že dějinám lze dát nějaký lepší vývoj a 
překonat strašidla minulosti. Ukazuje se, že to asi není možné. V lidech po čase vždy zvítězí to 
horší a bez přísného Leviathana klid a pořádek nebude. Evropská unie žádným takovým 
Leviathanem nikdy nebyla a nebude, vždy byla a bude spolek nezávislých států a divím se, jak ještě 
někdo může vážně naslouchat povídačkám důchodce Václava Klause o nebezpečí nějakého 
superstátu. A co víc, uvnitř těchto států čím dál víc rozhodují masy lidí, kteří o odpovědném 
občanství mají jen malou představu. Tvoří proměnlivé většiny, těžko předvídatelné a ještě hůř 
politicky ovlivnitelné. Těch 
se bojí Orbánové, Ficové, Sobotkové a jim podobní, protože jim nejsou schopni politicky čelit. 
Orbán má v zádech Jobbik,  Fico novodobé Hlinkovce, vedené Kotlebou, Sobotka se bojí kdekoho, 
takže se opírá o takové primitivy, jakou jsou ministr vnitra a jeho ocásek v generálské uniformě, 
připomínající nějakou latinsko-americkou diktaturu v minulém století. Jenže strach není v 
podobných situacích dobrým rádcem. Existovali politikové, kteří si s podobnými masovými 
emocemi dovedli poradit. U nás to byl například T. G. Masaryk, ve Francii Robert Schumann, v 
Německu Konrád Adenauer a další. Většinou to byli budovatelé států, kteří věděli, že základy státu 
nestojí na řvoucích většinách nebo agresivních menšinách, ale na úzké vrstvě lidí, kteří mají 
vzdělání, dovedou produkovat hodnoty a umějí se postavit zlu. Tato vrstva se ale neustále 
zmenšuje a v tom je podstata dnešní krize západní civilizace. Pokud rozbijeme Evropskou unii, 
situace těchto lidí se ještě radikálně zhorší. Civilizace nezanikají na nějakých špatných 
rozhodovacích mechanismech, ale na úbytku jejich nositelů a tvůrců. 

Nuže milý čtenáři. Není to stále aktuální? 
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Už je to dávno…  
 
Znamenití lékaři v českých zemích… (77) 
 
Petr Andrle  
 
  Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně zapomínat nelze, protože již zapomenuti a nejsou ani 
vzpomínáni. A přitom naše země má ve své historii mnoho osobností, patřících mezi znamenité 
představitele vědy lékařské. Zkusíme některé z nich připomenout, byť trochu na přeskáčku. Lékaři 
patřili i v minulosti k všestranně vzdělaným lidem, kteří nezřídka vynikli v mnoha jiných oborech. 
Byli spisovateli, hudebníky, cestovateli, archeology, botaniky či dokonce i úspěšnými 
profesionálními vojáky. Většinou vynikli také proto, že byli nejen odvážní, ale i zdravě sebevědomí. 
Někteří byli také vynikajícími lékaři, avšak upadli v zapomenutí. Někteří upadnout do zapomenutí 
měli, nebo se o nich málo ví. Ovšem nikoli jejich vlastní vinou. A zajímavé jsou i okolnosti jejich 
vzdělávání i kariérních postupů. Neschází také jejich životní epizody přímo dobrodružné. 
 
Propedeutikou označujeme předběžné vzdělávání či úvod do určité vědy. Propedeutikou 
z hlediska obecného je považována logika. Zabývá-li se lékař všeobecnými informacemi, které 
nás uvedou do problematiky lékařské vědy, rozlišujeme třeba chirurgickou nebo interní 
propedeutiku, ale také klinickou propedeutiku. A právě tou se ve svých přednáškách v letech 
1898-1904 zabýval soukromý docent MUDr. Antonín Veselý (1863-1932), a nejen proto je 
označován zakladatelem české lékařské propedeutiky.     
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 Profesor MUDr. Antonín Veselý 
 
Již na pražském Akademickém gymnáziu projevil Antonín Veselý zájem o medicínu a není tedy 
divu, že hned po maturitě (22. června 1883) se na podzim objevil mezi posluchači Lékařské fakulty  
c. k. české univerzity Karlo-Ferdinandovy. Univerzita byla rozdělena na českou a německou vlastně 
již rok předtím, avšak teprve v roce 1883 vznikla česká lékařská fakulta. Po třech úspěšně 
složených rigorózních zkouškách byl v květnu 1889 promován doktorem „veškerého lékařství“. Měl 
štěstí na první učitele v praxi – na chirurgické klinice Všeobecné nemocnice byl jeho šéfem 
profesor MUDr. Vilém Weiss (1835-1891) a posléze již ve funkci asistenta na I. české lékařské 
klinice byl jeho přímým nadřízeným dvorní rada, profesor MUDr. Bohumil Jan Eiselt (1831-1908).  
 
Na této klinice byl v roce 1898 habilitován docentem pro obor „speciální pathologie a therapie 
vnitřních nemocí“. V té době již měl za sebou MUDr. Veselý i slušné zahraniční zkušenosti. V roce 
1893 studoval v Institutu experimentální medicíny v Petrohradě, v dalších letech pak absolvoval 
odborné stáže na univerzitách v Dánsku, ve Švédsku a v Německu.  V té době již hodně přednáší 
nejen ve Spolku českých lékařů a také hojně publikuje. V letech 1898-1903 byl doktor Veselý 
dokonce i redaktorem Časopisu českých lékařů, v roce 1904 byl jmenován mimořádným 
profesorem. Je zván na lékařská sympozia v zahraničí – v roce 1900 přednáší v Paříži a v Moskvě, 
o rok později v Neapoli a v Krakově. Je organizátorem III, IV a V. sjezdu lékařů a přírodozpytců 
v Praze a hlavně pilně přednáší klinickou propedeutiku, později převážně na I. lékařské klinice.  
V dalších letech profesor MUD. Antonín Veselý přednášel, léčil, publikoval, byl jednatelem Spolku 
lékařů českých a spoluzakládal Českou lázeňskou společnost luhačovickou. Po vzniku 
Československa působil Antonín Veselý v pozici mimořádného profesora vnitřního lékařství na 
L0kařské fakultě Univerzity Karlovy a mimo jiné vyučoval lékařskou propedeutiku. V červenci 
roku 1921 byl profesor MUDr. Antonín Veselý jmenován přednostou nově vybudované 
propedeutické kliniky. V této funkci působil až do své smrti v roce 1932. V roce 1924 byl také 
jmenován řádným profesorem lékařské propedeutiky. 
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Rodištěm 
profesora Veselého je královské město Beroun. V době jeho narození asi takto vypadalo 
berounské náměstí (na snímku vlevo). Tatínek, místní vážený měšťan Erazim Veselý byl zdejším 
řeznickým mistrem a maminka Anna (rozená Konvalinská) se otáčela v krámě. Beroun má 
v historii řadu velkých rodáků – Josefa Jungmanna, Františka Branislava či Václava Talicha. 
Mezi Veselého současníky (a spolurodáky) patří také známý cestovatel a pedagog Emanuel Fait 
(1854-1929), nebo Alois Herout (1860-1943) tvůrce českého těsnopisu či spisovatel Jaroslav 
Maria (1870-1942). Ti všichni a mnozí další jsou uvedeni na webu města v seznamu 
„významných osobností“. Pouze zakladatel české lékařské propedeutiky mezi nimi schází.  
 
Antonín nikdy nezapomněl na obrovskou povodeň z roku 1872, kterou zažil v rodném městě jako 
devítiletý školák. Řeka Berounka zaplavila téměř celé město a napáchala obrovské škody. Jakoby 
se chtěla vzepřít tomu, že se odjakživa jmenovala Mže (také Msa či Misa dle Kosmy). K jejímu 
přejmenování přispěl plzeňský kronikář Tanner v 17. století, kdy napsal, že „Mže, když minula 
město Beroun, změnivši jméno, pod novým názvem Berounka do Vltavy se vlévá“. A bylo to.    
 
Antonín Veselý hojně publikoval. Snad nejcennějšího jeho prací bylo vydání dvoudílné učebnice 
„Klinické vyšetřovací methody a lékařská technika“ (1902-1907) určené posluchačům medicíny i 
praktickým lékařům. Vyšla znovu ve dvacátých letech.  
 
Neuvěřitelná byla aktivita páně profesorova organizační. Nejen, že byl spoluzakladatelem a 
místopředsedou Masarykovy ligy proti tuberkolóze, v Monaku (1920) a Bruselu (1922) přednáší na 
lékařských sjezdech, v roce 1922 byl jmenován prezidentem sociálně – lékařského sjezdu 
v Mukačevu.  
Jeho aktivity přesahovaly rámec místa působení. V roce 1900 založil spolu se svými vrstevníky a 
výbornými lékaři mezinárodní sdružení „Comité medicale slave“, což se dá přeložit jako „Slovanská 
lékařská komise“. Zakládali a organizovali s ním její práci pediatr a internista profesor MUDr. Jan 
Matěj Pěšina (1861-1943) a výborný organizátor MUDr. Jan Semerád (1866-1926). Toto sdružení 
výrazně ovlivňovalo především kulturní projevy lékařské vědy všech slovanských národů a 
působilo i po první světové válce.  
 
Profesor Antonín Veselý byl mimo jiné čestným členem mnoha zahraničních lékařských 
společností, avšak největší kus lékařské práce odborné a organizační odvedl doma. Plných 43 let 
(od své promoci) dával své rodné zemi to nejlepší, co uměl a mohl.  
 
27. května 1962 tento skvělý lékař, manžel a otec odchází z tohoto světa. Jeho hrob najdete na 
Olšanských hřbitovech.  
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Profesor Veselý se oženil s Julií Marií Rottovou, dcerou pražského 
velkoobchodníka. Měli spolu tři děti: Ladislava (*1900), Jitku (*1901) a Ivana (*26. 4. 1905). Syn 
Ivan (na snímku vlevo) se nepotatil, ale měl značné nadání pro jazyky. Na obchodní akademii 
v Praze vystudoval němčinu, angličtinu a francouzštinu. Později působil jako učitel jazyků na 
obchodní akademii Tomáše Bati ve Zlíně. V dubnu 1943 vtrhlo do budovy akademie gestapo a 
učitele Veselého zatklo. V Brně byl pak stanným soudem odsouzen za odbojovou činnost k trestu 
smrti, který byl vykonán v Kounicových kolejích ve čtvrtek 4. června 1942. Student, který ho udal 
na zlínském gestapu s tím, že šíří informace vysílané londýnským rozhlasem, bohužel 
pravděpodobně dostudoval.   
*************************************** 

 
Tomáš Krystlík rád provokuje, zejména když ví, že má pravdu. A on ji pohříchu mívá, 
zejména když píše o českých moderních dějinách, zejména o těch na nichž není nic 
moderního… Zkuste tedy tohle:  

Tomáš Krystlík: České dějiny jsou z 
velké části vylhané 

14. 3. 2019 

S výrokem v nadpisu se musí česká společnost, chtíc, nechtíc, smířit. Česká oficiózní 
historiografie došla v roce 2006 (!), po šesti desetiletích po událostech a po hádce se 
zahraničními spoluautory sborníku „Německé menšiny v právních normách 1938–
1948. Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi“, k poznání 
vyjádřenému slovy: „Učme se žít s tím, že některé prameny čteme a interpretujeme 
rozdílně, že se naše závěry… mohou rozcházet“. Nepřímo se to také dá opsat slovy 
tento měsíc zemřelého známého německého historika Arnulfa Baringa, že „česká 
společnost se vyznačuje takovou měrou národní hysterie, kterou neznáme u žádného 
sousedního státu“.  
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Česká historiografie vycházející z tezí Jungmannových, Palackého a Masarykových slouží českému 
národu bez ohledu na pravdu. Od roku 1918 dějepisci plní požadavky českého národního státu, 
jsouce jím živeni, nepříjemná fakta nechávají bez povšimnutí, vynechávají, dezinterpretují a 
uchylují se k vysloveným lžím. Dodnes. Mladí historici po roce 1989 s oficiální interpretací dějin 
občas nesouhlasí, leč dobře si uvědomují, že oponovat zavedenému státnímu (národnímu) výkladu 
dějin znamená riskovat své uplatnění v oboru, doživotní ostrakizaci, takže jejich připomínky a 
výtky jsou umírněné. 

Nedávno, 9. 3. 2019, v pořadu České televize Historie.cs s názvem „Dějepis nejen podle BIS“ 
(https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/219411058220010/) bylo 
diskutováno tvrzení Bezpečnostní informační služby ČR ve výroční zprávě za rok 2017, že „moderní 
dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin“. Proti pořadu se 
vyřítil v duchu českého nacionalismu pan Tomáš Tyl (ZDE). Jak to tedy je? 

Mechanismus, který vyvolal onen výrok BIS ve výroční zprávě, nespočívá v přebírání ruských 
(sovětských) výkladů dějin při tvorbě učebnic nebo dokonce přejímání tamějších metodických 
pokynů výuky dějepisu. Tak tomu bylo v 50. létech 20. století, dnes se jedná pouze o vliv nepřímý. 
Učebnice a metodické pokyny pro výuku dějepisu píší i po roce 1989 Češi, kteří jsou stále ještě 
indoktrinovaní lžemi českého národního obrození a s ním ruku v ruce jdoucím panslavismem, 
protože ony pohádky a nepravdy, které pustili do světa národní buditelé, se dodnes žádný český 
historik nepokusil vyvrátit. Stálo by ho to profesionální kariéru, neb se jedná o státní (národní) 
axiomata a dějepisci, až na naprosté výjimky, jsou (byli) placeni českým (československým) státem. 
Důsledkem je, že na dějiny Československa a střední Evropy se česká historiografie dodnes nazírá 
přes prisma národně buditelských bludů, které jsou mimo ČR pokládány za iracionální, ba 
infantilní. A jsme opět u onoho výroku páně Bahringova o Češích. Uveďme, bez nároku na úplnost, 
pár příkladů zkreslování českými historiky. 

Prvním doloženým panovníkem v českých zemích byl na přelomu letopočtu Germán, Marobud. Asi 
v 6. století přibyli do českých zemí Slované. Panovníci Království českého začali zvát ve 12. století 
ve velkém obyvatele západní Evropy k usazení se v zemi, aby oslabili vliv domácí šlechty a odváděli 
daně přímo do královy věčně prázdné pokladny. Příchozí, většinou mluvící německými dialekty, 
byli Masarykem a jsou dodnes českými historiografy pokládáni za přistěhovalce, kolonisty. Jenže 
takovými přistěhovalci a kolonisty jsou de facto z hlediska historie i Češi, protože prvním 
doloženým panovníkem v českých zemích byl Marobud, který vládl germánským kmenům v 
českých zemích, a Slované, z nichž se později zformovali Češi, přibyli až za několik staletí poté. 
Takže tvrzení o Němcích v českých zemí, že jsou i po staletích přistěhovalci či kolonisté, je účelový 
výmysl, lež. 

Husitské hnutí nebylo hnutí národní, českoslovanské, jak popisuje František Palacký, nýbrž 
náboženské. Tato manipulace ale posiluje národní sebevědomí, spoluvytváří národu cosi, co by se 
dalo nazvat slavnou minulostí. 

Nevíme, jakým jazykem se v českých zemích v minulosti převážně mluvilo. Lze se domnívat, že od 
13. století ve městech německy, mimo města česky. V 16. století začalo Království české ve větší 
míře obchodovat se světem, do země přicházeli nejen obchodníci, nýbrž i řemeslníci. To vše bylo 
spojeno s používáním němčiny, protože kultura (znalosti), dovednosti (řemeslníci), obchodníci 
přicházeli ze západu a z jihu, z dnešní severovýchodní Francie, pak ze severní Itálie, vždy přes 
Němce, protože kultura a civilizace nepřeskakují území, nýbrž se šíří postupně. V druhé polovině 
16. století je doložena převaha německých příjmení nad českými v Království. Tím není beze zbytku 
dokázána převaha používání němčiny v zemi, protože příjmení se počešťovala nebo naopak 
poněmčovala, nicméně je to silná indicie. Údajná germanizace země tedy začíná před bitvou na 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pravnik-hodinu-sledoval-debatu-o-historii-na-CT-Pise-o-traumatickem-zazitku-a-ublinknuti-573422
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Bílé hoře, minimálně o jedno století dříve, než tvrdí čeští dějepisci. Pro zajímavost: Ještě v roce 
1856 se hlásilo 73 tisíc obyvatel Prahy k obcovací řeči německé a 40 tisíc k české. 

Žádný český historik veřejně nepřizná, že kdyby vyhrály na Bílé hoře české stavy, že čeština by 
vyhynula během několika málo generací, protože většina protestantských farářů v Království byli 
Němci a kázali německy. Po třicetileté válce byla země zbídačená, počet obyvatel Českého 
království klesl ze tří milionů na cca 800 tisíc. Doplnění místního obyvatelstva Čechy z ciziny 
nebylo možné, protože v cizině žádná velká česky mluvící skupina nežila. Vybité obyvatelstvo 
nahradili cizinci převážně z okolních zemí, hlavně tedy lidé mluvící německy. 

Protože do vyhnanství po prohře českých stavů mohli odejít jen měšťané, šlechta, tedy svobodní 
lidé, nikoli poddaní, kteří neměli na vybranou, museli zůstat a rekatolizovat se, znamenalo to i 
značný a rozhodující úbytek počtu vzdělanců schopných pečovat o vývoj českého jazyka. U 
německy mluvících tento problém nenastal, byť do exilu odcházeli v přibližně stejném počtu jako 
česky mluvící, protože do Království pak přicházeli němečtí vzdělanci z ciziny. V následujícím 
období se o zachování češtiny před zánikem zasloužili jezuité (!), například Balbín, a pak významně 
podporovalo češtinu i samotné Rakouské císařství. Že po Bílé hoře nastala „doba temna“ a 
„vynucené germanizace“ jsou pohádky pro děti. Byla to doba největšího kulturního rozkvětu 
českého národa. Pro zajímavost: Rakouské císařství až do konce své existence nikdy nezavedlo 
úřední jazyk. 

Myšlenek německého filozofa Johanna G. Herdera, že vývoj se děje v posloupnosti rodina – kmen 
– národ – národní stát a že nejcennější na kmeni (národě) jsou jeho zvyky a jazyk, se chopil Josef 
Jungmann. V roce 1806 definuje český národ na bázi jazykové a vylučuje z něj českou šlechtu a 
vzdělance, neboť ani v soukromí nepoužívají češtinu. To, že mluvili převážně německy, bylo 
způsobeno skutečností, že vyšší školní vzdělání bylo tehdy v českých zemích jen v němčině nebo v 
latině. Češtinou se látka vyššího školství vyučovat nedala, jazyk měl deficit v terminologii, nedal se 
v něm napsat ani kuchyňský recept, pokud obsahoval ingredience a vyžadoval postupy v první 
polovině 17. století ještě neznámé. 

František Palacký slibuje Jungmannovi v dopise z 3. 3. 1819, že „zůstane za všech okolností věrný 
vlasti a národu, dokud bude vládnouti svými silami“, což znamená především zkreslovat historii. 
Od Jungmanna též pochází výzva k upravování historie, když v roce 1822, podepsán s patronymem 
(otčestvo) jako Josef Josefovič Jungmann, napsal: „Nám jest historie třeba, ne příliš obšírné, která 
by jen hlavními momenty, filosoficky a živým slohem přednášejíc, ducha neunavila, ale jej 
uchvátila… předky Čechů znát učila a vlastenectvím nadchnula. Pěkná historie byl by skorem 
nejlepší prostředek k povzbuzení národnosti.“ A Palacký se k falzifikaci českých dějin ochotně 
propůjčil. 

V roce 1836 mu vychází první díl „Dějiny Čech“ v němčině, aby po 12 letech, v roce 1848, byl vydán 
v češtině, avšak se záměrně změněným názvem na „Dějiny národu českého“. Odlišnost textů 
německé a české jazykové verze se nedá vysvětlit historickými prameny nalezenými v létech mezi 
oběma vydáními a dodatečně zapracovanými. V českých vydáních byla historie Palackým mnohem 
více zmanipulována než ve vydáních německých, i když již v německém vydání se vyskytují 
naprosté nesmysly: Kněžnu Libuši nedosadil na panovnický stolec „lid“ (v originálu Volk), nýbrž 
Čechové. Podivně působí jím použitý výraz vztažený k období vlády knížat Boleslava I. a II. „dnešní 
Slovensko“ (gegenwärtige Slowakei, v době psaní územně nedefinované) a k roku 1041 se 
vztahující název vrchu „Žižkov“ (v originálu Žižkaberg). 

Palackého adoraci husitů pak přejímá Masaryk včetně Palackého líčení Jana Žižky jako upřímného 
demokrata (!) opírajícího se o nižší vrstvy městské a venkovské a spřízněnosti vojenských způsobů 
ruských kozáků se starotáboritskými řády. Jediné, co Masaryk z díla Palackého nepřevzal, byla 
Palackého víra v pravost Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Zásluhou vydávání 
Palackého dějin v češtině proniká jeho zmanipulovaný výklad mezi prostý lid. Důsledkem je šířící 
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se přesvědčení, že jen jazykoví Češi mají nárok na české země coby původní obyvatelstvo a 
německé obyvatelstvo jsou pouhými přistěhovalci bez jakéhokoli nároku na zemi. Žádný český 
historik neprozradí, že od roku 1848 Češi už jen čekali na vhodnou příležitost Němce vyhnat ze 
země a zmocnit se jejich majetku. Například Božena Němcová v roce 1850 psala, že Němci by měli 
být vyhnáni za hranice, kam patří, aby se nemohli obohacovat na úkor Čechů. 

Čeští historici líčí Rakouské mocnářství jako „žalář národů“ a první (meziválečnou) republiku coby 
veskrze demokratickou. Nic z toho není pravda. Rakousko neznalo národnostní menšiny, jen 
národy, které měly v mocnářství stejná práva. V ČSR od roku 1921 vládl ne parlament, nýbrž 
sestava nazývaná Pětka, Šestka atd., kterou tvořili předsedové koaličních stran (pět koaličních 
stran = Pětka), kteří diktovali svým straníkům-poslancům pod hrozbou odnětí mandátu, jak mají 
hlasovat. I to nestačilo a tak vláda pomocí tzv. zmocňovacích zákonů si vymohla několikrát od 
parlamentu souhlas, že sama bude navrhovat nové zákony, které budou bez odhlasování 
parlamentem vstupovat v platnost. Od roku 1933 s výjimkou několika málo měsíců byl takto 
parlament vyřazen z rozhodování až do konce československého státu v roce 1939! 

Demokracie pro velké skupiny v ČSR neexistovala. Češi, kteří v meziválečné republice neměli ani 
většinu, utlačovali sedm ostatních národností ve státě a nehodlali jim poskytnout autonomii z 
obavy o své vůdčí postavení, což vyvrcholilo v roce 1938. Spojenci nás na konferenci v Mnichově 
nezradili, ani nerozhodli „o nás bez nás“, protože devět dní před mnichovskou konferencí (21. 9. 
1938) odsouhlasila ČSR postoupení všech okresů s více než 50 % německého obyvatelstva Říši. Pak 
vláda otálela s předáváním území a tak svolaná mnichovská konference určila jen organizační 
rámec odstupování území Německu včetně termínů. 

Němci Čechy z odstoupených území Německu nevyháněli. Ti se pro ztrátu obživy nebo z obav, že 
jim místní německé obyvatelstvo bude za jejich povýšené kolonizátorské chování za první 
republiky možná ztrpčovat život, sami stěhovali do vnitra státu. Kdo chce tvrdit něco jiného, nechť 
hledá ve fotografiích dokumentující onen exodus ty, na kterých jsou „vyhánění“ ze Sudet 
eskortováni vojáky Wehrmachtu nebo SFK (Sudetendeutsches Freikorps, Dobrovolný 
sudetoněmecký vojenský sbor). Nenajde je, stejně jako se nenašel ani jeden příkaz německých 
úřadů nebo armády k vystěhování Čechů do vnitrozemí. Násilí na Češích, pomineme-li jejich 
vlastní líčení, nejsou doložena, zato jsou zdokumentovány násilné činy Sudetoněmců proti 
sudetoněmeckým přívržencům sociální demokracie a komunistů, které musely Gestapo a 
Wehrmacht místy i chránit, aby je soukmenovci nezabili tím, že je na pár dní zavřeli do vězení (tzv. 
ochranná vazba). Podle jediné relevantní publikace Jaroslava Šímy (Českoslovenští přestěhovalci v 
letech 1938–1945. Příspěvek k sociologii migrace a theorii sociální péče. Societas, Praha 1945) čeští 
přestěhovalci z území odstoupených Německu násilí jako důvod odchodu z území odstoupených 
Německu neuváděli. V citované Šímově publikaci jsou uvedeny jen tyto případy: „22. září jsem byl 
zatčen, vyslýchán v Drážďanech, pak propuštěn.“ „Vypovězen, byl jsem členem SOS (Stráž obrany 
státu).“ „Byl jsem pronásledován, že jsem pracoval v národních otázkách.“ „Byl jsem ohrožován na 
životě a byla mně vytlučena všechna okna mého bytu.“ „Byl jsem funkcionář Sokola, skrýval jsem 
se, neboť jsme byli zatýkáni, pak jsem utekl.“ Víc nic. 

Obyvatelstvo zbytkové ČSR se k českým přestěhovalcům z německých sídelních oblastí v pohraničí 
stavělo většinou nepřátelsky, vytýkalo jim, že kdyby se chovali v pohraničí k Němcům za první 
republiky vlídněji, nemuseli by se vystěhovat, a že nyní jim ubírají pracovní příležitosti či zatěžují 
obecní rozpočet. Považovali je též za zbabělce, protože opustili své „obranné hraničářské pozice 
českého národa“ proti germánskému živlu bez odporu. A protože Čech je podle převzatého bludu 
šířeného již buditeli národa vždy veskrze statečný, tj. nikdy neprchá, byli nově příchozí donuceni si 
vymýšlet příkoří a násilí na nich vykonané, aby vnitrozemské obyvatelstvo uznalo, že si vlastně 
útěkem zachránili jen holé životy, což již bylo akceptovatelné. Žádný český historik veřejnosti 
neprozradí, že zanechaný nemovitý majetek přestěhovalých Čechů (s výjimkou velkých přídělů v 
rámci pozemkové reformy a majetku arizovaného) jim v odstoupených územích Německu zůstal 
zachován a mohli se o něj dojížděním z protektorátu na zvláštní hraniční propustky starat. Pokud 
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tak nečinili, byl úřady stanoven nucený správce, který jim výnosy z něj posílal pravidelně po celou 
dobu války do protektorátu. Přeskočme fakt, že domácí odboj za protektorátu byl nevýznamný, ve 
srovnání s domácím odbojem v jiných okupovaných zemí nicotný, a naopak, že výrobní úsilí ve 
prospěch Říše bylo příkladné. Je symptomatické, že dodnes nevyšla studie, která by srovnávala 
domácí odboj v různých evropských zemích s českým. Proč asi? 

Čeští dějepisci se snaží namluvit veřejnosti, že Češi (nežidé a necikáni) měli být z českých zemí 
vysídleni, zabiti a přenárodněni. Ve skutečnosti se mělo vystěhování na východ týkat jen 0,015 % z 
nich, tj. cca tří osob z 20 tisíc, 87,54 % Čechů mělo být přenárodněno a zbaven života neměl být 
nikdo z nich. Když Němci chtěli z Čechů, jako z jediného národa v okupované Evropě, udělat en 
bloc Němce (nemělo být poněmčeno jen 12,45 % Čechů pro rasové závady), tak nemohli být 
méněcenným národem určeným jen na jednoduché a pomocné práce pro Herrenvolk, jak se 
veřejnosti snaží namluvit čeští dějepisci! K nalezení v Brandes, Detlef: Germanizovat a vysídlit. 
Nacistická národnostní politika v českých zemích. Prostor, Praha 2015. Za české válečné ztráty 
vydávají čeští dějepisci československé z celé republiky včetně Podkarpatské Rusi, protože to 
vypadá impozantněji, zásadně však nezdůrazňují, pokud možno ani nezmiňují, že naprostá většina 
československých obětí byli židé. 

Poválečná násilí na německých spoluobčanech, zejména během vyhánění za hranice, vydávají čeští 
historici za excesy, česky za výstřelky, ve skutečnosti to byla decimace Sudetoněmců před a během 
vyhánění záměrně vyvolaná výzvami vysokých českých politiků, domnívajících se, že Sudetoněmce 
tak odradí od vrácení se do svých domovů. I tzv. divoký odsun byl hned od počátku řízen 
československou vládou – tolik lidí vyhnat za tak krátké období za hranice bylo bez státní 
koordinace, nasazení armády a policie nemožné. Například vypravování zvláštních vlaků a jejich 
začlenění do pravidelného železničního provozu se neobešlo bez těsné součinnosti s ČSD. A ty byly 
státní. Kdo zastává názor, že vyhnání československých Němců bylo odplatou za jejich 
spolupachatelství na zločinech německého nacionálního socialismu a oprávněné, tomu lze 
posloužit analogií. Co by říkal na to, kdyby někdo v roce 1990 vyhnal všechny Čechy z domovů do 
SSSR, do Severní Koreje a na Kubu za spolupachatelství na předchozích zločinech komunismu? 
Principiálně by to bylo totéž jako vyhnání Němců z ČSR, protože aktivních přívrženců režimu je ve 
všech totalitních zemí přibližně stejné procento. Historici neradi připouštějí, že Češi jako jediní v 
Evropě si ve svobodných volbách (1946) zvolili do čela stranu komunistickou. Že tzv. třetí 
republika nebyla demokratickým státem a od nacistického Německa se lišila jen několika nepříliš 
podstatnými detaily, též mlčí. Oproti tomu je komunistická epocha českými historiky relativně 
slušně zpracovávána, výjimkou jsou události února 1948 a pražského jara 1968. 

A k dovršení všeho ještě od téhož autora: 
 

Dva Růžové paloučky a dva České ráje 
 
Zcela typickým národním bludem je loučení Komenského a jeho druhů se zemí na Růžovém 
paloučku při odchodu do exilu; Komenský, původním příjmením Szeges, se o tom ve svých spisech 
a písemnostech vůbec nezmiňuje. Proč by se ale měli exulanté loučit s vlastí, když Slezsko, 
začínající za Žacléřem, bylo tehdy součástí Království českého? Když u Žacléře překračovali 
zemskou hranici, bylo to totéž, jako když se cestuje z Čech na Moravu. Nicméně ve Slezsku (a 
Ašsku, v říšském bezprostředním lénu) nikdo nebyl nucen k rekatolizaci. Navíc, který rozumný 
exulant zakope zlatý kalich a tak se zbaví prostředků na přežití v nejisté budoucnosti? 
 
Růžové paloučky však mají Češi pro jistotu hned dva: jeden u Žacléře v lokalitě Černá Voda a druhý 
péčí Aloise Jiráska u Litomyšle mezi obcemi Morašice a Újezdec. Jirásek nesnesl, aby Růžový 
palouček byl v oblasti osídlené Němci těsně u Slezska a „přenesl“ jej do jazykově české oblasti k 
Litomyšli, kde ale široko daleko žádná hranice Království českého nebyla. Malíři namalovali 
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vylhané loučení Komenského s vlastí na plátna, jejich reprodukce zamořily školy a kolosální 
nepravda se stala součástí české historie. 
 
Ze stejných důvodů, proč mají Češi dva Růžové paloučky, mají i dva České ráje – ze své 
nacionalistické nesnášenlivosti. Ale nepřiznávají se k tomu. 
 
Bohuslav Balbín napsal v třetí knize svých historických miscelaneí: „Právem se litoměřická krajina 
nazývá rájem Čech, vše jest zde neobyčejně úrodné, ať máš na mysli plodiny jakéhokoli druhu, 
utěšené zahrady, kopce porostlé osením a horské stráně ozdobené vinicemi.“ Litoměřicko nazývá 
„rohem hojnosti celých Čech“, terminus technicus „ráj“ použil také pro okolí Doksan a jejich 
kláštera. 
 
Déle než jedno století se s charakteristikou litoměřického kraje coby ráje Čech nic nedělo. Používat 
a rozšiřovat název Paradies von Böhmen (česky: Český ráj) začali v souvislosti s krajinnými 
krásami Litoměřicka Němci českých zemí, a byl návštěvníky a turisty šířen dál. Do Litoměřicka i 
okolních částí severních Čech jich směřovalo zejména ze Saska a severního Německa více než z 
Prahy a ze středních Čech. 
 
Český ráj popularizovaly jak publikace věnované severočeským lokalitám, tak i rozsáhlejší díla, 
např. Sommerův popis Království českého. V jeho prvním svazku z roku 1833 je Českým rájem 
(Paradies von Böhmen) nazýván litoměřický kraj s odvoláním na jeho úrodnost i malebnost. Někdy 
bylo v užším smyslu Českým rájem označováno buď okolí sevřeného labského údolí mezi 
Leitmeritz (Litoměřicemi) směrem na Aussig (Ústí nad Labem) a Tetschen (Děčín), Bodenbach 
(Podmokly) se symbolem oblasti, hradem Schreckenstein  (Střekov), nebo západní část 
Böhmisches Mittelgebirge (Českého středohoří), symbolizovaná horou Milleschauer neboli 
Donnersberg (Milešovkou). O věhlas této druhé lokality se zasloužil Alexander von Humboldt a 
hosté lázní v Teplitz-Schönau (Teplicích-Šanově). 
 
Ve všech oblastech Paradies von Böhmen se mluvilo německy. Katolický kněz Vojtěch Kramerius 
ve svých dopisech z let 1849 a 1850 nesl nelibě, že je vše „v té rajské Litoměřicka krajině 
poněmčeno“, a v souvislosti s obdobně nazývanou oblastí Teplicka píše o „hnusných, jedovatých 
Němčourech ze všech stran nás kaceřujících“. To bylo pro jazykové Čechy coby nacionalisty 
nesnesitelné a vznikla potřeba vytvořit jazykově ryze Český ráj, tj. nějak ho přesunout do česky 
mluvící části země a ukrást přitom jeho název. V podstatě jedno kam, protože celá česká vlast byla 
v jejich představách, přibližně od 40. let 19. století, pozemským rájem. Viz Josef Kajetán Tyl: „v 
sadu stkví se jara květ, zemský ráj to na pohled“ nebo Karel H. Mácha: „šírá vlast, ta česká země – 
nejmilejší Tobě ráj“. 
 
Nicméně do 80. let 19. století se toho mnoho nedělo. Autoři materiálů propagujících domácí 
turistiku stále častěji naznačovali, že celá česká země je složena z mnoha jistě krásných částí – 
každá z nich je tedy kouskem českého ráje. Ještě turistický průvodce po Čechách, vydaný Františ-
kem Řivnáčem v roce 1882 v obou zemských jazycích, spojuje termín ráj Český jednoznačně s 
okolím Litoměřic. Na jiných místech knihy je sice chváleno i okolí Turnova a Jičína, ale bez použití 
podobného epiteta. V roce 1879 publicista Jaromír Hrubý ve své reportáži konstatuje, že pyšný 
název dali Českému ráji „nějaký Baedeker a po něm poslušní cestovatelé“, a dodává: „Co je nám 
Čechům do jejich ráje! Či snad tanul právě tento kousek české vlasti Tylovi na mysli, když psal 
‚zemský ráj to na pohled‘? Ne, rozhodně ne, ležíť celý za severní mezí národnosti české.“ 
 
Český ráj spojený s Českým středohořím umělecky zpochybnila Tereza Nováková v povídce Na 
zřícenině kostomlatské z roku 1883. Hrdinové tohoto díla rozprávějí na hradní věži o krásách 
Českého ráje ležícího pod nimi a s hořkostí si uvědomují, že tento ráj v jazykovém smyslu český 
není: „Ó, toho ráje, v němž my tak chudi!… Jsme cizinci ve vlastním domě.“ Přemístění Českého 
ráje nebylo možné dál odkládat. Nejvíce se o jeho přestěhování zasloužil Václav Durych, otec 
Jaroslava Durycha. V roce 1886 se rozhodl vydat první podrobnější popis kraje mezi Turnovem, 
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Semily, Jičínem, Libání, Sobotkou a Kněžmostem, a pro tuto oblast programově použil název 
Český ráj. Na stránkách jím redigovaného časopisu Slovan lze krok za krokem sledovat Durychův 
záměr přestěhovat Český ráj. V noticce Český ráj z poloviny června 1886 uvádí, že tímto jménem se 
právem nazývá „překrásná romantická krajina turnovská se svými půvabnými zámky, zříceninami, 
velebným horstvem, skalními městy a různými památkami české slávy a moci“. Vzhledem k 
neexistenci českého tištěného průvodce však prý tento kraj nenavštěvují čeští, ale spíše němečtí 
turisté. V okolí maloskalského Pantheonu se prý, jak konstatuje jiný materiál, takoví hosté jen 
hemží, protože „v těchto strmých a malebných skalách jest toho více ku shlédnutí, než v některém 
prušáckém koutě“. V polovině září ohlásil Durych brzké vydání nádherného ilustrovaného 
cestopisného díla Z českého ráje. První sešit byl distribuován brzy poté, další postupně 
následovaly. Durychův vydavatelský čin znamenal rozhodující krok pro novou lokalizaci Českého 
ráje. Severní okraj nového Českého ráje se sice nacházel nedaleko národnostního pomezí, ale stále 
ještě na českojazyčné půdě. Roli centra nového, národnostně správného Českého ráje převzal od 
německých Litoměřic či Teplic Turnov. Okolí Litoměřic už čeští autoři napříště označovali 
skromněji – jako Zahradu Čech. Němci z Čech se původního Paradies von Böhmen nevzdali. Jsou 
tedy dva České ráje. Kvůli českému nesnášenlivému nacionalismu. 
********************* 

 
Dosud neznámá veduta plaského kláštera před rokem 1785…   

FOTO PRO DNEŠNÍ DEN 
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Známý fotograf Dušan Veselý občas vypustí do světa nějakou noticku o světových i tuzemských 
fotografech, kteří dávno již nejsou mezi námi, nebo naopak tvoří mezi námi. Nedávno poslal tento text 
s fotografií výše: Člen nově vzniklé skupiny fotografů 400 ASA Jan Mihalíček zabloudil do pražské ZOO 
poněkud neochotně, protože se zvířaty za mřížemi má vnitřní problém. Když jsem kouknul na jeho portrét 
alfa samce Richarda, dvoumetrového a dvousetkilového  gorilího obra, docela jsem Mihalíčka pochopil. 
Výraz a oduševnělý pohled tohoto prý něžného a pozorného gorilího táty asi šesti potomků vzbuzuje 
v člověku pocit studu a viny a nastoluje otázku, zda bychom si za své neomalené počínání na planetě 
nezasloužili pobývat za mřížemi spíš my než on.   
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PETROUŠKOVY PŘÍHODY (1002) 
 

Díky několika svátkům se nám podařilo navštívit rodinu mého dávného přítele, který bohužel 
nežije jako kdysi v mé bezprostřední blízkosti. A tak po formálních frázích o stavu rodiny a zdraví 
jsme se do toho pustili zase. Jako kdysi. Pochopitelně šlo o politiku. A jako vždy, když jde Čechům 
o politiku, jsme se přeli. 

On hodil jednoho ministra, já přidal předsedu vlády. On hodil prezidenta, já přidal toho bývalého. 
On trumfoval nebývale velkým množstvím korupčníků v posledních desetiletích pražské politiky, já 
přidal nebývale zkorumpované zdravotnictví. On vytáhl vládu Grossovu, já vládu Sobotkovu a k té 
Grossově jsem přidal ještě Grossova spolužáka z právnických dálkových „studií“, nějakého Langra. 
On vytáhl opoziční smlouvu a já na to, že za její nepochopení může podle Václava Klause Václav 
Havel, jako konec konců v poslední době za všechno. Poté jsme se dostali k jednomu úžasnému 
článku z posledního vydání Přítomnosti s názvem Učni čaroděje Svatopluka Potáče na bílých 
koních a najednou nebylo o čem hovořit.  

Víme toho z minulosti dost, aby to bylo na nekonečnou debatu. On sám se pohyboval ve vysoké 
politice, odkud kdysi odešel ze dne na den, neboť mu tak velely jeho opravdu sdílené křesťanské 
zásady.  

Stále to ovšem bylo na plichtu. 

Využil jsem chvíle odmlčení, když nás hostitelka pobízela ke konzumaci úžasného borůvkového 
koláče, a vytáhl jsem rychle za sebou poslední dva trumfy. 

Ten první byl o tom, že někteří poslanci chtějí uzákonit právoplatné manželství homosexuálů a 
leseb. Ten druhý byl o tom, že mnozí dnešní mladí lidé omdlévají, když mají náhodou na svém 
mobilu slabý signál.  

To již můj přítel nevydržel. Usmál se omluvně a prohlásil tak trochu resignovaně: „Víš, já jsem tak 
šťastnej, že jsem už starej.“  A já jsem si uvědomil, že jeho štěstí sdílím, i když jsem o dva roky 
mladší.  

 
Dnes má svátek SVĚTLANA. Zítra, ve čtvrtek RADEK. V pátek LEONA, 

LEA, LEONTÝNA, v sobotu IVONA, v neděli GABRIEL, v pondělí 
MARIÁN, MÁRIO, v úterý EMANUEL a ve středu DITA. 

Nezapomeňte jim blahopřát. 
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