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\' Suchém dole nikoli obriněného, nýbrž
toho, kdo ho neprávem obvinil.

Táborský byt tedy Z pomniku odstra-

něn, nahradil ho kapitán Sigmund, dů-

stojník zpravodajské a dir'erznl skupiny,
jenž se po zatčení gestapem zlornil, za-

čal spolupracovat, vyzradil další ze sku-

piny a vyhrožoval vězňům, Marně se tím
zachraňoval: byl zastřelen stejně iako ti,

o \ichž ,,zazpíval"...
Na čelnem mísrě pomníku za Vejpr

nicemi Vysriídal udavac udavače. tragi-

komická a svým způsobem Velmi česká

story o nás možná Vypovídá víc, než jsme

ochotni si připustit.
Snímek popraviště v Suchém doie, por-

tréty tam Zdbilých hrdinů, ale jTábor-

ského se si8mundem jsou součástí Rouč,

kovy knihy; celé dějiny jsou v jedněch

deskách, vzpouzejí se však jedinemu

správnému výkladu.

Zase na náměstí, kluci!
xonstátování, že češi většinově a ochotně

kolaborovali s totalitními systémý ať už

s nacisticklim, či komunisrlci\í-m. může
zavánět sebemrskačsir,ím a r zbudit 1,1nu

nevoIe, Kd},ž se \,šak pokUslme Zbd\ it \.r,

raz ,,kolaborace" vyioženě netativních ko-

notací a budeme ho používat ve smyslu, Že

Češi jevill vcelku ptirozenou snahu Iežimv
pokud možno bez úhony - aještě lépe s vý-

hodami - přežít, čemuž přizpůsobovali své

chování, do§taneme nikoli zkreslený, ale
plastický obraz toho, co 5e odehrávalo bě-

hem více než padesáti let ne§vobody.

Šlo zejména o dělníky, z nichž udělaly
oba ležimy páleř sVé legitimity. Kniha
publicisty Zdeňka RolJčky PrdLe je čest!

s podtitulem Pkeň a Škodovkq za protekto-

zífu to věrně ilustluje, Téměř 800 snímků,
z nichž Roučka sestavil svého druhu foto

komiks, zachycuje vedle válečných hrůz
píli dělníků ve Škodovce i jejich nacisty

dotovanou Zábavu. Plzeňská fabrika byia

největší zbrojovkou v plotektolátu, vylá-
běla plo třetí říši Zbraně a munici, a byla

tedy klíčová. Němci po škodovácích vy-

žadovali ltrdou a bezchybnou práci. zá-

roven si je ale hýčkali a poskyrovali jim

.-, e]end,v. Pro obě stlany to byl výhodný
33.hod a čeští dělníci na něj až na na,

i:::te výjimkV bez váhání přistoupili.
\':ceméně Steiný obchod pak dělníci

ijza,.,ieli s komunistickým Iežimem. Po-

lcr:o5I jejich pra8matického prístupu je

m;azir,á, nemilosrdná, místy ilonická. ,Ji
iidé š}i na náměstí na tryznu zaHeydricha

a Za pátet na tomtéž místě demonstrcvali
prori Slánského bandě, vlastně jeli druhé

kolo,- podotýká Roučka,

Jeho hlas má v lu chvlli neutrálni za-

barvení; není v něm samozřejmě ado-

Iace, ale ani odsudek, PIná náměstí na

příkaZ naci5tů či komUnistů zcela odpo-

vídají lo8ice věci. Aneb tomu, že dítivá
většina populace se neskládá z hrdinů
a že z lidsky pochopitelného st.achu na

náměStí poslušně napoct}odoYaia, \eni
r.inou těchto lidí, ale vinou zr-rhlého ie,
ZlmJ. že je piit]aČildo kouta a tam. ru:ni

bez skrupulí. cvnicky a bez Vétšl námah\

smýkal. Že z nich udělal vnitřek flaši,

netu vyluzujícího tóny podle ruký ktelá

točí klikou.

škodaboranti
Nejde přitorn ani tak o to - re§pektive je to

námět na jiné téma -, jak obstály jiné ná-

rod],, Piikladv pols(eho odporU Vůči na-

CiSTUm nebo maďa -skeho plolikomuni5-

tického povstání 1aznačují, že Češi se s to-

lalilou:rri-U'i Fiece ien snadněii. ovšem

SpekUlo\at o iom bez hlubší dnalýZy je

nepatřičné a Roučkova kniha to nečini,

Co naopak činl. je srovnáni nacismu

a komunismu. A to i přesto, že se publi-

kace Ýěnuje výhladně totalitě ,,importo-
vané" z Německa. ,,Nikdy se český dělník

neměl jako dnesl Nikdy se nevlátí starý

kapitalistický řád! To nejsou výkŤiky pro-

pa8andy z 50.let, ale Z protektorátu"' upo-

Zorňuje Zdeněk Roučka.
Vynecháme{i slova ,,stanné plávo" či

,,soudruh", pak jde mnohdy složitě iden-

tifikovat, Z jaké doby citace pocháZí. ,,Pl
Zeňští dělníci obstáti, nedbají londýn-
ských svůdců a hledí si své práce"' chválí
nacisiické a8itky z loku 1941. o pětatři-

cet let později piše denik Práce o mimo,
řádné směně ve stejné továrně na počest

XV sjezdu KSČ: ,,Byla Iadost pohledět

na šiky škodováků, kteří na dobrovolnou

směnu přišli úplně Všichni a doma zůstali
jen pracující, kteří se nemohii směny zú-

častnit kvůli placovní neschopnosti, I ti
Však dokořán otevřenými okny poslou-

chali pracovní šum, a byli tak se svými
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1,PLzEŇsKÉ sTÁLE TEčE,,. v sobotu 76.g,1944ll Jz b /, Pestr} večel Y h,evnijidelne Škodovhv,

l,_cPm n,];lem Zboiilo <dl, Take \. :om-
Dípáciě:ťn, náhodne podobno5r s Cij-
Iyem Z én,p:ed listopadem t989, ktere
)ricky vltalo každou ndrážku ná režim
]roufalého Vtipu se Bulian dopustil
lbě, kdy se říše hroutila, takže pod]e
10 dobře věděl, že si to již může dovo
,A Němci zase věděli, že se dělníci na
h účet Zasmějí, ale ráno zase půjdou
brojovky montovat děia, že se pojede
o ZaměStnanecké \,_\ihody nikdo ne,
] přijít," dodává Roučka,
říhoda s Burianern má.ieště iednu,lu. A la vlhá na dě]nickou ]oaja]itu
)ci temný stín, Je farizejstvi pesko,
kodováky a jeiich souputniky odji-
že z pudu sebezáchovv ,,drželi h r r hrl
lk", a když se naskytla výhoda, ne-
ili se jí. Ve srovnání s tím ovšem pro-
Bulian se ,,psí histolkou.. odvahu.
m právě on byl po válce šikanován,
nestován a nakon€c souzen za kola-
,i; nesmél Vystupovat a propadl mu
ek. což mnoho .,bezejmenných.' Více
ně palazitujících na protektolátním
ru vítalo,,.

m dupat Němky''
lto koltextu lze 

'ít 
ieště dál: nikdo

3sně nevyčíslí, kolik lidí líbajicích
:kou ruku do stejné luky po osvo-
í kouslo ploto, aby ze sebe preven-
smylo škraloup spolupráce. Pová-
lezpráví, bezbřehé násili pochodv
a divoke odsuny, to v mnoha pří-
h nebylo ien jakési .,vyrovDaní
aIe maskování vlastní temné minu

  HlTtERJUGEND PlLsEN. Plzeňští mladíci sdruženív nacistické organizacipOchodují ulici

Extlémním případem ie iltemační tá-
bol Hanke v centru Ostravy, kde bylo
v prvních týdnech po válce zavražděno
přes 230 Němcú a docházelo tam k bes-
tiálním zíůdnostem |ako odřezávání ňa,
der VěZeňkyně, bilí svlečené ženy V os-
mem mesici réhotensivi přes biicho, do-
kud Z ní nevyšel plod, Znásilnění šedesá-
tileté }iěmky.,, obzvlášť krutě 5i počínal
Jindřich Glos [Heinrich Gloss), podle do,
cho\anich 5\ědectvi b!.valÝ čIen nacls.
tické oltanizace sA. Glos věšei oběti na
kIozelové rouie, veznům před popravou
ohýbal a vyvracel prstv a Zaživa iim la-
hal kleštémj z úst zlaré zuby a můstky.

..Poméry byly takoVé, že ke mně piišel
Známý a iíká: Zdenék, kup půl lilIa a idem
dupat Němky,'' vzpomínal pro Pamiťná-
Ioda pozděiší politický Vězeň Zdeněk Rů-
žička, ktery tenkrál pobiíž tábora bvdlel.
Polé VýmlUVné dodal: ..Když byli v ost-
ravě za váIky Němci. mel káždý strach
něco udělat, A iak byIipryč, tak byje kaž_
dý Vlaždil a bil."

co se dělo čechům?
Vyrovnar se dnes beze zbytku a spraved-
iIVé s pohnulou minuIoslí je praklickv ne-
možlé. Hodnotit období druhé světovp
války je jako hledět na kIajinu v dálce;
UdaIosti neisou Za horjZonlem jako dejme
tomu hu§itství, iakže k nim nejde přistu-
povat s chladnou objektivitou bez emocí,
Zároveň již dle nerozDoZnáme deta ily, beZ
nlcnz Zase nelZe 7Vážil spoUstu konkret-
noýí, a tím pádem je ani rozsoudit,

casto lak Válkd slouží pouze k nicne-
řešícímU Výlevu Vašní: stači. aby némecká

kancléřka Angela Melkelová poukázala
na bezprái,í odsunu krajanů, a strhne se
povyk, kterÝ přehluší selióZní debatu.
A když pied čtyimi lely tehdejsi minis-
lryně spravedInosli Helená Válková plo
hiásiIa, že ..Čechům se toho za protekto-
ratu ZJ5 tolik neděio.., čelila nejen tvlde
ktitice. ale loVnou výZván k demlsi
r;lže se rvch]e omlour.ala d marTé \o-
lala po Sroynání S utrpením Poláků a ob
čanů sovětského slazu,

K reflexi piitom b1.lo patrně naděině
nakročeno téméř ihnPd po poráZce nd
ciSlú. Nd stránkách PeroUlkova časopisu
Dnešek 5e už V roce 1946lozběhlá diskuse
o míie kolaborantství. Dobová atmosféIa
a malý časový odstup pochopitelně debatu
oviivňovaly, takže ie v ní přítomna silná
zášť vůči Němcům a vyzdvihování uda!
nosti českeho národa. nicméně prostor
dostaly i méně tendencni názoly. V čísle
z 23, května 1946 například čtenář pode-
psaný iako J. Richtrmoc mínil| ,,Je Vše-
obecně Znárro, že kolaboroval. to jesL spo-
lupracoVa] s Némci celý národ, pokud zů-
stal doma a nestal se partyzánem. a]e jak
říká Vtipná anekdota, byl český národ nej-
poslušnější na §větě, neboťposlouchal ve
dne Berlín a V noci Moskvu a Londýn...

Na Závér pildal čtenář Richtrmoc po-
vzbudivou plo6nózu, že si Češi, až od
války uplyne víc času, připustí v]astni
Vinu a sami sebe požáddjr o odpušténi,
Jenže misto toho přišIi komunislé a ti pie-
malovali hisrorický obraz: zjednodušeně
řečeno. český človék byi v iejich podání
]eVicoVý odbojái věčně plánujici sabotáže
a odbojové akce. Stačíletmé nahlédnutí >
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álního válečného roku, Hrála tedy
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l 6ir1 pes, kdvž přijd:l,čpnlm dob\, o niŽ RoucRa O'"'"'lura, 
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obecně vnímani iako nezvant.oxupartt' __r_u",, že Dubljkum výbuchem 5n,
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" 
i.ion, t"i" sIála hrdinná komu,

ni;ticka strana," doplňuje RoucRa,.
"''iiř*á"jr" k om1,Iu: na prolektoral-

_,-'i"o,...in.Uulo "skulku 
nic veselého,

i]j',.ř,, ,."O.i "" "e 
však nebvl odboi,

".'il' r.r"otv na oci a touha bez úŤazu

.lJrí i"JnJ.' 
"to "dsLrci1 

od sebe velke

iiiinu, n"unguZouu'se v nich a mimone

ii u-iar.' *oZno"i vybudovat co ne]po-

hodlněiši existenci,"'i"nio 
ooso' znamená bÝt lohozRou,

-";,;';jk" déiiny šldpou, ale s te]kou

"^],i]í".J"u-*,' O01v'neho nerozšláp-

l",, *i^*". le odména zd pos]ušnost,

iŽui"r., n","n 
'loeovaci 

;ezdili na pY'ene
","*.ř" il'n",t"" ního prostiedi, kupíi,

iilT;;;;i"'ů " 'hačovicich, 
kde dií\,

)"i"*"*i" o,"","oublikova smetá n ka,

'"u"ř:, *l.,r* hii renhle komfort do-
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