
s3.
Vinadruhých

Kdo se dosud z vlastního popudu neprosvěcuje-
a nechápe svou vinu, bude mít sklon obžalovávat
žalobce - např. otázkou, Zda není steiný jako lidé,
jimž činí výčitky, nebo zda nemá spoluvinu na tom,
k čemu došlo, protože se dopustil činů, které takové
mn;nncti nncilnrnLr

Sklon odrážet výčitky je v tomto okamžiku u nás
Němců známkou toho, že jsme samí sebe ještě ne-
pochopili. Neboť když nastane katastrofa, má být
prvním zájmem každého z nás jasné vědomí o sobě.
Založení našeho nového života z původního zdroje
naší podstaty lze dosáhnout jen v bezpodmínečném
"^1.;^-^".'Á.^-;.í

Ale to neznamená, že bychom nesměli vidět, jaká
je skutečnost a jaká je pravda, díváme-li se na druhé
státy, jimž Německo koneckonců vděčí za osvoboze-
ní z hitlerovského jařma a jejichž rozhodnutí budou
určovat náš další život.

Musíme a smíme siujasnÍt, co nám v důsiedku cho-
vání druhých vnitřně i navenek ztížílo situaci. Neboť

co druzí učini]i a co učiní, přichází ze světa, v němž
máme najít v naprosté závíslosti na něm svou ces-

tu. Musíme se vyvarovat iluzí a dospět k správnému
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hodnocení vcelku. Nesmíme upadnout ani do slepého
odmítání, ani do s]epého oČekávání.

Mluvímeli o vině druhých, může to zavádět. Jest-
Iiže umožnili svým chováním osudné události, pak
ie to politická vína. Uvažujeme'li o ní, nesmíme ani
na chvíli zapomínat, že leží v jiné rovině než zloči
ny Hitlerovy. Dva body se nám zdají b ýt významné:
politické činy Vítězných mocností od roku 1918 a to,
že tyto mocnosti přihlížeIy' když se budovalo hitle-
rovské Německo;
1. vítěznými mocnostmi z roku 1918 byly Anglie,

Francie a Amerika. V jejich rukou, ne v rukou po-
ražených byl chod děiin. Vítěz přejímá odpověd-
nost, již má pouze on, anebo před ní utíká. A po'
kud to činí, je jeho dějinná vina zřejmá.

Není správné, stáhneli se vítěz zase do své ulity,
protože chce mít klid, a ien přihlíží, co se ve světě
děje. Je v jeho moci odvrátit neštěstí, věští-lí něja-
ká udáiost neblahé následky. Nepoužít tuto moc je
politickou vinoutoho, kdo tuto moc má. omezujeJi
se na papírová obviňování, utekl před svou ú1ohou.
Vítězným mocnostem lze tedy vyčítat toto nejed'
nání - ale výčitka nás ovšem nezprošťuje viny.

o této věci lze dále uvažovat i tak, že se poukáže
na Versailleskou mírovou smlouvu s ieiími důsled-
ky a na to, že západní mocnosti dopustily, aby se
Německo dostalo do stavu, ktelý vedl ke vzniku

nacionálního sociaiismu. Předmětem výčitek mů.
že být dále to, že západni mocrrosti strpě1y vpád
Japonců do Mandžuska - první akt násílí, který se
musel stát Přitažlivým příkladem, protože se poda-
řil 'a v roce 1935 habešské vá]ečné tažení, násilný
akt Mussoliniho. Lze želet politiky Anglie, která
v ženevské Společnosti národů dala usneseními
mat Mussolinimu, ale dopustila, aby tato usnesení
zůstala na papíře, protože postrádala sílu a vůli
v dané chvíli Mussoliního skutečně Zničit - ale
na drr:hé straně i iasnou radikálnost, která by jí
umožnila spojit se s ním, postavit se společně s ním
proti Hitlerovi' proměňovat přitom pomalu jeho
režim a zajistit tak mír. Neboť tenkrát byl Mus-
solini připraven spojit se se západnímí mocnostmi
proti Německu; vždyť ještě V roce 1934 mobilizoval
a pronesl později zapomenutou výhružnou řeč
proti Hitierovi, který chtěl vtrhnout do Rakouska.
Tato polovičatá politika vedla ke spolčení Hítler-
Mussollni.

Ale k tomu je třeba říci: Nikdo neví, k jakým
dalším důsledkům by vedla jiná rozhodnutí. Apře
devším: Angličané dělajíPolitiku, kteráje i morální
(což nacionálněsocialistické myšlení zakalkulova-
Io dokonce jako slabostAnglie). englÍčané se pro-
to nemohou bez zábran jakkoli politicky účinně
r'ozhodnout. Chtějí mír. Chtějí využít každé šance
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na jeho zachování, dříve než přikročí ke krajnosti.
Jsou PřipÍaveni Válčít, teprve když je situace zřej-
mě bezvýchodná.

2. Neexístuje jen státně občanská, nýbrž í evropská
a světová solidarita. odpovědnost za nečinné při.
hlížení existuie na různýc}r stupních - od státních
příslušníků v jejich vzájemných vztazích ažkliď-
s!vu.
At oprávněně, nebo neoprávněně, douíali jsme tu

díž - kďyž se zavřely dveŤe káznice,1íž se stalo Ně.
mecko - v evropskou solidaritu.

Ještě jsme netušili poslední příšerné důsIedky
a zločiny. Ale viděii jsme radikální ztrátu svobody.
Vědě1i jsrne, že se tím držitelům moci dává volné
pole působnosti. Viděli jsme bezpráví, viděli jsme
vyvržené - í když to vše bylo ještě neškodné proti
tomu, co přinesla pozděiší léta. Věděli jsme o kon-
centračních táborech, ale nebyly nám ještě známy
l.firt^<ti trm ňó.L. ňó

Byla to zaiisté spoluvina nás všech v Německu'
Že jsme upadli do těchto politických poměrů, že
jsme ztratili svobodu a museli žít pod despotickou
vládou nekulturních, hrubých iidí. Ale směli jsme si
zároveň říci ke své úlevě, že jsme se stalí obětí aktů
zamaskovaného porušení práva kombinovaných
s akty násilí. ]ako má člověk, jemuž bylo ublíženo,
Zajištěné ve státě sVé práVo státním řádem, tak jsme



doufali i my, že evropský řád takové státní zločiny
nepř1pustí.

Nikdy nezapomenu na rozhovor, který jsem měl
v květnu 1933 ve svém bytě s jedním přítelem, který
později emigroval a nyni žije v Americe. Uvažova]i
jsme tehdy toužebně o možnosti brzkého vpádu zá-
padních mocností: budou.li čekatještě rok, má Hit]er
vyhráno, Německo bude ztraceno a Evropa moŽná
s ním.

V takovém rozpoloŽeni mysli - jako lid é v koře-
nech zasažení, a tudíž v mnohém ohledu jasnozřiví,
pro ostatní však slepí - jsme prožívalí se stále novým
úděsem udá1osti, které nás1edovaly:

Počátkem 1éta l933 uzavře1 Vatikán konkordát
s Hitlerem. Jednání vedl papež. Bylo to první velké
potwrzení hit1erovského režimu, nesmírný prestižní
zisk pro Hitlera. Zprvu se to Zdálo nemožné. Ale byl
to fakt. Zmocnila se nás hrůza.

Všechny státy uznaly hitlerovský režim. ozývaly
se hlasy obdivu.

V roce 1936 se slavilav Beriíně olympiáda. Proudíl
tam celý svět. Plni z1osti jsme nemohli jinak než hle-
dět na všechny cizince, kteří se tam objevili, s boiestí,
že nás nechávají na holičkách ale oni to věděli stej-
ně tak má1o jako mnoho Němců.

V roce i936 obsadil HitIer Porýní. Francie to str.
pěla.
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,'Dnešní světová katastroťa je gigantickou cenou,
již musí svět platit za to, že se stavěl hluchým ke
všem poplašným sígnálům, které od roku 1930 do
roku 1939 ohlašovaly stále pronikavějšímí tóny pek'
lo, jež se chystaly rozpoutat satanské síly nacionál
ního socialismu . nejdříve proti Německu samému
a pak pťoti ostatnímu světu. Hrůzy této války od-
povídají přesně oněm hrůzám, které svět dopouštěl
v Německu, když udržoval s nacionálními socialisty
úplně normální vztahy a organizoval s nimi meziná-
rodní slavnosti a kongresy.

Dnes by mělo být každému jasné, že Němci byli
prvními oběťmi barbarské invaze, která se přes ně
převa1Íla záola, že byli první, koho přemohl teror
a masová hypnóza, a že vše, co musely pozdějí vytr-
pět obsazené země, bylo nejprve údělem Němců sa-
mých včetně osudu ze všech nejhoršího: že totiž byli
donuceni nebo svedeni k tomu, aby se stali nástroji
dalšího dobývání a útlaku...

vyčítá-Ii se nám, že jsme - pod vládou teroru -
nečinně přihlíželi, když se páchaly zločiny a když
se režim upevňoval, pak je to pravda. Smíme si však
připomenout, že druzí - aniž by1i podrobeni teroru -
nechali stejně tak nečinně probíhat, ba neúmyslně
podporovali to, co nepovažovali za svou věc, protože
se to děio v jiném státě. Máme uznat, že jsme Vinni
pouze my?
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V ťoce 1938 Times otiskly Churchillův otevřený
dopis Hitlerovi, v němž se vyskytovaly takovéto věty:
Kdyby mělo Anglíi potkat národní neštěstí, které by
by1o možné srovnat s neštěstím Německa V Íoce 1918,
prosiI bych Boha, aby nám seslal muže Vaší síly vůle
a ducha (vzpomínám si sám, ale cituji podle Rópka).

V roce 1935 uzavřela Ang1ie prostřednictvím Rib'
bentropa s Hitlerem námořní pakt. To pro nás zna-
menalo: Anglie vydává německý národ na pospas
HitJerovi, jen když si s ním tak může udr'žet mír. Jsme
jim ]hostejní. Nepřija1i ještě evropskou odpovědnost.
Nejenže přihlížejí, jak zde vyrůstá zlo, ale dohadují
se s ním. Nechají Němce utonout v teloristickém vo-
jenském státě.jejich noviny sice nacistumlají, a1e oni
neděIají nic. Myv Německu jsme bezmocní. Mohli by
ještě _ nyní snad bez nadměrných obětí - u nás obno-
vit svobodu. Nečiní to. Bude to mít důsledky i pr.o ně
a bude ie to stát daleko větší oběti.

v r.oce 1939 uzavřelo s Hitlerem pakt Rusko. To
teprve v poslední chví1i umožnilo Hitlerovi válku'
A když začala, stály všechny neutrální státy stranou'
Národy vůbec nedržely spoIu, aby jediným spo1eč
ným úsilím rychle vyhladily dábelské dílo.

Celkovou situaci let 1933 až 1939 charakteťizuje
Rópke ve sve knize o Německu. vyda né ve Švýca rsk u 
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takto:

Ano, pokud jde o to, kdo vyvolal válku, -
kdo první teroristicky zorganizoval všechny síly

za jediným účelem, účelem váJky
kdo jako národ zradilve své státní politice vlastní

podstatu a vzdal se jí, -
a co více: kdo konal ZV1áštní ohavnosti, předstihu-

jící všechny ostatní. Dwight Macdonald říká, že na
všech stranách docházelo k mnoha válečnýrn ohav-
nostem, ale že je tu něco, co je vlastní jen Němcům;
paranoická nenávist bez po1itického smyslu kruté,
všemi moderními technickýrni prostředky racionálně
prováděné mučení, překonávající všechny středově-
ké praktiky. - Ale to bylí jen někteří Němci, jen ma]á
skupina (její neurčitou hranici tvořili ti, kdo byli s to
spolupracovat na rozkaz). Německý antisemitismus
nebyi nikdy národní akcí. Německých pogromů se
nezúčastňovalo obyvateIstvo; nedoch áze\o k žádný m
spontánnim akrům kŤulosti Vůči Židům. Masy náro.
da mlčely a stahovaly se zpět, pokud nedávaly slabý
wýraz svému rozhořčení.

Máme uznat, že jsme vinni pouze rny?
Ne, pokud se z nás jako celku, jako národa, jako

trvalého typu činí z1ý národ vůbec - provinilý národ
o sobě. Proti tomuto světovému mínění se můžeme
ohradit poukazem na ťakta.
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A1e takové úvahy nebudou nebezpečné pro náš
vnítřní postoj jen tehdy, když nezapomeneme ani na
clrvrlj na ro' co je nutno jeŠTé jednou opakovat:
1. Vina, již lze dávat drr"rhým a již oni dávají sami

sobě, at už je jakáko1i, nebyla vinou ve smyslu zlo.
činů, které spácha1o hitlerovské Německo. Byla to

u ních tehdy nedbalost a po1ovičatost, politické
bloudění.

Že nepřátelé měii v průběhu války také zqatec-
ké tábory na způsob koncentračních táborů a že se

dopouštěli válečných činů, jichž se dopouštělo dří-
ve Německo, to je druhotné. o udá1ostech, k nirnž
došlo od té doby, co zavládl klid zbraní, o tom, co
Německo utrpělo a co teďpo kapitulaci ieště utrpí,
se tu nem]uví.

2. Naše úvahy o vině slouží k tomu, abychom proni-
ltali do smyslu laší vlastní viny, i když hovoříme
o vině druhých.

3. Slova, že druzí nejsou lepší než my, ovšem platí.
Ale v této chvíli se jich užívá ťalešně. NeboÍ nyní,
v posledních dvanácti 1etech byli druzí konec-
konců lepší než my. obecná pravda nesmí sloužit
ktomu, aby se nivelizovala zvláštní, aktuáIní pIaV-

da o vlastní vině.

s4.
Vinavšech?

Říká.1i se, že pokud jde o nesrovnalosti V Politickénl
chování mocností, že zde všude jde o politickou
nevyhnutelnost, pak je třeba odpovědět: je to vina
<n^loiňd 9 ěém l; /] om

Připomínat si činy druhých pro nás neznamená
zmírňovat svou vinu; ale když si je připomínáme,
jsme k tomu snad oprávněni starostí, již jako lidé sdí-
líme se všemi ostatními - starostí o lidstvo, které se
dnes nejen uvědomílo jako celek' nýbrž bud působí -
po výsledcích technického věku . směrem k svému
uspořádání, nebo se s tímto pořádkem míjí.

Základní skutečnost, že všichni jsme lidé, nás
opravňuje k této starosti o lidství V celku. Jsme pro-
dchnuti vášnivým puzením Zůstat spojení _ nebo
znovu spojení získat ' s lidmi jako lidmi.

Jaké ulehčení by to znamenalo, kdyby vítězové
nebyli lidmi jako my, nýbrž nesobeckými vládcí svě-
ta. Pak by řídili v moudré předvídavostí obnovenou,
šťastnou výstavbu včetně účinné nápravy. Pak by
živě reprezentovali činem a vzorem ideá1 demokra-
tických Poměrů a dávali by nám jej denně pociťovat
jako přesvědčivou skutečnost. Pak by byli mezi se-
bou jednotní v rozumném, otevřeném vyslovování

představa: Nastane-Ii jednou v Americe diktatura
v Hitlerově stylu, bude to konec zbavující lidstvo
naděje na nedohlednou dobu. My v Německu jsme
mohli být osvobozeni zvenčí. ]e-Ii tu iednou diktatu'
ra, pak není nrožné osvobození zevnitř. Když bude
ang1osaský svět dobyt diktátorsky zevnitřjako dříve
my' pak už nebude žádné ,yenku.., pak nebude žádné
osvobození. Svoboda, které se domohli lidé na Zápa-
ďě a jejíž nabytí bylo věcí staletí, ba tisíciletí, bude
ta tam. Byl by tu znovu primitivní despotisrnus - ale
s technickými prostředky. člověk nemůže být ovšem
definitivně nesvobodný A]e tato útěcha se pak stá.
vá úrechou pro velmi dalekou budoucnost' ŘeČeno
s Platonem: v průběhu nekonečného času se jednou

zde či onde stane skutečným nebo znovu skutečným
to, co je možné. Díváme se s hrůzou na city nadřaze-
nosti: kdo se cítí absolutně jistý vůči nebezpečí, je

už na cestě k tomu, aby mu propadl. osud Německa
by byl zkušeností pro všechny. Kéž bytato Zkušenost
byla pochopena! Nejsme horší rasa. Lidé mají všude
podobné vlastnosti. Všude existují násilnické, zio.
činné, vitáIně zdatné menšiny, které se při vhodné
přÍ1eŽitostl zmocňuji vlády a iednajr brutálně.

Může se nás ovšem Zmocňovat staTost' pokud jde
o sebeíistotu Vítězů. Nebot od nynějška na nich spo-
čívá všechna rozhodující odpovědnost za chod věcí.
Bude jejich věcí, jestli zabrání neštěstí, nebo vyvolají

svých názorů bez postranních myšlenek a řešili by
rychle a smysluplně všechny vynořující se otázky.
Pak by nebylo možné klamání a zdánlivost, Pak by
nebylo žádné zamlčování a žádný rozdí\ mezi tim,
co se říká veřejně a co soukromě. Pak by se našemu
národu dostalo výtečné výchovy, doš1o by k nanej-
výš živoucímu vývoji našeho rnyšlení u veškerého
obyvatelstva, pak bychom si osvoiilí nejobsažnější
tradici. Pak by se s námi - neštastnými a svedený
mi - zacházelo sice přísně, ale zároveň spravedlivě
a ]askavě, ano láskyplně, pokud bychom vycházeli
vítězům sebeméně vstříc.

Ale ti druzí jsou lidé jako my' A v jejich rukou je

budoucnost iidstva. Jsme jako lidé ' celým svým ži'
Votem a možnostmi své podstaty vázáni na jejich
jednání a jeho důsledky. Proto ie Pro nás vž,dycky
jakoby vlastní věcí vypátrat, co chtějí, myslí akonají.

Tážeme se sami sebe v důsledku této starosti:
Nejsou snad druhé národy šťastnější také díky pří.
Znivějším politickým osudům? Nedělají snad tutéž
chybu jako my, anÍž se však zatím dostavily osudné
důsledky, které nás uvrhly do propasti?

odmítli by přijímat od nás, zkažených a nešťast-

ných, výstrahy. Patrně by nechápali, a shledávali by
dokonce drzým, že si Němci dělají starosti s cho-
dem dějin, o němž přece rozhodnou oni sami (a ne
Němci). Ale je tomu takto: jako noční můra nás tlačí
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