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Bourat klišé provokováním

Ines Spanier

Pavel Neústupný se narodil v roce 1943 v Praze. Vyrůstal v Československu a prošel komu-  
nistickým školstvím.  O sudetských Němcích a jejich vyhnání  dlouho skoro nic  nevěděl.  Po 
Pražském jaru 1968 utekl do Německa, kde od té doby žije. Tam se naučil německy a odebíral  
české  exilové  časopisy,  ve  kterých  narazil  na  teze  Jana  Mlynárika  o  vyhnání  sudetských 
Němců. „Tam jsem byl najednou konfrontován s nepravdami,  které leží  na našich českých 
dějinách. To mě zranilo, nepoznával jsem svou zemi“, říká Neústupný dnes. Ines Spanier s ním 
hovořila o vině a smíření.

Od kdy se zabýváte smířením tak intenzivně?
Smíření se pro mě stalo tématem až v Německu, když jsem byl poprvé konfrontován s fakty o 
vyhnání.  Najednou jsem četl,  že  během první  republiky  žilo  na  území  Československa  víc 
Němců než Slováků. Československý národ nikdy neexistoval! Pak jsem se dozvěděl o divo- 
kých odsunech sudetských Němců. To mnou otřáslo. Když jsem se stal v jednom evangelickém 
svobodném sboru křesťanem, činil  jsem pokání  a  za vyhnání  se  německým členům svého 
sboru omluvil.
Toto téma se pro mne stávalo čím dál víc důležitějším; intenzivněji jsem se jím ale zabýval až 
po založení „Go East“.

Co je “Go East”?
Společně s manželkou jsme založili projekt “Go East”, který se nezabývá jen smířením mezi 
Němci,  sudetskými  Němci  a  Čechy,  nýbrž  zahrnuje  i  naši  misijní  práci  v  Estonsku.  Naším 
hlavním úkolem je ale služba smíření a osvěta Čechů o jejich vlastních dějinách.
Musím k tomu poznamenat, že se nezabývám německou vinou, nýbrž výhradně vinou českou. 
Není to proto, že bych byl zaslepený, ale proto, že historii národního socializmu a vinu Němců 
znám.

Na koho vztahujete svou práci?
Tato práce se vztahuje na všechny Čechy, neboť mají většinou jiné přesvědčení a předsudky, a 
proto se s nimi může diskutovat o tom, jací Němci ve skutečnosti jsou. Se sudetskými Němci 
se dříve stále spojovalo slovo “revanšisti”. To už se dnes asi neříká, ale často to v podtónu 
zaznívá. Mou hlavní cílovou skupinou jsou mladí  Němci a Češi.  U nich ještě mohu něčeho 
dosáhnout, na příklad konferencemi smíření nebo modlitebními setkáními.

Jak Češi reagují, když pranýřujete vinu Čechů na vyhnání?
Většinou jsem zprvu odmítnut buď já osobně nebo můj názor. Klišé o sudetských Němcích 
ještě úplně nezmizelo. Proto formuluji své myšlenky o vině Čechů také provokativně, abych 
svými  krajany  otřásl  a  zburcoval  je.  Začal  jsem rozšiřovat  své  poselství  v  evangelických 
svobodných sborech.  Mohl jsem tam už dosáhnout změny myšlení.  Mnozí  podporují  službu 
smíření a zabývají se českou vinou.

Proč prosíte každého sudetského Němce o omluvu za zažitou křivdu vyhnání? Narodil 
jste se v roce 1943 a neměl jste na ní účast.
Teď  už  se  neomlouvám  každému  sudetskému  Němci  osobně.  To  může  někdy  působit  i 
neopravdově.  Proto to dělám převážně na různých setkáních smíření a na konferencích. Často 
spolupracujeme  s  Křesťanskou  misijní  společností  KMS  v  Praze.  Výsledkem  takového 
shromáždění je písemné prohlášení viny, které může každý podepsat.

Jak reagují sudetští Němci na toto gesto?
Právě tady jsem mluvil se sudetským Němcem a ten mi řekl, že se jim prezident Václav Havel 
po revoluci omluvil.  Měl  slzy  v  očích,  když mi  o  tom říkal.  Protože  taková gesta  neznají. 
Desetiletí si česká veřejnost jejich osudu nevšímala nebo ho zamlčovala. Občas se sice našli 
Češi, kteří se za vyhnání sudetských Němců omluvili. Ale oni čekají konečně na to, že přijde 
oficiální omluva z nejvyšších politických kruhů. Havel jako tehdejší nejvyšší politická instance 
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vzal  později  svou  omluvu  trochu  zpět,  protože  byl  za  svůj  výrok  českou  veřejností  silně 
kritizován.
Přijde oficiální omluva ze strany české vlády?
Skutečně věřím, že k tomu dojde. Jsem křesťan a jsem přesvědčen o tom, že k pravému 
smíření může dojít právě tam, když se děje přes Boha a křesťanskou víru. Proto si vážím i 
jiných  křesťanských  seskupení,  která  se  za  smíření  zasazují,  jako  na  příklad  Sdružení 
Ackermann-Gemeinde, které od začátku na smíření důsledně pracovalo.

Jako křesťan máte velmi provokativní tón vůči Čechům a jejich vině. Smí se to?
Být křesťanem neznamená vše vnímat nejasně a nic nekritizovat. Jde o pravdu a pravda může 
leckdy  bolet.  Ale  pravda  také  osvobozuje.  Práce  smíření  se  nemusí  dít  na křesťanském 
základu, ale bude to vždy práce, kde jde o pravdu. Provokovat se musí, aby se zlomilo klišé. 
Nejsou-li teze provokativní, nic se nezmění.

Jak se podle Vašeho názoru zabývají sudetští Němci vinou, kterou na sebe navršili 
během let 1938-1945?
Nezabývám se  explicitně  sudetoněmeckou  vinou,  ale  mám přirozeně  jasný  názor.  V  první 
Československé republice se děly nespravedlnosti vůči sudetským Němcům. Hlavně čeští státní 
úředníci byli vysíláni do čistě německojazyčných území. Obyvatelé se s nimi mohli dorozumět 
jen částečně, protože zpravidla neuměli česky. Vznikla velká zahořklost a národním socialistům 
tím byly otevřeny dveře. Mnohým ale chybí jasné vědomí toho, že spolupracovali. Přirozeně 
nesmíme paušalizovat, vždyť byl i mezi sudetskými Němci aktivní odboj, na příklad u sociálních 
demokratů.

Nevidí většina sudetských Němců sama sebe jen jako oběť ?
Věřím, že čím historie znalejší a všeobecně vzdělanější sudetští Němci jsou, tím víc se zabývají 
svými i kritickými dějinami. Ti, kteří se vidí jen jako oběť, jsou převážně vyhnané ženy, děti a 
staří lidé, kteří neměli s národněsocialistickou politikou mnoho společného. Elita sudetských 
Němců  se  ale  každopádně  zabývá  německou  vinou  a  Bernd  Posselt  poprosil  v  r.  2002  v 
televizním projevu v české televizi český národ za odpuštění hanebností nacistického režimu, 
na kterých se podíleli i sudetští Němci.

Proč mají Češi strach z Němců a zvlášť ze sudetských Němců, jak tvrdíte?
Strach v době komunizmu tehdejší režim podněcoval a využíval zahořklost českého lidu po 
konci války pro svou štvavou propagandu proti “sudetoněmeckým revanšistům”. Tento strach 
zůstane v české společnosti tak dlouho, dokud se nevypořádáme se svými dějinami. Možná 
mají skrytý strach i lidé, kteří dnes žijí v bývalých sudetských oblastech: koupili  své domy 
úplně legálně a možná se bojí, že by mohli sudetští Němci vyžadovat své bývalé vlastnictví 
zpět.  Ale většina je vůbec nazpět nechce. Nesmíme zapomenout, že jim byly jejich domy, 
továrny nebo dvory po druhé světové válce od Čechů ukradeny, ale většinou ne od současných 
majitelů.

Cítíte se spíš jako Němec nebo jako Čech?
Je-li někdo exilant, dostává evropskou dimenzi. Jsem Čech, to už svou mateřštinou, a miluji tu 
zem. Mluvím ale zrovna tak dobře německy a žiji v Německu déle než v Česku. Také jsem se 
identifikoval  s  Němci.  Jako  křesťan  jsem  navíc  občanem  jiného  světa.  Proto  nemám  tak 
křečovitý postoj.

Děkuji za rozhovor.

___________________________________________________________________________

Rozhovor  byl  zaznamenán  během  Hornoplánských  rozhovorů  v  září  2008  a  vyšel  ve  čtrnáctideníku 
Landeszeitung, novinách Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,  č.21, ročník 14, Praha 7.října 2008, 
na str.3 přílohy 21/2008.
Německá originální verze vyšla také na www.go-east-mission.de, viz zde.
Překlad z němčiny Pavel Neústupný, Berlín. Na www.go-east-mission.de vychází v lednu 2009 s laskavým 
svolením autorky.
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