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Pravidelné rubriky jsou motorem každého média. Tedy - pokud se jim podaří 

vybrat správnou obsluhu. A to se u knižní hlídky Českého rozhlasu 3 - Vltava 

v osobě Zdenko Pavelky povedlo. 
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… zkráceno jen na knihu Od Palackého k Benešovi  

Do třetice se dnes podívejme do Evropy. Do té naší, střední. V nakladatelství Academia vyšla 

pozoruhodná kniha o česko-německém soužití v posledních téměř dvou stoletích. Jmenuje se 

Od Palackého k Benešovi s podtitulem Německé texty o Češích, Němcích a českých 

zemích a obsahuje sto šedesát textů uváděných komentáři o souvislostech každého z těch 

textů. Tuto unikátní, doslova objevnou antologii sestavila a texty přeložila Eva Hahnová. 

Eva Hahnová je Češka, která v roce 1968 odešla do Německa. Potkal jsem se s ní před 

několika lety, řekla mi tenkrát, že do Mnichova a k sudetoněmeckému landsmanšaftu ji 

přivedla vůle pomáhat nespravedlivě odsunutým českým Němcům. A chvíli trvalo, než 

zjistila, že je to trochu jinak, že ji hodně překvapilo, když zjistila, kolik funkcionářů spolku 

má nacistickou minulost. Ostatně jeden z textů v antologii to dokládá. Rodák z Jablonného v 

Podještědí Kurt Nelhiebel napsal v roce 1962 v knize Henleinové včera a dnes, že mezi 634 

členy výběrového spolku Witikobund bylo koncem roku 1950 jen asi třicet těch, kteří nebyli 

dříve aktivní v Henleinově straně nebo v NSDAP. Tento text je také dokladem, že Eva 

Hahnová nevybírala jen texty protičeské, ale uvádí i německé autory nezatížené čechofobií a 

dokumentuje tvrdé německé diskuse na příkladu polemik známého historika Ferdinanda 

Seibta, který poukázal na minulost Rudolfa Lodgmana. Ten celá padesátá léta jako mluvčí 

Sudetoněmeckého krajanského sdružení hájil právo na domovinu – jenže v roce 1938 napsal v 

časopise Svazu kamarádství, že židovskou otázku je třeba řešit přesídlením. Ale to bylo už 

tehdy málo a Lodgmana odstavili, za války žil v ústraní v Teplicích. V knize najdete i jiné 

zajímavosti, třeba mladý Karel Marx referuje 6. ledna 1849 pro Neue Rheinische Zeitung: 

Praha je ve své podstatě německá a vynalezla Češstvo jako speciální národní moc teprve 

nedávno. Ti všichni páni Češi mluví obvykle lépe německy než česky… Většina těchto pánů 

není nic jiného než kreatury à la Palacky a Rieger, kteří se napájejí antiněmeckým hmyzím 

jedem a nic jiného neumějí, než pracovat do rukou absolutismu. 

Antologie Od Palackého k Benešovi. Německé texty o Češích, Němcích a českých zemích 

by neměla chybět v knihovně žádného čtenáře, který chce vědět, co všechno obnášejí česko-

německé vztahy, a chce jim rozumět. Povinnou by tahle tlustá kniha měla být asi pro novináře 

a politiky. 
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