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Toman Brod Ve Vídni

Tohle je fotka z Vídn?, nejspíš z roku 1963. Myslím, že tehdy jsem Víde? navštívil poprvé, byl jsem tam na
n?jaké konferenci. Moc ?asto jsem do zahrani?í nejezdil, jet n?kam mimo komunistické ?eskoslovensko nebylo
tak jednoduché.
Po?átkem 60. let doba hr?zy p?ešla, bylo zase o n?co voln?ji a já dostal nabídku z ?eskoslovenské akademie
v?d, abych se pod její záštitou zabýval mezinárodní a ?eskoslovenskou politikou. P?ijal jsem, v t?iašedesátém
roce jsem p?ešel do ústavu, který se zabýval d?jinami východní Evropy. P?i studiu ?eskoslovensko-sov?tských
vztah? jsem ale našel v?ci, které byly velmi nebezpe?né a ješt? mnohem výbušn?jší než problematika
?eskoslovenských voják? na Západ?. Proto jsem vícemén? jenom sbíral materiál, a když jsem za?al psát knihu,
tak m? vyhodili. Knihu jsem pak sice vydal jako samizdat, ale vlastn? až po osmdesátém devátém roce jsem se
opravdu mohl starat o to, aby se dostala na sv?tlo sv?ta. Považuji ji za své životní dílo.
Jak je dob?e známo, 60. léta znamenala jisté uvoln?ní životních podmínek v ?eskoslovensku, nebylo nap?íklad
zas tak t?žké jet na západ na r?zné v?decké konference. Byl jsem zakládající ?len Výboru d?jin národního boje
za svobodu, takže díky tomu jsem byl zván na zahrani?ní konference. Jel jsem do Vídn?, Berlína, vid?l jsem sv?t,
který byl pro nás absolutn? nemyslitelný. Všude plno zboží, ovoce a hlavn? elektronika, oble?ení - v té dob?
za?aly být populární džíny, sehnat je byl problém a když je n?kdo m?l, bylo to n?co ohromného. Podobné zboží
jste samoz?ejm? mohli sehnat i v Tuzexu, ale stejn?, vid?t ty plné výlohy, to bohatství ve Vídni a Berlín?,
neonová sv?tla a no?ní život... Zkrátka jiný sv?t.
Doba šedesátých let byla hlavn? politická, d?lal jsem spoustu p?ednášek, o Benešovi, o vojácích na Západ?, o
Únoru, o odboji, o situaci za Protektorátu. Tenkrát se tady tvrdilo, že komunisté byli nejv?tšími bojovníky proti
hitlerismu, my jsme tuhle tu fámu vyvraceli, protože naopak až do jedena?ty?icátého roku komunisté proti
Hitlerovi v?bec nebojovali. Opozice proti Hitlerovi v této dob? byla hlavn? složena z ob?anských sil, komunisté
se soust?edili na povále?né p?evzetí moci, ne na boj s Hitlerem. To všechno byly samoz?ejm? novinky. Všichni
stáli v úžasu nad tím, když jsme jim to my, historikové, kte?í m?li p?ístup do tajných materiál?, ?íkali. A dovedete
si p?edstavit, jaký to zase byl šok pro komunistické funkcioná?e, když se o tom doslechli? Jak vlastn? my, také
komunisté, rozvracíme stranický a spole?enský monolit…

