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Úvodem 

V jádru jakékoli pokusu o souvislejší vědecké zpracování tématu obvykle stojí 

základní otázka, jež autora podnítila к jeho realizaci a jež se většinou rovněž 

opakovaně jako leitmotiv do práce promítá od její zárodečné podoby к finální 

textové realizaci. Téma naší práce patrně nejvíce určovala otázka po povaze dění 

v literárním a kulturním sociálním poli během kratičkého, přesto v komplexnějším 

pohledu zlomového období moderních českých dějin od mnichovské konference po 

zánik okleštěného česko-slovenského státu na jaře 1939. Ona nejasná a obecná 

formulace otázky v sobě po detailnější analýze skrývá již konkrétnější a snáze 

zpracovatelné problémové okruhy, které mohou sloužit jako prvky určující strukturu 

vlastní práce. 

Na úvod shledáváme problematickým samotné vymezení pojmu literární 

život, jenž se objevuje v jejím titulu, v domácí tradici uvažování o dané problematice 

ovšem dosud nebyl soustavněji zkoumán. Jeho souvislejší reflexe byla provedena ve 

francouzské, německé a polské jazykové oblasti a pojem byl používán především 

v teoretických úvahách a výzkumech z oblasti sociologie literatury, к nimž se naše 

práce rovněž významnou měrou hlásí. Samotný termín ovšem není nikdy chápán 

izolovaně a úzce koresponduje s různými metodologickými přístupy к tématu, jak se 

v průběhu vývoje bádání konstituovaly. V úvodních pasážích se proto zaměřujeme 

na postižení tohoto ústředního pojmu i souvisejícího terminologického inventáře 

v zorném úhlu nejvýraznějších a z našeho pohledu nejpodnětnějších teoretických 

koncepcí. Pozornost budeme věnovat především konceptům, které nabízejí dle 

našeho názoru precizní definiční vymezení pole zkoumání a jež byly v uvažování 

o problému opakovaně reflektovány, zohledňujeme dále ty koncepce, které byly 

badateli aplikovány na konkrétní historický materiál. 

Dalším problémovým okruhem, který výše formulovaná základní otázka 

otevírá, jsou mezinárodní souvislosti procesů odehrávajících se v teritoriálně, 
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v našem vymezení ovšem ještě úžeji - jazykově - limitovaném sociálním poli české 

kultury. Role tohoto kontextu byla v daném historickém okamžiku vzhledem 

к bezprostřední provázanosti dění domácího s děním v zahraničí, a to jak v pohledu 

„dovnitř" (ve smyslu proudění idejí, myšlenkových podnětů promítajících se do 

literárních textů a úvah o literatuře), tak s ohledem „na bezprostřední okolí" (míněno 

zejména formování těchto procesů v sociálním systému a jeho interakci se systémy 

sousedícími, zejména systémem politickým) výrazně dominující. Po delších úvahách 

jsme se rozhodli rezignovat na postižení mezinárodního kontextu v široké 

perspektivě a zaměříme se na rámcovou deskripci literárního systému utvářejícího se 

souběžně v nacistické Třetí říši. Ten totiž představuje v daném časovém horizontu 

jednak z geopolitického pohledu nejvlivnější, jednak ideově, vzhledem к obecnému 

konzervativně a autoritativně poznamenanému dění v okleštěném Česko(-) 

Slovensku, typově příbuzný model formující dění v sociálním poli kultury. 

Vlastní užší zpracování tématu iniciovaly otázky po kulturněpolitické situaci 

a povaze a proměnách institucí literárního života Druhé republiky. Zde se jedná 

o poměrně rozsáhlý problémový komplex, pro jehož zmapování jsme zvolili formu 

výběrových sond do oblastí, jež se z našeho pohledu pro zkoumanou tematiku jevily 

jako nejzávažnější. Zajímala nás tudíž otázka kulturní politiky jako souboru záměrů 

politické reprezentace ve vztahu к dobovému literárnímu diskursu. Alespoň 

v hlavních rysech je přitom nutné zachytit společenskou atmosféru po osudném 

mnichovském rozhodnutí a souvislosti vývoje politického. Opominout nelze užší 

téma vlastní státní kulturní politiky a pozornost je třeba dále věnovat aktivitě nově 

se utvářejících politických subjektů v kulturní oblasti. Ta byla určována ideovými 

koncepcemi, na jejichž základě měl být přetvářen celek společenského života 

pomnichovského státu; měli bychom se tedy pokusit postihnout i tyto souvislosti 

ideologické. 

Závažnou roli v dobovém literárním kontextu sehrávala cenzura, jejíž podoba, 

rovněž však i role, kterou jí řídící politické orgány předepsaly, se v porovnání 

s předchozím obdobím proměnila. Pokusíme se přitom zachytit obecnější dimenzi 
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cenzurního řádu (legislativní rámec, pravidla, jimiž se cenzura řídila), vysvětlit 

činnost hlavních institucí, jež její praktickou podobu formovaly, a zhodnotit dopad 

vlastních cenzurních opatření na literární komunikaci. 

Dalším činitelem, který významně určoval charakter dobového literárního 

života, byly klíčové autorské organizace, jež vystoupily na před- a pomnichovskou 

kulturní scénu a za Druhé republiky rozvíjely svou činnost. V diachrónni perspektivě 

se zaměříme na jejich genezi a pokusíme se zhodnotit jejich význam při diferenciaci 

literární veřejnosti. Charakteristika institucí, popis způsobu formování a vlastních 

aktivit však nestačí к pochopení samotného mechanismu změn, jež ve sledovaném 

období proběhly. 

Klíčové otázky, které nás vedly touto problematikou, se tedy týkaly představ 

o fungování kulturní a literární komunikace ve zkoumanému období. Zajímalo nás 

přitom, jak se na otázku po její podobě snažila odpovídat v té době ve veřejných 

publicistických diskusích nejaktivnější část druhorepublikového kulturního spektra. 

Chtěli bychom se proto pokusit o charakteristiku modelu literární kultury, jenž byl 

ve zlomovém historickém okamžiku konstituován. Jsme si přitom vědomi, že 

samotný zrod tohoto konceptu neznamená automaticky proměnu celku literárního 

života, již samotná formulace konceptu je ovšem krokem podstatným. Z dlouhodobé 

historické perspektivy je navíc patrné, že od okamžiku jeho utváření se v našem 

geografickém prostoru po dlouhá desetiletí odehrával boj dvou koncepcí, z nichž ta 

obvykle silnější zpochybňovala autonomii literárního pole na úkor pole moci. 

* * * 

Naši práci provázel podrobný průzkum pramenného materiálu, především 

dobových novin a časopisů. Při jejich studiu vyvstávalo stále zřetelněji, že zejména 

na základě časopiseckých příspěvků lze postihnout podstatné složky pomnichovské 

společenské debaty o kultuře obecně i o literárních otázkách v užším záběru. 

Souběžně s přípravou disertační práce jsme se proto rozhodli pro výběr důležitých 
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textů: článků, polemik, několika studií, významných prohlášení kulturních institucí 

či anket, jež se objevily v širokém spektru převážně kulturně či kulturněpoliticky 

zaměřených časopisů. Klíčové tematické oblasti těchto debat se týkají důsledků 

mnichovské dohody, dále otázek podoby vztahů к zahraničí v perspektivě změněné 

mezinárodněpolitické situace a vztahu к tradici (mj. к odkazu První republiky 

a jejích význačných reprezentantů). Výběr nemohl opomenout dobově příznačné 

příspěvky pamfletického typu namířené proti reprezentantům prvorepublikového 

veřejného života a kultury či polemiky o antisemitismu. V užším tematickém 

zaměření na literární život nás dále zajímaly debaty o kulturní tradici a otázkách 

knihy, knižního trhu či cenzury. Texty tohoto typu, dokumentující podstatným 

způsobem náš výklad, jsme shromáždili do antologie, jež tvoří samostatnou přílohu 

této práce. 
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К základním pojmům a metodologickým přístupům 

Literární život 

Ústřední termín, objevující se již v titulu naší práce, spadá, jak jsme se již výše 

zmínili, do pojmového inventáře sociologie literatury, v jejímž rámci se objevuje 

v různých formách a variacích.1 Z pohledu literární teorie je reflektován již od 20. let 

minulého století zejména ruským formalismem,2 přičemž jeho použití úzce souvisí 

s kritikou jednoho z nedostatků výchozího formalistického přístupu k literatuře -

opomíjení mimoliterárních faktorů vzniku a šíření uměleckého díla.3 Pojem je 

formulován v opozici vůči dobovému tlaku zjednodušujících sociologizujících 

zkoumání literatury v duchu marxistické ideologie a souvisí s pokusy o vytvoření 

modelu, spojujícího „fakty literárního řádu a fakty, jež leží mimo něj";4 je tedy 

významným krokem k zohlednění sociálního kontextu v „dílocentrické" koncepci 

formalistů. Termín litěraturnyj byt v tehdejším vymezení ovšem sleduje především 

úzký vztah mezi literaturou a ekonomickými aspekty její existence, konstituujícími se 

v moderní společnosti de facto od jejích počátků (samotným zrodem ovšem 

1 Rekapitulaci používání pojmu v německé, ruské a polské literární vědě v rozmezí od 20. do 80. let 20. 
století provedl Peter Scherber ve studii Literární život jako předmět literární historie, Česká literatura 
53, 2005, č. 4., s. 523-540. V našich stručných poznámkách se o jeho retrospektivu částečně opíráme, 
neztotožňujeme se ovšem s autorovými závěry a jím navrhovanou definicí pojmu. 
V domácím kontextu byl termín, ovšem bez několika výjimek, na něž níže poukazujeme, sice 
používán, zřídkakdy však teoreticky reflektován. Výstižným dokladem této skutečnosti je podoba 
příslušného hesla ve Slovníku literární teorie, Praha 1984, ed. Štěpán Vlašín, jež zcela opomíjí souběžný 
intenzivní zájem o sledovanou problematiku v zahraničí, a jeho bibliografický apendix odkazující na 
dvě domácí statě, z nichž první je časopiseckým článkem a druhá ideologicky silně deformovanou 
kapitolou historické publikace. 
2 Výše uvedená Scherberova studie upozorňuje rovněž na důležitou roli některých německých autorů 
(jmenovitě Paula Merkera, jímž se částečně inspiroval mj. P. N. Sakulin) skutečně systematický pokus 
o včlenění problematiky do širšího rámce komplexu literárněhistorického myšlení i pokusy o využití 
vymezených teoretických postulátů v dílčích studiích aplikovaných na konkrétní materiál ovšem 
nalézáme až u formalistů. 
3 Na tuto skutečnost upozornil mj. Květoslav Chvatík ve studii Role faktorů „literárního života" ve 
vývoji české literatury 20. století, in Daniel Vojtěch (red.): Česká literatura na konci tisíciletí. Sv. 1, Praha 
2000, s. 377-382. 
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spadajícími ještě do vzdálenějšího období po vzniku knihtisku). Přesnější kontury 

této koexistence, na něž se uvedené teoretické bádání soustředí, vyvstávají až během 

19. a 20. století a výrazně se profilují v souvislosti s demokratizací vzdělání 

a vznikem tzv. masové kultury (kultury reprodukované a distribuované masovými 

médii). Formalisté upozorňují na problémy týkající se zejména dosud opomíjených 

otázek zrodu specifické sociální skupiny - spisovatelů - , jež se v průběhu vývoje 

profesionalizuje a jejíž práce v souvislosti s modernizačními proměnami společnosti, 

obdobně jako jiné oblasti lidské činnosti, je podřizována ekonomickým zákonitostem 

a vztahům. Spisovatelé se v souvislosti s tímto procesem mj. sdružují v literárních 

seskupeních, jež se tvoří zejména kolem časopisů, stojících „v centru literárního 

života".5 

Přehledová studie Petera Scherbera, jež téma detailně zpracovává, uvádí, že 

v rámci formalistických přístupů sice vznikaly rovněž koncepce, které přesáhly takto 

redukované chápání oblasti, odpovídající spíše dnes používaným kategoriím 

literárního „provozu" či „trhu", zůstaly však pouze v rovině dílčích náčrtů 

a obecných charakteristik bez aplikace na historický materiál.6 Jedná se zejména 

o vymezení P. N. Sakulina, v níž je za literární život považováno „specifické ovzduší, 

atmosféra" vznikající „okolo dél a autorů". Sakulin vyjmenovává rovněž hlavní aktéry, 

hrající v daném prostředí klíčovou roli - „autory, čtenáře, kritiky a teoretiky".7 Mírně 

diferencované vymezení předmětu provedla tzv. leningradská škola, a to 

M. M. Bachtin (pod jménem P. N. Medveděv). Jeho východiskem byla opět ústřední 

role uměleckého díla, jež je dějinami literatury zkoumáno „ve formativním rámci 

literárního prostředí", zasazeného do „ideologického prostředí", obklopeného „sociálné-

ekonomickou sférou, která jím prostupuje".6 

4 Boris Ejchenbaum: Literatura a literárny život, in Mikuláš Bakoš (ed.): Teória literatúry. Výbor 
z „formálnej metody", Trnava 1941, s. 140-148. 
5 Tamtéž, s. 147. 
6 Srov. Peter Scherber, cit. dílo, výklad týkající se tohoto tématu, s. 524-528. 
7 Tamtéž. 
8 Tamtéž, s. 526. 
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Jako případ aplikace formalistického přístupu na konkrétní historický materiál 

může sloužit analytická studie Borise Ejchenbauma Literatura a spisovatel, sledující 

pozvolnou profesionalizaci ruských autorů od 20. do 60. let 19. století. Ejchenbaum 

téma zpracovává s odstupem několika desítek let a využívá získané poznatky 

především pro charakteristiku postavení spisovatele ve své době. Výchozí otázku 

vlastního zkoumání formuluje takto: „Před současným spisovatelem stojí otázka samotné 

,věci literatury': má být spisovatel profesionálem a pokud ano, v jakém smyslu: jak reagovat 

na rozličné druhy ,objednávky' a jak chápat tento termín: v jakém smyslu má být spisovatel 

,nezávislý' atd".9 V diachrónni perspektivě se poté zaměřuje na dva časové úseky, 

symbolizované významnými postavami dějin ruské literatury - A. S. Puškinem 

a L. N. Tolstým. Během prvního období dochází po stadiu neprofesionality 

a dominující soukromé povahy literární produkce (literární památníky, 

korespondence, petits jeux v prostředí kroužků a salonů) к utváření časopisů 

a almanachů podle západoevropského vzoru. V nich se odehrávají první tištěné 

polemiky o aktuálních estetických otázkách (romantismus) a po komerčním úspěchu 

některých děl (Puškinova Bachčisarajská fontána) se rodí rovněž otázka literárního 

honoráře. V polovině 20. let pak literatura definitivně formou literárních skupin 

a sdružení vystupuje ze soukromých a uzavřených společností „na veřejnost". Téma 

polemik rozšiřuje otázka povolání spisovatele či literárního profesionalismu, v níž 

A. S. Puškin jako jeden z prvních profesionálů hájí tezi autorské nezávislosti na 

sociální objednávce. Své oponenty (zejména F. V. Bulgarina a skupinu autorů kolem 

něj) kritizuje za podbízivost čtenáři, odrážející se sice v ekonomickém úspěchu, 

na rovině estetické ovšem fiaskem a podřadnou literární produkcí. Další integrální 

prvek Puškinova pohledu na spisovatele vyplývá dle Ejchenbauma z e specifické 

„třídní" pozice jeho dvořanství, jímž se vymyká ze závislé pozice na mecenáších ze 

šlechtických kruhů a jímž rovněž symbolicky dokládá svůj odstup od „deklasovaného 

9 Boris Ejchenbaum: Literatúra a spisovateľ, in Mikuláš Bakoš (ed.): Teória literatúry. Výbor z „formálnej 
metody", Trnava 1941, s. 149-169. 
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literáta, který se přizpůsobuje vkusu publika".10 Přes Puškinův radikální - dobovým 

jazykem řečeno „literárně aristokratický" - postoj dochází v Rusku v dalších 

desetiletích к rozvoji periodik opírajících se o širokou čtenářskou základnu, v jejichž 

okruhu se formuje nový status spisovatele - řemeslníka. Ten z hlediska sociálního 

pochází převážně ze středostavovských vrstev (spisovatel aristokrat přestává být 

typickým reprezentantem svého stavu) a literatura je pro něj příležitostí ke 

společenskému a ekonomickému vzestupu. Jak píše L. N. Tolstoj: „Žádná práce se 

nevyplácí tak lehce jako literární. Žádná procenta nejsou tak velká jako literární".11 Tolstoj 

sám přitom volí cestu úniku z míst spojených s touto literaturou - z redakce časopisů 

a míst spisovatelských setkání - a využívaje možnosti svého „druhého povolání" žije 

izolován na venkově. Jeho kritický postoj, projevující se tvrdým odsudkem textů 

vznikajících ve výše uvedeném prostředí, přejímají i další polemici, na rozdíl od 

Tolstého ovšem převážně přímo angažovaní v dobovém literárním provozu. 

Z tohoto prostředí vycházejí pokusy o proměnu literárního systému (návrhy na 

redukce počtu vycházejících knižních titulů a časopisů) i rozporuplná hodnocení 

povahy způsobu společenského fungování literatury v industriálním věku. Dle N. G. 

Černyševského „všechno zlo spočívá v tom, že se literatura stala obchodem, že se na ni lidé 

dívají jako na prostředek existence".12 

Podobu takto limitovaného pojetí literárního života určily především základní 

programové postuláty formalistického paradigmatu. Důraz na dílo a detailní 

rozpracování metod pro jeho analýzu čerpající především z lingvistické oblasti 

představoval ve své době novátorský krok, výrazný posun badatelské perspektivy, 

jehož přínos byl nejvíce patrný na radikálním přeformulování předmětu zkoumání 

celé vědní discipliny. 13 Z nového pohledu na literární skutečnost vyplývala 

i ostražitost při hodnocení jevů, jež nestály v centru takto pojaté literární vědy: proto 

10 Tamtéž, s. 159. 
11 Tamtéž, s. 166. 
12 Tamtéž, s. 168. 
13Srov. mj. přehledové heslo Ruský formalismus, in Ansgar Nünning (ed.): Lexikon teorie literatury a 
kultury, Brno 2006, s. 686-688. 
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byly mimoliterární faktory zkoumány (byly-li zkoumány vůbec) jen tehdy, 

souvisely-li bezprostředně s literárním textem, resp. s rozvíjením obecných 

teoretických koncepcí pro jeho analýzu. 14 Další školy, jež se к problematice 

literárního života vracely, к ní již přistupovaly z odlišných výchozích pozic. 

V průběhu 50. let vnesly do myšlení o literatuře nové impulsy školy rozpracovávající 

podněty teorie komunikace a také v západních zemích formulovaná marxistická 

literární věda, zkoumající literární fakty přednostně ve vztahu ke společenskému 

kontextu, oprošťujíc se přitom většinou od nepřípustně zjednodušujících 

ideologizujících přístupů (ty byly ve jménu marxisticko-leninské ideologie souběžně 

prosazovány oficiální vědou v Sovětském svazu a jeho středo- a východoevropských 

satelitech). 

Posun badatelské perspektivy v pojetí dalších teoretických koncepcí se tak 

odehrával zejména ve dvou rovinách: kromě snahy překonat zaměření na několik 

vybraných aspektů literatury jako sociální skutečnosti, zejména na ekonomické 

souvislosti spisovatelské práce (a marginálních reflexí souvisejícího postavení 

spisovatele v „třídní" diferenciaci společnosti), bylo opouštěno i zaměření na dosud 

preferovanou autorskou složku literární komunikace. V novém duchu byla 

koncipována například vlivná teorie Roberta Escarpita souhrnně představená v práci 

Sociologie de la Littérature,15 Ač nepracuje s přesným vymezením pojmu literární život 

(termín samotný je ovšem v nereflektované podobě uváděn), výše zmíněným 

obohacením o nové myšlenkové podněty a systematickým rozpracováním širší 

oblasti sociologie literatury položila základ nového teoretického modelu. Reflexe 

podnětů teorie komunikace je patrná již na rozvržení Escarpitovy práce, obsahující 

jednotlivé kapitoly věnované ústředním bodům komunikačního řetězce - tvorbě, 

14 К situaci v prvotní fázi vývoje formalistické školy Ejchenbaum poznamenává: „badatelé současnosti se 
zřekli tradičního literárněhistorického materiálu (rovněž životopisného) a soustředili svou pozornost na 
všeobecné problémy literárního vývoje. Ten či onen literárnéhistorický fakt měl sloužit hlavně jako ilustrace 
к obecně teoretickým tezím", Literatura a literárny život, tamtéž, s. 143. 
15 Pro účely našeho zkoumání pracujeme s jejím německým vydáním Das Buch und der Leser. Entwurf 
einer Literatursoziologie, 2. vyd., Köln - Opladen 1966. 
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distribuci a „spotřebě". Autor ovšem nejprve formuluje nejširší zásady své teorie, 

pozornost přitom zaměřuje na knihu jako jedno z hlavních médií šíření literární 

informace a jeho zkoumání je založeno především na statisticko-kvantitativních 

metodách. Sleduje proměnu knihy v souvislosti s technickým vývojem (reflektuje 

rovněž její specifické postavení ve vztahu к médiím dalším - zejm. novinám 

a časopisu) a uvažuje na základě empirických údajů (mj. z provenience UNESCO) 

z mezinárodní perspektivy o jejím místě ve společenském životě. Těžiště vlastního 

bádání spatřuje v otázce kulturního (se zvláštním důrazem na čtenářské) chování 

společnosti a za relevantní zdroje výzkumu považuje údaje pocházející z oblasti 

všech tří participantů komunikace, upozorňuje ovšem na nutnost ostražitosti při 

interpretaci dat získaných na základě sociologických šetření. 

V kapitole věnované produkci se Escarpit zabývá nejprve samotným 

vymezením pojmu autor jako sociologické kategorie. Zkoumá poté další s tématem 

související problematiku, např. věkovou skladbu spisovatelské populace, problémy 

literární generace, provázanosti věku a produktivity autorů, geografického rozložení 

literární veřejnosti (zejména s ohledem na vztah centra a regionů), sociálního původu 

a společensko-profesního zařazení spisovatelů, ekonomické stránky jejich práce či 

navazujícího systému autorských práv. Při popisu distribuce se zaměřuje na 

historický vývoj situace zveřejnění, vznik a rozvoj instituce vydavatele, jehož funkci 

v literární komunikaci dále upřesňuje (výběr, výroba, distribuce), a upozorňuje 

rovněž na jeho klíčovou prostředkovatelskou funkci mezi autorem a čtenářem: 

„jménem autora se pokouší působit na publikum a jménem publika na autora".™ Sleduje 

dále postupnou diferenciaci vydavatelství v souvislosti s emancipací různých 

sociálních oběhů literatury; charakt erizuje poté nakladatelství zaměřená např. na 

jednotlivé jazykové skupiny, pohlaví, určité vzdělání recipientů atd. Escarpit 

rozlišuje dva základní typy kanálů distribuce (určené vzdělanému a lidovému 

Dobový význam této práce shrnuje v českém kontextu heslo Robert Escarpit, Sociologie literatury, in 
Milan Zeman - Vladimír Macura (eds.): Průvodce po světové literární teorii, Praha 1988, s. 118-122. 
16 Robert Escarpit, cit. dílo, s. 75. 
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publiku) lišící se mj. způsoby prostředkování informací o literatuře či místy její 

dostupnosti: specializovaná knihkupectví pro vzdělané vrstvy, novinový stánek pro 

masovou produkci. V charakteristice „spotřeby" se poté věnuje postižení vztahu 

mezi spisovatelem a recipientem. Upozorňuje přitom na jistou představu o čtenáři, 

která určuje literární dílo od jeho zrodu, sleduje dále spojení spisovatele s kulturními 

okruhy publika disponujícími jistými „idejemi, články víry, názory na hodnoty 

a skutečnost"Rozebírá rovněž otázku úspěchu, komerčně vyjádřitelnou počtem 

prodaných exemplářů knihy, spočívající ovšem dle jeho názoru především 

v proniknutí titulu do kulturních okruhů, s nimiž autor není „geneticky" svázán. Při 

klasifikaci čtenářů rozlišuje Escarpit mezi znalci a konzumenty, přibližuje jejich 

odlišnosti i vzájemné vazby. Závěrečná část práce je věnována čtenářské motivaci 

a rozdílným příležitostem (tedy i typům) čtení. 

Soustavné rozpracování problematiky literárního života prováděla ve stopách 

uvedených konceptů od 60. let polská literárně sociologická škola formující se 

v prostředí Institutu badaň literackich (IBL) Polské akademie věd. Kromě výchozího 

kroku - detailní analýzy literární komunikace - se v tomto dosud nejsoustavnějším 

teoretickém postižení tématu odrazil i dobový zájem o podněty strukturalismu 

a sémiotiky. Ve vymezení lexikografické příručky Slownik terminów literackich, 

představující důležitý syntetizující výstup bádání školy, je literární život 

charakterizován jako „souhrn společenských jevů utvářejících se v daném čase a místé na 

základě jednak podmínek tvorby, oběhu a šíření, jednak percepce literárních děl; zahrnuje 

různé instituce (instituce literárního života), určující rámce vzájemného působení osob 

zabývajících se literaturou: autorů, kritiků, čtenářů, vydavatelů, mecenášů".18 Definice dále 

zohledňuje účast literární veřejnosti na jeho utváření, diferenciaci této veřejnosti na 

základě odborného či sociálního statutu, její generační a skupinové rozčlenění i další 

faktory. Specifikuje rovněž roli institucí literárního života (knihovna, nakladatelství, 

knižní trh), především jejich prostředkující funkci mezi tvůrci a recipienty. Pro naši 

17 Tamtéž, s. 107. 
18 Janusz Slawiriski (ed.): Slownik terminów literackich, 3. vyd,. Wroclaw 2000, s. 640-641. 
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práci je rovněž podnětné vymezení role kontextu faktorů působících na literární 

život zvnějšku: „Charakteristika literárního života vždy bere v úvahu jeho zasazení do celku 

společensko-kulturních podmínek dané doby, zejména pak spojení jeho vlastních institucí 

s institucemi zasahujícími svou činností rovněž jiné oblasti společenského života (např. 

církev, panovnický dvůr, politické strany, univerzity)",19 

V polském kontextu na teoretické bádání navázala řada empirických studií. 
v 

Část této produkce je věnována průzkumu jednotlivých literárních center, zejména 

tzv. kres wschodnich, oblastí bývalého východního pohraničí ležících dnes na 

Ukrajině, v Bělorusku a v Litvě. Z nedávné doby sem patří např. práce Tadeusze 

Zienkiewicze Polskie žycie literackie w Minsku w XIX i na poczqtku XX wieku (do roku 

1921).20 Autor v ní na základě přehledu staršího bádání vymezuje literární život jako 

interdisciplinární oblast, jež je předmětem zkoumání tří vědeckých disciplín: 

sociologie literatury, literární historie a historie. Používá výše uvedené lexikografické 

vymezení pojmu a na úvod se zabývá mj. problémem polského národního vědomí, 

jež mu umožňuje vymezit konkrétní sociální skupinu, na níž se ve výkladu soustředí; 

charakterizuje dále polský tisk, divadlo a knihy jako média, v nichž kolovaly 

polskojazyčné texty. Podrobněji poté zkoumá jednotlivé spolky a sdružení, v nichž se 

dobová literární veřejnost soustřeďovala, sleduje ovšem rovněž celospolečenské 

instituce (církev, vojsko), kde hrál polský živel významnou roli. Ve stručných 

biograficky zaměřených pasážích podává přehled významnějších polsky píšících 

autorů, kritiků a překladatelů a kulturních organizátorů působících v Minsku 

a přibližuje ve zkratce jejich literární práce. Toto dílčí téma na závěr sleduje 

i z obrácené perspektivy - podává kontury obrazu, jaký o městě a jeho kultuře 

vytvářeli další polští autoři (rovněž ti, kteří s ním nebyli bezprostředně spojeni) 

a sleduje roli města v celonárodním literárním životě, vyzdvihuje přitom především 

jeho multikulturální rysy. 

19 Tamtéž. 
20Tadeusz Zienkiewicz: Polskie žycie literackie w Minsku w XIX i na poczqtku XX ivieku (do roku 1921), 
Olsztyn 1997. Práce navazuje na starší podobně zaměřenou práci téhož autora Polskie žycie literackie 
w Kijowie w latach 1905-1918, Olsztyn 1990. 
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Obdobným způsobem к tématu přistupuje monografie Joanny Chios ty Polskie 

žycie literackie we Lwowie v latach 1939-1941 w šwiatle oficjalnej prasy polskojçzycznej.21 

Autorka nejprve načrtává situaci Polska a Lvova v průběhu září 1939, přibližuje dění 

ve městě obsazeném sovětskými vojsky (zatýkání, věznění, deportace, 

zmanipulované volby do národních shromáždění Západní Ukrajiny a Běloruska). 

Pro vlastní rámcové postižení kulturního dění uvádí základní statistické údaje 

a charakteristiku polského obyvatelstva města včetně osob literárně činných. 

Samostatné kapitoly poté věnuje divadelním scénám a proměnám jejich repertoáru, 

Univerzitě Ivana Franka a nakladatelským institucím (mj. Ossolineum) jako 

nejvýznamnějším polským kulturním institucím, sleduje rovněž roli polské literární 

tradice v dobové publicistice. V závěrečné části se autorka podrobněji zabývá 

literárním prostředím Lvova - tedy generačním rozvrstvením spisovatelské 

veřejnosti a proměnami jejích nejdůležitějších institucí (zejm. sloučením dosavadních 

stavovských spolků do Svazu spisovatelů města Lvova). Práce obsahuje rovněž 

biogramy nejvýznamnějších polsky píšících literátů působících ve Lvově na přelomu 

30. a 40. let 20. století. 

Dalším inspirativním projektem, jenž se tématem zabývá, je lexikografická 

příručka Zbigniewa Zielonky Geografia žycia literackiego polskiego krçgu kulturowego na 

Šlqsku,22 jež obsahuje stručný popis vývoje jednotlivých literárních středisek, základní 

údaje к jejich demografické a sociální struktuře, charakteristiku kulturních, 

vzdělávacích, nakladatelských a dalších institucí a medailony významných osobností 

s nimi spjatých. V úvodní studii autor přibližuje pojem literární geografie a formuluje 

metodologická kritéria užívaná pro sestavování jednotlivých hesel. 

21 Joanna Chlosta Polskie žycie literackie we Lwowie v latach 1939-1941 w šwiatle oficjalnej prasy 
polskojçzycznej, Olsztyn 2000. 
22 Zbigniew Zielonka: Geografia žycia literackiego polskiego krçgu kulturowego na Šlqsku, Stupsk 1994. 
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Literární kultura 

Polské výzkumy se ovšem neomezovaly na redefinování či přesnější 

vymezením pojmu literární život v souladu s novými metodologickými podněty, 

resp. na jeho využití v empirických studiích. Zejména zásluhou Stefana 

Žóikiewského byly formulovány základy nového přístupu, v koncepci autora se 

mělo dokonce jednat o novou vědní disciplínu, pro niž nalezl označení věda 

o literární kultuře. Již ze samotného pojmu je patrné, že tento přístup akcentuje roli 

obecně kulturních rysů ve vývoji literární komunikace, dosavadní výzkum tak měl 

být obohacen zejména o přístupy antropologie kultury, kulturní sociologie či 

sémiotiky. V uvedené polské lexikografické příručce je pojem literární kultury 

rámcově vymezen jako: „soubor názorů týkajících se literatury, její podstaty, 

charakteristický pro danou společenskou skupinu, epochu nebo - v nejširším pojetí - kulturní 

okruh". 23 Definice dále charakterizuje další významný rys termínu - jeho 

prostřednictvím dochází ke spojení literární tvorby s nejobecnějšími představami 

o světě, světonázorem či společenskými a morálními normami. Za dominující aspekt 

literární kultury, využitelný i pro její vnitřní klasifikaci, je označen vztah к tradici: 

„Z tohoto hlediska je možné rozlišit dva její typy: v prvním typu je přijato a uznáno za cenné 

především to, co má za sebou autoritu minulosti, bylo již prověřeno a vyzkoušeno, literární 

aktivita se tedy má spoléhat především na přijetí forem již utvořených; и druhého typu je za 

nejvyšší hodnotu uznáno to, čemu se přiznává cena novinky, novátorství se tak stává prvním 

kritériem oceňování. Vztah к hodnotám přejatým v mimdosti a těm, které byly originálně 

vytvořeny je spojen s vkusem působícím v daném čase".24 

Ve své klíčové monografii Kultura literacka. 1918-193225 provedl Žólkiewski 

aplikaci konceptu na rozsáhlý materiál, shromážděný v předchozích obdobích 

činností jím vedeného pracoviště, zmíněného IBLu. V syntetizujícím přehledu 

zachycuje proměny polské společnosti po roce 1918, vyzdvihuje mj. význam vzniku 

23 Janusz Síawiňski (ed.), cit. dílo, s. 267. 
24 Tamtéž, s. 268. 

19 



jednotného státního celku, v němž se utvářejí jiné formy společenské komunikace, 

než tomu bylo v době, kdy se národní život odehrával ve třech odlišných státních 

útvarech. Sleduje dále projevy pronikání modernizačních tendencí do všech odvětví 

společenského života; všímá si dynamiky rozvoje (i fází retardace) hospodářství 

a jeho vnitřních periodizačních mezníků, a rovněž např. urbanistických proměn 

Polska. Zvláštní pozornost poté soustředí к otázkám demografickým: charakterizuje 

výsek populace, který lze řadit к literární kultuře polské (jednalo se zhruba o 70 % 

obyvatel tehdejšího státu, zbytek připadal na národnostní menšiny), z níž 

významnější roli ve vztahu к literatuře hrálo především 6% populace řazených 

к inteligenci (přitom pouze část z této sociální vrstvy lze spojovat s působností 

v institucích spojených s literaturou). 

V souvislosti s modernizací docházelo ve sledovaném období к procesům, jež 

radikálně proměňovaly charakter literární komunikace. Nejvýznamnějším z nich 

bylo utváření nové, masové kultury zasahující svou působností široké společenské 

vrstvy. Její vznik a rozvoj byl umožněn na straně jedné technickým rozvojem (autor 

zmiňuje otázku modernizace polygrafického a papírenského průmyslu i jeho 

kvantitativní rozmach, proměny způsobů distribuce - kolportáž), díky němuž byla 

veřejnosti dostupná podstatně širší nabídka publikací, v časovém horizontu 

obohacovaných i o nové typy tisků. Rozvíjely se dále profesionální a specializované 

nakladatelské domy, jež byly schopny uspokojit rozmanité druhy poptávky, ve 20. 

a 30. letech navíc do hry razantně vstupují i nová média - film a rozhlas, jejichž 

působením se spektrum konzumentů dále rozrůzňuje. Těmto procesům se 

přizpůsobuje také autorská složka komunikace, v jejímž rámci vzniká nový typ 

autorů a novinářů. Oproti staršímu období dochází výraznější měrou к jejich 

profesionalizaci, utvářejí se nové žánry (reportáž, fejeton, novinová povídka). 

Přehledově autor zkoumá rovněž diferenciaci politického života a soustředí se 

na otázky státní vzdělávací a kulturní politiky. Sleduje politiku školskou jako její 

důležitou součást i související otázky gramotnosti obyvatelstva, charakterizuje 

25 Stefan Žótkiewski: Kultura literacka. 1918-1932, Wroclaw 1973. 
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rovněž působení církve, jež v této oblasti v polském prostředí sehrávalo mimořádně 

významnou úlohu. Pozornost je dále věnována ostatním společenským institucím 

(politické strany, vzdělávací instituce, osvětové a další spolky, knihovny), jež se na 

dobovém kulturním dění rovněž podstatně podílely. Kromě samostatných edičních 

aktivit totiž formovaly vlastní čtenářské okruhy, jejichž existence se do literární 

komunikace zpětně promítala. 

Zajímavá, ač dobou ideologií částečně deformovaná kapitola je věnována 

spisovatelské profesi. Zólkiewski v ní kromě podrobnějšího zachycení základních 

údajů o stavu jako takovém - počtu aktivních autorů, jejich ekonomického postavení, 

společenského původu, zkoumá i otázky spolků a stavovských institucí, jež obdobně 

jako spisovatelé sami - přesahovaly rámec oboru a hrály rovněž významnou úlohu 

v životě politickém. Na základě četných empirických údajů je v práci zkoumána 

otázka geografického uspořádání literárních center, pozornost je věnována zejména 

jejich významu v již zmíněných „kresach". V souvislosti se záležitostmi profesními se 

Zólkiewski v širším mezinárodním kontextu (mj. bernská konvence) zabývá také 

tématem ochrany autorských práv. S ohledem na společenské podmínky 

spisovatelské práce připomíná roli mecenátu a význam literárních ocenění, sleduje 

ovšem i úlohu sociální kontroly a činnost státní a církevní cenzury. Na základě 

vztahů a postojů spisovatele ke kultuře a společnosti vymezuje tři typy autorů -

spisovatele jako veřejného pracovníka (s tendencí k politizaci), spisovatele jako 

kulturního odborníka (zaměřujícího se na imanentní problémy literatury a kultury) 

a spisovatele „technika" (využívajícího v práci ustálených, osvědčených literárních 

postupů к produkci textů převážně populární literatury). 

V práci je detailně analyzována rovněž otázka polské čtenářské veřejnosti 

sledovaného období. Autor zkoumá sociální rozvrstvení literárního publika, jeho 

diferencovaný přístup к četbě (typy publikací, způsoby jejich získávání), podíl 

výdajů na uspokojení čtenářský potřeb v úhrnu celku příjmů jednotlivých skupin 

a instituce podporující formování specifických čtenářských návyků (škola, lidové 

univerzity, spolky). Pozornost je ovšem věnována i dalším institucím 
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zprostředkovávajícím možnost zapojení do literární kultury, i ty byly sociálně 

stratifikovány a přispívaly к diferenciaci oběhů jistých typů literatury. Zólkiewski 

mezi ně řadí např. literární kavárny a salony, divadlo (jeho různé podoby -

amatérské, rovněž církevní), kino, veřejné knihovny či knihovny rozmanitých spolků. 

Závěrečná část monografie se soustředí na otázky sociálních oběhů literatury. 

Autor zde zkoumá literární komunikaci z hlediska její funkce (určujícím kritériem je 

tu tedy pragmatická složka) a na základě výše specifikovaných participantů (aktérů, 

institucí, praktik) charakterizuje v daných časových a prostorových souřadnicích tři 

základní modelové tendence aktu komunikace, tendenci: „autotelickou [mající účel 

v sobě - pozn. TP], politizující a masovou".26 První z nich souvisí zejména s institucí 

školy, pravidly a kánonem, jež jsou touto institucí generovány - je charakteristická 

pro spisovatele jako „odborníka na kulturu".27 Druhá souvisí se společenskými 

emancipačními tendencemi (revoluční hnutí), a projevuje se v oblasti kultury 

„hledáním nových úkolů, jim přizpůsobených pravidel vývoje, tvořením nových technik".28 

Poslední je pak příznačná pro výše naznačenou proměnu kultury v jev masový. 

Souvisí s modernizačním vývojem společnosti, jejím oddělením sféry pracovní 

a sféry volného času, spojené s prvky relaxace a zábavy. Zólkiewski na tomto 

základě vymezuje základní společenské oběhy literatury - umělecký, triviální 

(později masový) a brakový, kromě nich formuluje ještě dva další, z historické 

perspektivy již doznívající oběhy literatury „pro lid" a oběh jarmarečně-odpustkový. 

Ač na vydání Žolkiewského monografie navazovala další teoretická reflexe, 

nedošlo к zásadnějším proměnám jeho koncepce, sám autor „v průběhu sedmdesátých 

a osmdesátých let pojetí klíčových pojmů své „vědy o literární kultuře [...] opakovaně 

pozměňoval a svým způsobem rozostřoval" 29 Jeho přístup byl ovšem v původní podobě 

26 Tamtéž, s. 416. 
27 Tamtéž, s. 417. 
28 Tamtéž. 
29 Petr Šámal: К historii pojmu literární kultura. Poznámky z polské literární vědy, Česká literatura 53, 
2005, č. 4., s. 549. Z dalších autorů, kteří se tématem zabývali uveďme alespoň Krzystofa Dmitruka, 
který navázal na práce svého učitele zejména Literatura - Spotczeňstwo - Przestrzeú. Przemiany uktadu 
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rozpracován v řadě materiálově založených prací a promítl se do výzkumu oblastí, 

jimž dosavadní bádání dosud nevěnovalo patřičnou pozornost (mj. výzkum literární 

veřejnosti a jejího postavení ve společností, otázek čtenářství či populární 

literatury).30 

Koncept literárního pole 

Poslední metodologický impuls, který jsme se pro naše zkoumání rozhodli 

využít, rozpracoval francouzský sociolog kultury Pierre Bourdieu. Ten ve své pozdní 

syntetizující práci Les règles de ľ art. Genèse et structure du champ littéraire31 postihl na 

příkladu Flaubertovy Citové výchovy literární společnost konkrétního historického 

období. Aktéři románu se dle něj pohybují ve dvou základních sociálních polích. Pro 

první z nich jsou určující vztahy mezi uměním a politikou, druhému dominují sféry 

politiky a obchodu. V rámci těchto polí Bourdieu charakterizuje jednotlivé postavy, 

ty ovšem dle autora především zastupují celé typy společenských pozic v Paříži 

Flaubertovy doby.32 Klíčovými zprostředkujícími instancemi, jež umožňují interakci 

v načrtnutém sociálním modelu, jsou společenská setkání (večeře, recepce, návštěvy 

salonů) v různých typech prostředí (rodina bankéře, dům obchodníka s uměleckými 

předměty, salon herečky). Jednotlivá prostředí jsou konkrétněji ilustrována jistými 

společenskými zvyklostmi a jejich situovanost (příslušnost k vysoké, střední či nižší 

vrstvě) je signalizována typickými atributy míst setkání i aktérů (oblečení, dekorace 

interiérů, podávané nápoje, jídlo atd.)33. Sociální zakotvení postav a interakcí je navíc 

zdůrazněno jejich lokalizací v rámci Paříže, místa spojená s hlavními postavami 

kultury literackiej, Wroclaw 1980. Ani jeho práce ovšem nepřinesly radikální proměny Žótkiewského 
koncepce, viz výše uvedená studie Petra Šámala, tamtéž. 
30 Tamtéž, s. 549-551. 
31 Původní vydání Paříž 1992, vycházíme z německého překladu Die Regeln der Kunst. Genese und 
Struktur des literarischen Feldes, Frankfurt am Main 1999. 
32 Schematický náčrt těchto polí, tamtéž s. 25. 
33 Autor v této souvislosti používá označení habity - termín ve zkratce definuje jako „generativní 
principy odlišných a odlišujících praktických činností" in Pierre Bourdieu: Teorie jednání, Praha 1998, s. 16. 
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(prostředí studentů - Latinská čtvrť, rodinné sídlo bankéře - Chaussée ď Antin, 

„polosvět" herců, hereček a umělecké bohémy - Montmartre) jsou v souladu s jejich 

sociálním statusem. Na přesunech postav v jednotlivých fázích děje románu po 

různých čtvrtích města je poté dokumentována charakteristika úspěšnosti či 

neúspěšnosti jejich životních drah. 

Mezi (a nad) zmíněnými dvěma základními poli vytyčuje Bourdieu pole moci, 

„v němž působí sociální síly, síly přitažlivosti a odpudivosti, jež se projevují v jevové rovině 

formou psychologických motivací jako láska či nenávist". 34 V rámci tohoto 

mechanistického náčrtu je sledován osud pěti studentů, „kteří byli, jako stejné částice 

v jednom silovém poli, vrženi do tohoto prostoru; jejich aktuální dráha, resp. její vývoj je 

přitom určen prostřednictvím vztahů mezi silami pole a její i jejich vlastní setrvačností".35 

Navržený model je tak svou povahou (pole jsou chápána v původním 

newtonovském slova smyslu, objekty se v nich vzájemně přitahují a odpuzují) 

založen jako dynamický prostor, umožňující postihnout společenské dění v jeho 

vývoji. Ti, kdož se v něm pohybují jsou determinováni dvěma faktory určujícími 

jejich konání: původem, jenž předznamenává jistou setrvačnost nastavené životní 

dráhy, a kapitálem, jenž uplatňují, aby dosáhli vytčených cílů. 

Rozpracování teorie kapitálu a rozšíření platnosti tohoto pojmu na další 

oblasti představuje jeden z klíčových prvků autorova myšlení. Kapitál zde není 

pouze jevem ekonomickým, Bourdieu ve svém modelu pracuje rovněž s variantami 

kapitál kulturní a sociální (fakticky se jedná o zcela novou entitu kapitálu 

symbolického, neredukovatelného na materiální ekvivalenty). Na konkrétním 

případě postav studentů Flaubertova románu je pak spektrum druhů kapitálu 

vtěleno do kategorií bohatství, inteligence, fyzická krása, vůle к úspěchu atd. Pole 

moci je následně zachyceno jako prostor hry specifického druhu, v němž aktéři 

investují svůj kapitál a v němž je úspěch mimo jiné závislý na pochopení aktuální 

situace a vlastních dispozic i na vážnosti, s níž aktéři do hry vstupují. Ve výkladu 

34 Tamtéž, s. 29. 
35 Tamtéž. 
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autor dále postihuje komplikovanost vztahu mezi spisovatelem a Frédéricem 

Moreauem, hlavní postavou románu. Postava se sice pohybuje v poli blízkém tomu, 

v němž žil Flaubert sám, ovládaném obdobnými zákonitostmi a sociálními pravidly, 

samotný vnitřní svět díla je ovšem fikčně konstruován. 

Pro naši práci nejpřínosnější složku Bourdieuovy teorie představuje ve výše 

naznačeném pojetí provedená analýza literárního pole. Autor sleduje počáteční fáze 

formování tohoto pole ve francouzském prostředí v průběhu 19. století, jeho 

postupnou emancipaci od sféry pole moci a genezi jeho vnitřních pravidel, 

vyrůstajících mj. z tradice bohémy v širším slova smyslu. Ta je charakterizována jako 

nový sociální jev, jde převážně o mladé lidi ze středních vrstev zejména z provincií, 

„odkud proudí do Paříže, aby se zde pokusili stát spisovateli a umělci".36 Typickým rysem 

této skupiny je jí vyznávané „umění života", jež se svou svobodou a provokativností 

vymyká vzorcům chování „většinové" společnosti. Autonomní pole literatury se tak 

formuje v opozici vůči oficiální literatuře reprezentované institucemi jako stát, 

akademie či novinářství i vůči celé měšťanské kultuře a je relativně nezávislé na trhu 

a ekonomice (představa „světa antiekonomie" - skutečné umělecké dílo je penězi 

neocenitelné). Základem jeho autonomie je estetický ideál „čistého umění", „umění 

pro umění", к němuž směřují veškeré umělecké snahy, jež je ovšem zároveň nejen 

cílem, ale i „pozicí к zaujmutí, jíž chybí jakýkoliv ekvivalent v poli moci".37 

Toto literární pole představuje sociální mikrosvět, jehož okamžitá podoba je 

vzhledem к vztahovému charakteru pole určována vzájemným aktivním působením 

jednotlivých prvků, nepřímo ovšem i vazbám pole navenek. Pozice jednotlivých 

aktérů (např. status autorů respektovaných vs. začínajících) je dána množstvím 

symbolického kapitálu, jímž disponují, není ovšem navždy stabilně daná, celé pole 

prochází vývojem. Možnosti vývoje jsou limitovány imanentními pravidly pole, jeho 

„výchozí" podoba je vždy ovlivněna výsledkem předchozího boje a při jeho novém 

36 Tamtéž, s. 93. 
37 Tentýž: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes, Frankfurt am Main 1999, 
s. 127. 
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přestrukturování je i tato „historie" brána v potaz. Vývoj se odehrává vždy 

v souvislosti s ústředními otázkami zakládajícími autonomii tohoto mikrosveta, 

z tohoto důvodu je mj. nesnadné vyvodit podstatu změn přímo ze sousedících polí 

(pole má lomivý účinek, podoba změny získává definitivní podobu teprve v něm) 

a má podobu střetu. „Dějiny pole vytváří boj mezi obhájci pozic a jejich dobyvateli, mezi 

držiteli titulu (spisovatele, filozofa, vědce apod.) a jejich vyzyvateli, challengery, [...] 

stárnutí autorů, škol a děl je výsledkem boje mezi těmi, kdo vytvořili mezník (tím, že v poli 

nastolili nový postoj) a chtějí setrvat (stát se „klasiky"), a těmi, kdo nemohou vytvořit nový 

mezník jinak, než když ty první s jejich snahou zvěčnit současný vztah a zastavit dějiny 

odkáží do minulosti".38 

* * * 

Analýza uvedených termínů nám slouží jako metodologické východisko pro 

zachycení proměn systému literární komunikace v konkrétních časoprostorových 

souřadnicích. Ústřední pojem literární život slouží к obecnému vymezení oblasti 

zájmu - představuje její úhrn a vymezuje roli jednotlivých subjektů a institucí, jež 

hrají v komunikačním procesu ústřední roli. Postižení těchto klíčových segmentů 

umožňuje zachytit vnější vztahy na rovině literatura jako společenský organismus 

a její okolí, zejména ve spojitosti s politickou sférou a proměnami společnosti 

(v našem případě je tedy využitelný např. pro zkoumání oblastí kulturní politiky 

Třetí říše či Druhé republiky, cenzury, problematiky jednotlivých spisovatelských 

institucí). 

Pro analýzu dalšího dění, odehrávajícího se již uvnitř autonomního sociálního 

pole literatury, zejm. postojů literární veřejnosti к podobě literární komunikace 

a jejímu strukturnímu uspořádání i pravidel, jimiž se má v dalších obdobích řídit, 

využíváme pojem literární kultura (druhý z výše rozebíraných) a jeho 

metodologického zázemí. Na základě modelového zpracování dobových představ 

38 Tentýž: Teorie jednání, Praha 1998, s. 53. 
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o účelu a podobě literatury i jejích společenských oběhů lze dle našeho názoru 

možné zachytit vnitřní dynamický potenciál, za jehož významné spoluúčasti měla 

být prosazována změna. 

K popisu, jak této změny mělo být v praxi (tedy v časoprostorových 

souřadnicích konkrétní literatury) docíleno, lze využít poslední ze sledovaných 

podnětů - koncept literárního pole. Obsahuje totiž potřebné nástroje pro výzkum 

uspořádání a proměn jednotlivých sociálních mikrosvětů a nabízí svým pojetím 

uplatňování symbolického kapitálu klíč к postižení „technologického 

aspektu" celého procesu. 

Naznačené schéma a podoba metodologických inspirací rovněž významně 

napovídá o oborové příslušnosti naší práce. Nemůže se jednat ani o text pouze 

literárněvědný či sociologický, nelze jej označit ani za jednoznačně historický. Nutně 

se pohybuje mezi těmito třemi pozicemi, v rozdílných fázích výkladu pak využíváme 

metod z té či oné vědní oblasti, o čemž ostatně více než výmluvně vypovídá rovněž 

seznam použité literatury a pramenů. 

Na závěr dodejme ještě poznámku týkající se záběru naší práce ve vztahu 

к rozsahu zkoumané problematiky. Úmyslně volíme již v názvu označení 

„Z literárního života", jímž signalizujeme, že se nejedná o ambiciózní projekt, jehož 

záměrem by bylo pojednat sledované téma v celé jeho šíři, jak je naznačena ve výše 

uvedených definičních vymezeních. Náš cíl byl v tomto ohledu mnohem skromnější: 

zachytit důležité tendence, jež poznamenaly literární komunikaci v zlomovém 

historickém okamžiku, od něj se totiž vyvíjela již výrazně jiným směrem, než 

v obdobích předcházejících. Hlavním důvodem této volby byla povaha samotného 

zkoumaného časového úseku. Kvantitativně se jedná o pouhých několik měsíců, tedy 

o dobu příliš krátkou na to, aby byly výraznější proměny literární kultury uvedeny 

do praxe. Jisté náznaky lze ovšem sledovat v oblastech úzce souvisejících s politikou, 

v rovině institucionální a v rovině publicistických diskusí o nutnosti vzniku nového 

systému. Právě na tyto dílčí oblasti jsme se tedy rozhodli přednostně zaměřit svou 

pozornost. 
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Kromě hlediska funkčního byl dalším důvodem redukce tématu i nepříliš 

dobrý stav zachovaného pramenného materiálu, zejména archivních fondů. Ty se 

často nezachovaly vůbec, v jiných případech se sice zachovaly, ovšem v částečné či 

zlomkovité podobě, případně nejsou zpracovány, a tudíž přístupné veřejnosti. Chybí 

tak mj. evidence o výši nákladů knih vydaných v ČSR, jež patrně byla od roku 1934 

(legislativní úprava) shromažďována na ministerstvu vnitra, či skutečně relevantní 

údaje o dobovém čtenářství. Dalším, patrně ještě závažnějším faktorem pro omezení 

rozsahu záběru práce je dosavadní nedostatečný odborný zájem o sledované téma. 

Z tohoto důvodu jsme se nemohli v mnoha oblastech (knižní trh, kulturní politika 

První republiky - např. podrobný popis státních subvencí a zakázek, ekonomické 

aspekty práce spisovatele, čtenářské chování a jeho komparace se zahraničím atd.) 

opřít o publikace syntetičtější povahy, jež by dílo synteticky koncipované vyžadovalo. 
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Literární život meziválečného Německa 

Výzkum období Druhé republiky v souvislosti s určující rolí 

zahraničněpolitických faktorů při vzniku státu a trvalým nebezpečím vnější 

intervence do jeho záležitostí badatele nutí zaměřit se rovněž na situaci v okolních 

zemích. To platí samozřejmě i pro námi zkoumanou problematiku literárního života. 

Souvislost s německým kontextem se přitom nabízí z několika důvodů: jedná se 

o jedinou sousedící velmoc, v jejímž prostředí se navíc zformovala totalitární 

ideologie, která představovala svými expanzivními rysy významné nebezpečí pro 

celý středoevropský prostor. Po mnichovském rozhodnutí a přechodu prakticky 

celého teritoria střední Evropy do mocenské sféry vlivu Berlína byla Druhá republika 

na postupu nacistického Německa závislá, což se již od počátku její nedlouhé 

existence projevovalo přímým politickým usměrňováním její zahraniční politiky. Do 

vztahu závislosti se nový stát ovšem dostal rovněž v oblasti hospodářské a mocný 

soused do značné míry diktoval i podobu vnitřních politických poměrů nového 

vazalského státu. Výraznou proměnou samozřejmě prošly i vzájemné kulturní vazby. 

Podoba literárního života formující se v nacistickém Německu představuje pro 

důraz, s nímž byla prováděna, a dynamiku vnitřních proměn jistý extrém. Jednalo se 

o podobu totalitární, v níž byla cesta politického diktátu ve vztahu к literární oblasti 

institucionálně umožněna v maximální možné míře. Tato situace do značné míry 

vyrůstala ze specifických dispozic historického vývoje - i proto se nacistický model 

ve své radikální podobě těžko mohl uplatnit v okolních zemích udržujících si byť jen 

zlomek autonomie. Právě pro onen jistý kontrast ovšem považujeme srovnání 

vývoje v nacistické Třetí říši a Druhé republice za přínosné. К pochopení shod 

a diferencí je ovšem třeba zaměřit se na okamžik historického zlomu a utváření 

nových forem literárního života v širším časovém záběru, v případě Německa 

především od let dvacátých. 
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Výmarská republika 

O tom, že vrcholy kulturního vývoje nemusí vždy korespondovat s obdobími 

společenské stability a klidu, svědčí více než zřetelně dění za Výmarské republiky. 

Stát, jenž byl od počátku své existence, ač formálně založen na ústavě zajišťující 

občanům dostatek demokratických svobod, ohrožen poltickými, společenskými 

a hospodářskými nepokoji a otřesy, je s odstupem času vnímán jako jedno 

z nejvýznamnějších kulturních center tehdejší Evropy.39 Sledované období badatelé 

obvykle označují za „zlatá dvacátá" léta, podstatnou roli přitom sehrál i typ literární 

kultury, jenž se v daných časoprostorových souřadnicích konstituoval. 

Jak jsme již uvedli v souvislosti s výše provedeným rozborem teoretických 

podnětů naší práce, jedním z charakteristických rysů moderní kultury je její 

masovost, odrážející se mj. utvářením a bouřlivým rozvojem nových médií přenosu 

informace. Tato média, jež byla díky své diferenciaci a variabilitě schopná rychle 

reagovat na soudobé společenské dění, představovala jeden z nejdůležitějších 

hybných faktorů nové epochy. Nepůsobila jako prvek statický, jejich použití se 

odráželo zpětně na účastnících komunikace, na přenášeném sdělení a ovlivňovalo 

charakter celé společnosti.40 V Německu jako hospodářsky a technologicky vyspělé 

zemi došlo po překonání poválečných obtíží к dalšímu stupni rozvoji těchto 

prostředků. Německý filmový průmysl patřil к nejvýznamnějším na kontinentě 

a široké vrstvy populace zasáhl rovněž nástup rozhlasu, právě tato média přispívala 

nejvýraznější měrou к změně celého životního stylu. Pro oblast populární kultury 

pak hrály důležitou roli rovněž např. kabarety, taneční lokály a další zábavní 

podniky. Novou fází vývoje procházel i tisk, jenž navazoval na tendenci započatou 

již v období předválečném: pokračovala jeho koncentrace do velkých koncernů. Tvář 

39 Dodnes inspirativní prací sledující oba naznačené póly existence Výmarské republiky představuje 
monografie Petera Gaye Die Republik der Außenseiter. Geist und Kultur der Weimarer Zeit in 1918-1933, 
2. vyd., Frankfurt am Main 1987. 
40 Srov. kapitolu Médium je poselstvím z práce Marshalla McLuhana Jak rozumět médiím. Extenze 
člověka, Praha 1991, s. 19-32. 
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Výmarské republiky tak určovaly např. podniky k nacismu inklinujícího tiskového 

magnáta Alfreda Hugenberga či jeho konkurenta, komunistického „mediálního 

cara" Williho Münzenberga. Zaměřme se ovšem poněkud detailněji na roli knihy 

a knižního trhu, jež i přes bouřlivý rozvoj dalších komunikačních kanálů zůstávají 

i nadále pro vývoj literatury směrodatné. 

Také německý knižní průmysl procházel v meziválečném období výraznými 

proměnami, vzhledem к problematickému hospodářskému vývoji země však nelze 

vždy hovořit o dynamickém rozvoji. V první poválečné fázi byla země postižena 

inflací, jež se od fáze pozvolného poklesu hodnoty měny během prvních let začala 

zejména po spojenecké okupaci Porýní šplhat do astronomických výšek. Teprve po 

stabilizaci marky se hospodářská situace v polovině 20. let zlepšila, počátkem nového 

desetiletí ovšem již byla ekonomika tvrdě postižena světovou hospodářskou krizí, jež 

vyvolala nejen nové sociální otřesy, ale výrazně napomohla úspěšnému nástupu 

nacismu. 

Ekonomický vývoj knižního podnikání ilustrují zejména statistické údaje 

o celkovém počtu firem evidovaných v tomto sektoru trhu. Zatímco od doby 

předválečné do roku 1920 zůstávalo jejich množství stabilní, v roce 1925 přibylo 

v Německu 1 000 nových podnikatelských subjektů. V době plného nástupu krize 

(1930) pak jejich počet opět poklesl o 1 500 na celkových 9 145 firem.41 Také počty 

vydaných titulů vykazují ve zkoumaném časovém horizontu obdobnou dynamiku. 

Kolísavý vývoj poválečné produkce vrcholí rokem 1925, kdy vyšlo 31 595 titulů 

(údaj zahrnuje knihy v užším slova smyslu, nikoli tedy např. mapy a hudebniny), 

následuje jejich postupný roční pokles a již roku 1932 v souvislosti s gradující 

hospodářskou depresí bylo vydáno pouhých 21 452 titulů.42 

Dalším důležitým rysem sledovaného období byla, obdobně jako v oblasti 

tisku, již z předválečné doby pokračující tendence к soustřeďování produkce do 

velkých nakladatelských podniků. Kromě rostoucích koncernů (mj. Ullstein, Mosse, 

41 Reinhard Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels. Ein Überblick, München 1991, s. 302. 
42 Tamtéž, s. 301. 
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Scherl-Verlag) se začali prostřednictvím sdružení jako Zúčtovací družstvo 

knihkupců (Buchhändler-Abrechnungs-Genossenschaft) soustřeďovat rovněž malí 

výrobci a distributoři knih. Tato tendence se v souvislosti se specializací 

nakladatelské produkce objevila i v dílčích segmentech knižního trhu, utváří se tak 

např. sdružení nakladatelů vědecké literatury Walter de Gruyter & Co. Období 20. 

let ovšem přineslo rovněž zcela novou formu nakladatelského podnikání, 

považovanou za největší dobový obchodní úspěch. Jednalo se o knižní kluby 

(Buchgemeinschaften), jejichž „znamením byla cenové příznivá masová vydání v dobrém 

technickém provedení".43 Základna předplatitelů, jejíž stabilita byla garantována 

smluvně zakotveným trváním členství a stanovením počtu minimálních odebraných 

knih, zajišťovala dlouhodobou prosperitu těchto nakladatelství. Do Hitlerova 

nástupu k moci tak v Německu vzniklo 30 knižních klubů vzhledem к zaměření 

svého členstva diferencovaně politicky či kulturně orientovaných. Mezi největší 

patřil konzervativně zaměřený Volksverband der Bücherfreunde (600 000 členů 

vletech 1929/30), podobně orientovaná Deutsche Buch-Gemeinschaft (500 000) 

a odborová Büchergilde Guttenberg (80 000). Celkově kluby soustřeďovaly kolem 

jednoho a půl milionu odběratelů z rozmanitých sociálních vrstev.44 

V souvislosti s proměnou médií pokračoval i další významný proces formující 

novou epochu v kulturním vývoji - literární dílo se stává obdobně jako další 

produkty lidské činnosti zbožím, a to zbožím specifickým, konzumovaným 

v moderních společnostech i mezi širšími lidovými vrstvami, zejména pak 

v souvislosti s nově se rodícím fenoménem volného času.45 Tato skutečnost měla 

ovšem i své důsledky velmi negativně vnímané zejména v kruzích tvůrců 

a distributorů literatury, ta totiž vstupovala do konkurence s jinými volnočasovými 

aktivitami, které procházely ve sledovaném období rovněž bouřlivým rozvojem 

(masový turismus, sport, zmíněné zábavní podniky atd.). Právě tento nový faktor si 

43 Tamtéž, s. 305. 
44 Tamtéž, s. 306. 
45 Tato tendence byla navíc již reflektována dobovou kulturní scénou, v roce 1936 např. vychází slavný 
text Waltera Benjamina Das literarische Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. 
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vynutil další dobovou novinku: „vznik nového zábavního průmyslu vyvíjejícího na 

spisovatele [...] tlak, jemuž nemohli uniknout"46 Jako prostředek obrany, jímž měla být 

hájena práva spisovatelů a jenž umožňoval zabezpečovat jejich hmotnou existenci, se 

začaly již na sklonku 19. století formovat rozmanité stavovské instituce. V německém 

prostředí se nejdůležitějším z nich stal nedlouho před válkou založený Ochranný 

svaz německých spisovatelů (Schutzverband Deutscher Schriftsteller) dohlížející 

zejména na „ochranu, zastupování a podporu hospodářských, právních a profesních zájmů 

svých členů".47 Jeho význam v době Výmarské republiky ještě vzrostl, představoval 

bezkonkurenčně nejsilnější organizaci, sdružující prakticky všechny uznávané 

dobové autory. Předsedou se stal v roce 1924 Alfred Döblin a po něm převzal funkci 

Theodor Heuss. Jedna z kompetencí spolku přitom souvisela i s dobovou cenzurou, 

Svaz mohl zastupovat své členy v případě sporů ohledně konfiskací jednotlivých 

publikací. Připomeňme, že se jednalo víceméně, obdobně jako v dalších 

demokratických režimech, o záležitost ekonomickou, zásah cenzury znamenal 

většinou jak pro nakladatele, tak pro autora samotného (záleželo samozřejmě na 

typu uzavřené smlouvy) finanční postih, jemuž mohlo být zásahem prostředkující 

instituce buď zabráněno, nebo jenž mohl být alespoň minimalizován. 

Samotná pravidla, jimiž se cenzurní systém řídil, byla pro autory v porovnání 

s jinými historickými obdobími velmi příznivá.48 Již základní dokument státu -

Výmarská ústava - zajišťoval ve svém článku 142 svobodu uměleckého projevu. 

Přesto řešily soudní tribunály, na něž byly ve sporných případech řešení případných 

konfiskací či zákazů textů delegovány, v souvislosti s literaturou řadu porušení 

jiných zákonných norem. Nejčastěji se tyto případy týkaly veřejných projevů 

označovaných jejich výnosy za „nemravné", „hanobící boha", „urážející majestát" či 

„urážející čest" konkrétních osob. Poměrně vysoký počet případů konfiskací 

46 Wolfgang Beutin (ed.): Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 6. vyd., 
Stuttgart - Weimar 2001, s. 391. 
47 Friedhelm Krön: Schriftsteller und Schriftstellerverbände. Schriftstellerberuf und Interessenipolitik 1842-
1973, Stuttgart 1979, s. 37. 
48 Viz Dieter Breuer: Geschichte der literarischen Zensur in Deutschland, Heidelberg 1982, s. 219-229. 
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souvisel i s jistou setrvačností etických norem a hranicemi mezi přípustností 

a nepřípustností zveřejnění textu (tisk, ale rovněž čtení či inscenování) v konkrétních 

situacích. Jako příklad díla cenzurovaného z mravnostních důvodů je tak často 

zmiňován zákaz uvedení komedie Arthura Schnitzlera Rej. Toto dramatické dílo bylo 

přitom obdobným způsobem postiženo již v dobách předválečných (částečně 

konfiskováno bylo na počátku 30. let i knižní vydání díla). V průběhu existence 

Výmarské republiky vstoupily v platnost ovšem i další zákonné normy svým 

dopadem výrazně zasahující do literární komunikace - jednalo se zejména o zákon 

na ochranu republiky (1922, schválený po zavraždění ministra zahraničních věcí 

Waltera Rathenaua) a zákon na ochranu mládeže před „nečistými" (Schmutz) 

a „brakovými" (Schund) tisky (1926). První z nich postihoval především díla šířící 

revoluční ideje a namířená proti dobovému politickému systému, druhý směřoval 

svou účinností do oblasti populární literatury. Ačkoliv se tedy v případě Německa 

před rokem 1933 nejednalo o prostředí bez cenzurního dohledu, o jeho demokratické 

povaze svědčily především kontrolní mechanismy, jež umožňovaly širší literární 

(rovněž i čtenářské) veřejnosti do procesu institucionálních zásahů proti tiskovinám 

vstoupit. Jedním z těchto garantů byl nezávislý soudní systém, podstatnou roli 

rovněž sehrála svoboda slova podpořená existencí nezávislých sdělovacích 

prostředků. Například již samotná podoba zákona „proti pornografii a braku" byla 

tvrdě veřejně napadána některými literáty (Thomas Mann, Kurt Tucholski), a ač se 

nepodařilo jeho schválení zabránit, zmíněné demokratické mechanismy umožňovaly 

jeho dopady alespoň v oblasti elitní literatury eliminovat. Právě spory o tento zákon 

se však promítly do vyostření konfliktů v rámci stavovské organizace. Následné 

polemiky o zaměření Svazu - diskutována byla v souvislosti se stupňujícími se útoky 

na levicové intelektuály především otázka, zda má zůstat organizací ryze stavovskou, 

či angažovat se i politicky - vedly v posledním roce existence Výmarské republiky 

k jeho rozštěpení na levicovou (Berlín) a pravicové sekce (regiony). 

O významu spisovatelské obce ve Výmarské republice a její roli v evropském 

kontextu svědčila i aktivita jejích reprezentantů v mezinárodních sdruženích. Již 
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v roce 1923 bylo v Berlíně ustanoveno první z německých center PEN-klubu, o dva 

roky později vzniklo druhé v Hamburku a roku 1928 se utvořila další dvě centra 

v Mnichově a Kolíně nad Rýnem. Jejich členové byli v trvalém kontaktu se 

zahraničím a na pravidelných kongresech se zapojovali do mezinárodních debat na 

nejrozmanitější témata jak obecně kulturního, tak speciálně literárního charakteru. 

Kromě otázek situace spisovatelů v moderním světě byla aktivita klubu ve 20. letech 

směřována rovněž к otázkám sjednocení autorského práva a činnosti překladatelů. 

Teprve později, v souvislosti se stoupajícím nebezpečím ohrožení demokracie na 

evropském kontinentě, se činnost PEN-klubu začala politizovat. 

Zmíněné organizace spisovatelů a naznačený vývoj nakladatelského sektoru 

zřetelně dokládají, jaké míry různorodosti a diferenciace literární komunikace bylo 

v průběhu „zlatých dvacátých" v Německu dosaženo. Důležitou roli v dostupnosti 

knihy přitom sehrála také další instituce literárního života - knihovna. Již v 19. stol. 

byly v německých zemích položeny základy к vybudování rozsáhlé knihovní sítě, jež 

svými rozmanitými úrovněmi dokázala saturovat různorodé požadavky zájemců.49 

Na nejvyšším stupni - co se týče dosaženého vzdělání, případně sociálního statutu 

čtenáře - nabízely své služby specializované univerzitní (vědecké) knihovny 

s exkluzivní nabídkou literatury odborné, cizojazyčné a např. i s možností výběru 

různých vydání týchž knižních titulů. Pro uspokojování čtenářských potřeb širokého 

spektra veřejnosti se poté formovaly nejprve pod různými společenskými hnutími 

a institucemi (církve, zájmová sdružení, dělnické spolky), později, souběžně 

s rozvojem lidovýchovné práce, státem podporované půjčovny knih a čítárny. 

Počátkem 20. století proto začala být již za spoluúčasti státu a v souladu s jeho 

vzdělávací politikou pozvolna budována síť lidových knihoven v jednotlivých 

zemích, městech i obcích. Forma jejich zřizování ovšem částečně přetrvávala 

z dřívějšího období, knihovny byly i nadále spravovány jednotlivými spolky či 

dalšími institucemi a stát formou subvencí pokrýval část nákladů na jejich provoz. 

49 Přehledově téma formování veřejných knihoven v 19. a první třetině 20. stol. pojednal Uwe Jochum 
v publikaci Kleine Bibliothekgeschichte, 2. vyd., Stuttgart 1999, s. 147-164 . 
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Po vzniku Výmarské republiky došlo především к výraznějšímu rozvoji 

systému městských a obecních knihoven, pozitivním rysem přitom bylo (spolu 

s udržením podoby spolkové či církevní knihovny) zachování jejich pestré skladby. 

Přesto přetrvávaly i jisté nedostatky modelu předchozího, jak dokládají debaty 20. let 

vedené odbornou veřejností především o dvou problémových otázkách. První z nich 

se týkala vzdělání a postavení knihovníků. Ti totiž zůstali i ve změněných 

společenských podmínkách úzce vázáni na státní instituce, jen někteří přitom 

disponovali dostatečným vzděláním. Byli na svá místa ve většině případů 

delegování po absolvování zkoušek pro „střední úředníky" bez rozlišení budoucí 

působnosti (vědecké či lidové knihovny). V souvislosti zejména s hnutím veřejných 

půjčoven knih působícím ve Spojených státech či Velké Británii (public library) sílil 

i v Německu tlak na zajištění kvalifikovaných zaměstnanců knihoven disponujících 

specifickými manažerskými i obecně kulturními kompetencemi. Zejména kvůli 

záležitostem profesní přípravy a autonomie knihoven byl v roce 1922 založen Spolek 

německých lidových knihovníků (Verband Deutscher Volksbibliothekare). Tomu se 

na přelomu 20. a 30. let podařilo prosadit vznik specializovaných kurzů a zkušebních 

míst pro odborné zaměstnance lidových knihoven v několika místech země (mj. 

Berlín, Lipsko, Kolín, Essen, Drážďany). Problém ovšem přetrvával v koncepci 

výuky - německý knihovník na rozdíl od jiných zemí (USA, Skandinávie) byl 

i nadále chápán (a tedy i odborně připravován) jako odborník, který „řídí čtení", 

nikoli ten, kdo na základě své kompetence nabízí z široké škály titulů. Do konce 

existence Výmarské republiky se o tuto koncepční otázku přely dvě skupiny odlišně 

světonázorově orientovaných skupin knihovníků se sídly v Lipsku (stoupenci 

„völkisch" hnutí) a Berlíně (levicoví).50 

Ač tedy německé knihovnictví především ve srovnání s vysoce rozvinutými 

modely severní Evropy a anglosaského světa zaostávalo - nejmarkantněji byl tento 

jev patrný na spektru publikací v čítárnách volně dostupných (to se týkalo se knih, 

50 Srov. kapitolu Bücherei- und Berufspolitik der zwanziger Jahre, in Wolfgang Thauer - Peter 
Vodosek: Geschichte der öffentlichen Bücherei in Deutschland, Wiesbaden 1978, s. 84-100. 
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zejména však časopisů) a na kvalitě a modernosti vybavení knihoven a jejich zázemí 

i počtu nabízených titulů - byla patrná tendence nedostatky koncepčně řešit. 

I kvantitativní ukazatele svědčí o tom, že přes ekonomické nesnáze nabízely 

knihovny na přelomu 20. a 30. let na podmínky střední Evropy čtenářům slušný 

výběr publikací odpovídající diferenciovaným čtenářským potřebám a zájmům.51 

Z nastíněného přehledu je patrné, že pro období Výmarské republiky byla 

příznačná moderní podoba literární kultury. V industrializované, urbanizované zemi 

s rozvinutou infrastrukturou se rychlým tempem rozvíjela média masové 

komunikace. Ta zprostředkovávala mj. i literární, dramatická a hudební díla 

a přispívala tak к jejich popularizaci. Společnost si zachovávala svou bohatou 

sociální diferenciaci a toto rozdělení se promítalo i do podob literární komunikace. 

Ač existovala legislativní omezení ve vztahu ke specifickým druhům distribuované 

literatury (zejm. zákon proti „pornografii a braku"), dochované údaje o titulech 

i formách publikací dokládají, že spektrum četby pro různé čtenářské okruhy 

zůstávalo do počátku 30. let dostatečně rozsáhlé. Rozvíjela se rovněž produkce 

populární literatury, vydávané formou sešitových edic. Již zmíněné nakladatelství 

Scherl patřící do Hugenbergova tiskového koncernu publikovalo např. tituly pro 

nejširší čtenářské vrstvy v milionových nákladech. Naproti tomu jako jistá protiváha 

vycházela mj. v ediční řadě Rudé romány za jednu marku (Rote-Eine-Mark-Romane), 

připravované pro nakladatelství Malik Spolkem revolučních proletářských 

spisovatelů, populárně laděná díla se sociální tendencí.52 Volnému oběhu literatury 

v různých okruzích přispívala také přes jistá omezení diferenciovaná síť knihoven. 

Tisk a knižní produkce se mohly zaměřovat i na publikum různorodě světonázorově 

51 Údaje o vybraných knihovnách k roku 1929/30 shromáždili Thauer a Vodosek, tamtéž, s. 103. Dle 
nich disponovaly např. lidové knihovny v Královci 23 600 svazky (počet obyv.: 294 000), Frankfurtu 
nad Mohanem 70 500 sv. (550 000), Vratislavi 109 600 (557 000), Kolíně nad Rýnem 86 000 (738 000). 
Poměr mezi těmito údaji kolísal od 1:12 (Královec) po 1:5 (Vratislav). 
52 Wolfgang Beutin (ed.), cit. dílo, s. 391. 
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či politicky orientované, o čemž svědčí i rozmanitá dobová nabídka novin 

a časopisů.53 

Nacistická ideologie a kulturní politika 

Již během 20. let se ovšem v německém prostředí začala formovat ideologie, 

jež byla v samotných základech vůči takto pojaté kulturní komunikaci v přímém 

protikladu. Nacismus, jenž svými programovými tezemi vyrůstal z dobově široce 

artikulovaných antimodernistických obav, se profiloval jako hnutí nabízející proti 

nestabilitě a chaosu demokracie iluzi řádu a jistot. Jejich zdroj hledal na rozdíl od 

perspektivisticky zaměřené vize světa, jak ji předkládala překotně se vyvíjející 

poválečná společnost a jak je v radikálně vyostřené podobě nabízely revoluční 

myšlenkové proudy, v prvcích „prověřených tradicí". Je ovšem třeba zdůraznit, že ač 

nacistické programní, soustavně proklamované zaměření obsahovalo negaci 

moderního světa, absorbovalo samo hnutí i podstatné modernistické prvky. Novější 

odborné bádání proto hovoří o specifickém fenoménu jeho „reakční modernosti".54 

Sociálně se nacionálni socialismus opíral o střední vrstvy německé společnosti, jež se 

cítily v dramatických dějích let 1919 - 1923 ohroženy nejprve hrozbou komunistické 

revoluce a jež byly později existenčně těžce postiženy inflací.55 

53 Velmi podrobný přehled po literárních časopisech ve sledovaném období podává příručka Thomas 
Dietzel - Hans-Otto Hügel (eds.): Deutsche literarische Zeitschriften. 1880-1945, München - New York -
London - Paris 1988. 
54 Shrnutí těchto debat provedl Peter Reichel v kapitole Program bez perspektivy: reakční modernost, 
cit. dílo, s. 90-100. Rekapituluje v ní mj. bádání Ralfa Dahrendorfa a Davida Schoenbauma, samotný 
pojem „reakční modernost" Reichel přejímá z úvah amerického historika Jeffreyho Herfa, jenž jím 
označuje „specificky německou odpověď na univerzální dilema, jak skloubit předmoderní tradice s moderní 
ekonomií, technologickým pokrokem a masovou kulturou", tamtéž, s. 92. 
55 Tato teze je obecně zachycena většinou odborné literatury к tématu, zajímavý rozbor sociálního 
původu nacistických autorů (jednalo se o vzorek 50 spisovatelů) provedl Klaus Vondung ve studii 
Der literarische Nationalsozialismus. Ideologische, politische und sozialhistorische 
Wirkungszusammenhänge, in Horst Denkler - Karl Prümm (eds.): Die deutsche Literatur im Dritten 
Reich. Themen, Traditionen, Wirkungen, Stuttgart 1976, s. 44-65 . Ukázal na něm úzký vztah těchto 
autorů к vrstvě vzdělaného měšťanstva (Bildungsbürgertum): ze zkoumaného vzorku pocházelo 
77,7 % z rodin vzdělaného, resp. „starého" středního stavu. 
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Nacistická ideologie nepředstavuje komplexní systém, spíše lze hovořit 

o stěžejních ideových postulátech tvořících navzájem konglomerát nesourodých 

prvků nejrůznější provenience. Podstatným rysem nacionálně socialistického 

konceptu bylo i to, že se neutvářel v jediném historickém okamžiku a ve všech svých 

variacích také není obsažen v jediném textu, Hitlerův Mein Kampf, ač právem 

považovaný za jeho klíčovou tištěnou fixaci, nevyjímaje. V různých fázích vývoje 

hnutí byly akcentovány jeho různé programové složky. Ústřední a nejstabilnější bod 

ideologie představuje, jak je již z názvu patrné, nacionalismus. Geneticky navazuje 

na podobu nacionalismu konstituovaného v 18. a rozvíjeného zejména v 19. stol., ve 

fázi formování moderního německého národa. Jeho důležitým rysem byla -

v souvislosti se specifickým průběhem tohoto procesu - úzká vázanost na kulturní 

a jazykové prvky (suplující tak do značné míry neexistenci jednotného státu). 

Nacistické pojetí navíc zohledňovalo tradici nacionalismu obsahujícího zřetelné 

náboženské rysy.56 

Jeho neoddělitelnou součástí byl kult a mýty podporující legitimizaci procesu 

utváření novodobého národa.57 Souvislou linii tendence k sakralizaci nacionalismu 

lze sledovat od dob romantismu, zejména od období válek proti Napoleonovi, jež se 

v pozdějších letech staly samy jedním z důležitých prvků národní mytologie. Tato 

tendence se proměňuje v okamžiku sjednocení Německa, kdy byly snahy 

56 Úvah o ideologiích majících nahradit univerzální ideu křesťanství jako jednotícího prvku 
euroatlantické civilizace a jejich technik, jimiž do značné míry na křesťanství navazovaly, existuje 
velké množství, připomeňme zde alespoň klíčovou studii Raymonda Arona Sekulární náboženství, in 
týž Historie XX. století, Praha 1999, s. 137-216. 
Německému nacionalismu zkoumanému jako světské náboženství je rovněž věnována badatelská 
pozornost dlouhodobě. Mezi přední práce na toto téma tak patří publikace George L. Mosse: Die 
Nationalisierung der Massen. Politische Symbolik und Massenbewegungen von der Befreiungskriegen bis zum 
Dritten Reich, Frankfurt am Main - New York 1993. (původní vydání v angličtině New York 1975); The 
Crisis of German Ideology. Intellectual Origins of the Third Reich, 2. vyd., New York 1981, či monografie 
Klause Vondunga Magie und Manipulation. Ideologischer Kult und politische Religion des 
Nationalsozialismus, Göttingen 1971. Na ně svou syntetizující monografií navázal Michael Burleigh: 
Třetí říše. Nové dějiny, Praha 2008. 
57 Na historicky relativně vzdálené myšlenkové směry, v nichž se forma náboženské víry začíná úzce 
provazovat s nacionalistickými tendencemi (např. již na pietismus 18. stol.), poukázal George 
L. Mosse ve zmíněné práci Die Nationalisierung der Massen. Politische Symbolik und Massenbewegungen 
von der Befreiungskriegen bis zum Dritten Reich, Frankfurt am Main - New York 1993, s. 25-26. 
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předchozích generací úspěšně završeny a v nově se utvořivším státě měly kult 

a mýty přejít do forem praktické politiky. Hlavní prvky mytologie souvisely 

především s významnými (přesněji dobově zvýznamňovanými) obdobími 

a postavami německých dějin. К těm nejoblíbenějším patřila doba pohanského 

dávnověku, ve středověkých dějinách pak byly mytologizovány postavy velkých 

panovníků (např. Friedrich Barbarossa), v moderních dějinách zejména významní 

myslitelé, umělci, připomínány byly rovněž důležité historické události. Již od 

počátku 19. století pak na památných místech spojovaných mj. se zmíněnými 

postavami, ději či epochami (Teutoburský les, soutok Rýna a Mosely, Lipsko jako 

dějiště bitvy národů, později např. Tannenberg) vznikaly monumentální pomníky. 

Ty samy byly chápány jako „posvátná místa, jako světské národní svatyně, jako prostor pro 

akty vzdávání úcty národu".58 Shromáždění, jež se většinou za účasti spolků veteránů, 

turnerů či mládežnických organizací na těchto místech odehrávala, po roce 1871 

např. konané slavnosti sjednocení či další setkání provázená rozmanitými 

nacionalistickými prvky (hudba předních německých autorů, národní písně), 

souhrnně formovaly specifickou „nacionálni liturgii". 

Nacismus těchto prvků využíval a rozvíjel je, důležitou roli přitom sehrála 

právě složka jejich inscenování. Prostřednictvím festivit jako masových shromáždění, 

ohňových průvodů a dalších davových akcí, spojených především s oslavami 

NSDAP (pravidelné říšské stranické sjezdy) či „vůdce", jež rovněž představovaly 

jistou formu rituálu, byla izolovaná a slabá individua včleňována do mohutného 

celku, projevujícího ovšem jednotné, uniformní city, názory i naděje. Techniky 

inscenování (objektivace) byly přitom zvoleny adekvátně cílovému adresátovi -

nejširšímu publiku - a byly zároveň konstruovány tak, aby nevyvolávaly potřebu 

reflexe. Pravda se skrze ně nabízela bezprostředně, byla „zjevována", i proto se jako 

optimální média přenosu nacistické ideologie nabízela choreograficky pečlivě 

připravená veřejná shromáždění s přednášeným mluveným slovem (často 

doprovázeným sborovým zpěvem) a dále rozhlas a film. Ostatní média pak 

58 Tamtéž, s. 89. 
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představovala formu doplňkového ideologického působení, i zde ovšem hrály 

podstatnou roli prvky vizuální. V knize či časopisu se jednalo například o působivé 

zobrazení klíčových dějů a postav nebo zřetelná, co nejširšímu publiku pochopitelná 

symbolika grafické organizace textu i výtvarného doprovodu. Takto pojatý 

nacionalismus se stával mocným prostředkem unifikace a ve spojení s dalšími 

technikami manipulace umožnil využít síly širokého publika к akcím, jež 

organizátoři zamýšleli. Pro instrumentalizaci nacionálních idejí bylo třeba, aby 

interpretace klíčových prvků tradice byla alespoň v hrubých rysech jednotná, což 

bylo v rámci strany zajištěno postupně se konstituujícím kultem Adolfa Hitlera. 

„Vůdce" byl pak garantem pravosti idejí hnutí. Později, v době existence Třetí říše, 

byla tato jednota docílena prostřednictvím formativních instrumentů (škola, 

lidovýchovná činnost nejrůznějšího zaměření, cenzura) doprovázených 

paralyzováním potenciálních odpůrců (ve škále od zastrašení přes vyhnání, umlčení 

či uvěznění až po jejich fyzickou likvidaci). Do nacistických tezí se tak postupně 

včlenila představa o mocném, kulturně vyspělém německém národu, jenž je svými 

výjimečnými dispozicemi předurčen к výjimečným úkolům. 

Vztah к národu, jenž zmiňujeme jako nejvýznamnější prvek nacionálního 

socialismu, byl ovšem komplementárně doplněn i vyhraněnými postoji k tomu, co 

národní společenství považovalo za cizí. Od prvních poválečných let tak začaly do 

formující se ideologie pronikat myšlenky o nadřazenosti árijské rasy. Byly čerpány 

jednak z (většinou popularizačních podob) prací teoretiků rasismu - Arthura de 

Gobineaua, Houstona Stewarta Chamberlaina - a doplněny o vulgarizovanou 

podobou Nietzscheho tezí o nadčlověku (Übermensch). Podstatnou roli sehrály 

i podněty sociálního darwinismu, v nichž byl již od dob vilémovského Německa 

spatřován recept na propagandisticky kladenou otázku po možnostech přežití 

národa v malém geografickém prostoru, ohrožovaném navíc zájmy imperiálních 

velmocí (Francie a Británie) a expanzí slovanského východu. Na zakotvení 

rasistických tendencí v ideologii hnutí se významně podílely i některé spolky a tajné 

společnosti, jimiž byly myšlenky tohoto typu šířeny. Nejznámější z nich byla 
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společnost Thüle (členem byl např. Alfred Rosenberg), jejímž prostřednictvím mj. 

hnutí převzalo symbol svastiky. Všechny zmiňované faktory se pak promítly do 

ideologického postulátu „že Germáni jako nejnadanější árijci mají být osudem předurčeni 

k tomu, aby vládli nad méněcennými rasami".59 

V rasistickém repertoáru nacistické ideologie byl přitom zvlášť akcentován 

prvek antisemitismu. Představoval kontrapunkt к představě o dokonalosti árijské 

rasy, její negativní otisk. V tomto bodě nacisté navazovali na dlouhou tradici sahající 

do dob křesťanského pronásledování Židů, oproti nábožensky motivované nenávisti 

spojené s představou jinakosti se ovšem jejich pojetí lišilo implementací moderních 

„vědeckých" prvků antisemitismu biologického. Podstatnou součástí ideologie 

nacionálního socialismu byla představa o „židovském spiknutí", veškeré negativní 

jevy pak mohly být univerzálně vykládány odkazem na tento ideologický topos. 

Proto byli Židé spojováni s událostmi, jež ohrožovaly německý národ, např. údajnou 

zradou politiků, kteří měli na podzim 1918 donutili armádu kapitulovat, ač v boji 

nebyla poražena (Dolchstoßlegende), či revolučními nepokoji v letech 1918-1919, 

které byly údajně iniciovány „židobolševickými" kruhy. Židé byli ovšem rovněž 

činěni odpovědnými za ekonomické nesnáze Výmarské republiky a pochopitelně i za 

vyvolání celosvětové hospodářské krize (židovský kapitál). V nacistické ideologii 

nepatřili do německé národní pospolitosti, později byla formou Norimberských 

zákonů za Třetí říše realizována idea rasové segregace. Ta pak představovala 

důležitý mezistupeň na cestě ke katastrofě „konečného řešení židovské otázky". 

Jedním z později se formujících ideologických prvků nacismu byl kult 

„vůdce".60 Ustaloval se v souvislosti s mezinárodněpolitickými okolnostmi, zejména 

nástupem italského fašismu k moci. Teprve po něm a po neúspěšném mnichovském 

Hitlerově - Ludendorffově puči získával konkrétnější obrysy a pojem samotný se 

59 Paul Riegel - Wolfgang van Rinsum: Deutsche Literaturgeschichte. Sv. 10. Drittes Reich und Exil 1933-
1945, München 2000, s. 17. Zde přehledově pojednáno o jednotlivých tezích a mýtech nacionálního 
socialismu. 
60 Vycházíme zde z výkladu lana Kershawa - srov. kapitolu Zrození „vůdce" jeho podnětné 
monografie Hitler. 1889-1936. Hybris, Praha 2004, s. 219-247. 
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dostal do vnitřní komunikace NSDAP i do jejích tiskovin. Ač byla od počátku hnutím 

hledána silná osobnost, teprve po zmíněných událostech a návratu Hitlera z vězení 

v Landsbergu byla role „vůdce" definitivně přiřčena jemu samotnému. Důležitou 

roli přitom sehrála jednak skutečnost, že Hitler byl stále větším okruhem nacistů 

vnímán jako nepostradatelný - v době jeho věznění se hnutí začalo štěpit a byla 

ohrožena jeho samotná existence. Dalším důležitým faktorem byla i měnící se 

Hitlerova sebereflexe, právě v těchto dobách začal sám sebe za považovat za osobu 

předurčenou к této roli, Mein Kampf, vznikající během věznění, tuto situaci rovněž 

dokumentuje. 

Poslední ideologickou konstantou, úzce svázanou s nacionalistickými tezemi 

hnutí, přestavoval požadavek životního prostoru (Lebensraum). Již v programových 

tezích NSDAP je formulován cíl získat „zemi a půdu к obživě německého národa 

а к osídlení nadbytkem jeho obyvatelstva".61 Ani tento bod nebyl nový, vyrůstal 

z předválečných obav některých intelektuálních kruhů (mj. národohospodářských 

odborníků) z prudkého nárůstu obyvatelstva. Z tohoto faktu bylo vyvozováno, že 

množství půdy v blízkém časovém horizontu nebude postačovat к uživení nadále 

rostoucího počtu obyvatel. Německo se v tomto ohledu cítilo silně znevýhodněno 

v porovnání s koloniálními mocnostmi, jež identický problém byly schopny řešit 

využitím potravinových (v rozvíjejícím se procesu modernizace ovšem 

i surovinových) zdrojů svých dominií. Tato situace krystalizovala v militantních 

kruzích ve skrytý prvek expanze, jež byla zacílena dvěma směry - proti Velké 

Británii a Francii jako nejvýznamnějším držitelům kolonií a proti Rusku, 

představujícímu překážku tradičního „Drang nach Osten", jehož prostřednictvím 

bylo rovněž možno dosáhnout kýžených cílů. К oživení těchto představ došlo 

i v nacistickém Německu, demografický vývoj totiž i přes katastrofu světového 

válečného konfliktu vykazoval nadále stoupající tendenci (v roce 1930 žilo v zemi již 

65,2 milionů obyvatel, více než dvojnásobek stavu z roku 1850) a představa nutného 

válečného konfliktu tak v této perspektivě získávala až životní naléhavost. 
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Jednota podání a rychlý přenos těchto prvků ideologie к publiku z ní učinily 

mocný nástroj, přispívající k fanatizaci širokých vrstev obyvatelstva. Novější 

historické bádání navíc odhalilo - rovněž v souvislosti se zmíněnou rolí mýtů 

a rituálů - významnou úlohu estetických prvků „nové politiky", jež byla pod tímto 

ideologickým vlivem utvářena.62 George L. Mosse např. uvádí, že „,estetika politiky' 

byla silou, jež spojovala dohromady mýty, symboly a emoce mas".63 Tato skutečnost do jisté 

míry objasňuje důvody systematického zájmu nacistických ideologů o kulturu, 

vyvolává však otázku, jaké konkrétní podoby měla v jejich představách nabýt 

literatura. 

Klaus Vondung ve své studii o nacionálním socialismu v literatuře vyzdvihl 

několik základních ideologemat literatury, která měla pod vlivem tohoto 

myšlenkového konceptu vznikat. Šlo zejména o ideu „národního ducha" (Volkstum), 

jež ovšem úzce souvisí s dvěma dalšími konstitutivními topoi nacistické ideologie -
V v f J 

rasou a krví. Často se přitom vyskytuji ve spojitých myšlenkových konstrukcích, 

takže se: „zde ideologické pojmy ukazují jako ekvivalentní symboly jakési imaginatívni entity, 

která má prostřednictvím biologického základu národní pospolitosti odůvodnit její politický 

a především duchovní řád".64 V souvislosti s tímto ústředním (trojčlenným) ideovým 

základem jsou к základnímu tematickému inventáři této literatury řazeny ještě prvky 

hrdinství a víry (resp. vyznání). Dominující zastoupení těchto témat lze v různé míře 

pozorovat ve čtyřech hlavních proudech tzv. „völkisch" nacionalistické a nacistické 

literatury. Je přitom důležité mít na vědomí skutečnost, že působení této literatury 

a ideologie hnutí bylo souběžné a interaktivní, sociohistoricky přitom oba fenomény 

vyrůstaly z blízkých kořenů a někteří z autorů (Arthur Moeller van den Bruck, 

Baidur von Schirach) výrazně myšlenkově ovlivnili hnutí, resp. se politickou činností 

podíleli na utváření jeho programu. 

61 Dle Paul Riegel - Wolfgang van Rinsum, cit. dílo, s. 19. 
62 Nejsoustavněji v poslední době zpracováno v již námi několikrát zmiňované práci Petera Reichela, 
cit. dílo. 
63 George L. Mosse, cit. dílo, s. 32. 
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První proud,65 pro nějž lze s jistými výhradami použít termínu protonacistický, 

z konzervativních pozic navazoval na pangermánské ideje a v centru jeho pozornosti 

stálo téma říše rozvíjené v různých variacích z perspektivy německé historie. Za jeho 

předchůdce jsou označování Paul de Lagarde či Ludwig Woltman, později na něj 

ojedinělými díly navazovali někteří další autoři (Arthur Moeller van den Bruck, 

Erwin Guido Kolbenheyer). Druhý proud, patrně nejčastěji s nacismem 

ztotožňovaný, představovala tvorba stoupenců hnutí Blut und Boden, navazující na 

literaturu 19. stol. s venkovskou a regionální tematikou. Její moderní varianta ovšem 

zdůrazňovala zejména mystické rysy sepjetí člověka s půdou a rasistické či radikálně 

antimodernistické aspekty, jež z něj plynuly. Kromě děl Adolfa Bartelse a Petera 

Dörflera se sem svou ideovou tendencí hlásí např. komerčně úspěšný koloniální 

román Hanse Grimma Volk ohne Raum. Od 20. let se dále výrazně profilovala 

literatura vyrůstající z hnutí veteránských a jiných podobně orientovaných spolků, 

jež obsahovala i prvky revoluční, jejíž převažující orientace ovšem byla nacionálni. 

Tato literatura přispívala к utváření mýtu velikosti a neporazitelnosti Německa 

a jeho vojenské moci, tematizovala především válečné zkušenosti a život na frontě. 

V pozdějších fázích svého tvůrčího vývoje se jejími reprezentanty stali mj. Hanns 

Heinz Ewers či Arnolt Bronnen, do volné spojitosti s ní bývají dáváni rovněž bratři 

Ernst a Friedrich Georg Jůngerové. 66 Poslední typ představovala „ryze 

nacionálněsocialistická tvorba [...] podporovaná kulturními krycími organizacemi 

NSDAP".67 Ta v básních, dramatech i próze tematizovala již vlastní ustálená topoi 

64 Klaus Vondung: Der literarische Nationalsozialismus. Ideologische, politische und sozialhistorische 
Wirkungszusammenhänge, in Horst Denkler - Karl Prümm (eds.), cit. dílo, s. 44-65. 
65 V následujícím rozčlenění vycházíme z typologizace provedené v příručce Ehrhard Bahr (ed.): 
Dějiny německé literatury 3. Od realismu к současné literatuře, Praha 2007, s. 278-281. Téma souhrnně 
zpracovávají monografie Uwe-Karsten Ketelsena Völkisch- nationale und nationalsozialistische Literatur in 
Deutschland 1933-1945, Stuttgart 1976 a průkopnická práce Franze Schonauera Deutsche Literatur im 
Dritten Reich. Versuch einer Darstellung in polemisch-didaktischer Absicht, Ölten - Freiburg im Breisgau 
1961. 
66 Tento druh literatury podrobně dokumentoval a zpracoval Karl Prümm v monografii Die Literatur 
des Soldatischen Nationalismus der zwanziger Jahre. 1918-1933. Gruppenideologie und Epochenproblematik, 
Kronberg 1974. Dílčí příspěvky к tématu rovněž viz Horst Denkler - Karl Prümm (eds.), cit. dílo. 
w Ehrhard Bahr (ed.), cit. dílo, s. 280. 
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nacistické ideologie, předkládala prakticky jejich literární varianty. Kromě některých 

děl již zmíněných autorů (Erwin Guido Kolbenheyer, Baidur von Schirach) sem bývá 

řazena např. tvorba Gerharda Schumanna, Eberharda Wolfganga Möllera či poezie 

„lyriků SA" - Heinricha Anackera a Herberta Menzela. 

Představovala-li díla vznikající v rámci všech uvedených proudů v době 

Výmarské republiky pouze jednu z možných variant jinak bohatě diferencovaného 

spektra tvorby rozličných literárních směrů, škol a skupin, nástupem nacistů k moci 

se situace radikálně změnila. Formující se autoritativní režim, jak je patrné i z výše 

provedené analýzy jeho ideologických základů, usiloval o úplné podřízení umělecké 

tvorby vlastním cílům. Práce zmiňovaných autorů pak byly vyzdvihovány jako 

kanonické, ostatní tvůrci byli povinni, chtěli-li nadále veřejně prezentovat svá díla, 

bezvýhradně respektovat normy diktované literatuře z politické oblasti a tedy 

respektovat formující se antiliberální status quo. Klíčovým prvkem realizace 

projektu „nové" kultury byla institucionální transformace literárního života, jež byla 

zahájena se značnou vehemencí již v prvních měsících roku 1933. 

Cestou к „nové" literární kultuře 

Krátce po Hitlerově jmenování kancléřem byly do dosud relativně 

svobodného a byrokraticky omezeně regulovaného systému literárních institucí 

implantovány prvky kontroly a manipulace.68 Vzhledem к výše přiblížené moderní 

povaze dobové literární kultury a sociální dimenzi celého procesu nelze ovšem tento 

proces vnímat staticky jako výslednici pouhého vnějšího působení cizorodých sil na 

autonomní oblast kulturní produkce. Jednalo se spíše o interaktivní souhru, v jejímž 

průběhu musely být požadavky výraznou měrou (alespoň v první fázi) 

68 Kritický přehled dosavadní literatury se zvláštním zaměřením na otázku totalitární kontroly a 
monolitizace kulturní produkce provedl Jan-Pieter Barbian v klíčové syntetické práci Literaturpolitik im 
„Dritten Reich". Institutionen, Kompetenzen, Betätigungsfelder, Frankfurt am Main 1993, zejm. s. 6-12. 
Tato práce představovala klíčový zdroj při přípravě naší studie, výklad se o Barbianovy teze na více 
místech opírá. 
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formulovány uvnitř inkriminovaného sociálního pole. Veřejná argumentace nároků 

na změnu a novou podobu literatury pak představovala nutnou základnu pro 

legitimizaci69 změn uvnitř pole. Praktická realizace tohoto kroku již byla v rámci 

nacistického hnutí připravována delší dobu před nástupem k moci. 

Na sklonku 20. let se v Německu začala formovat první specializovaná 

instituce formulující ve svém programu souběžně s představami konzervativních 

a militantně orientovaných „völkisch" hnutí radikální změny v kulturní oblasti. Byla 

nazvána Bojový svaz pro německou kulturu (Kampfbund für deutsche Kultur)70 

a vznikla jako organizace NSDAP. O jejím ustavení bylo rozhodnuto již na sjezdu 

strany v srpnu 1927, pod uvedeným jménem se ovšem konstituovala o rok později. 

Jejím iniciátorem byl Alfred Rosenberg a navenek vystupovala samostatně, ač po 

difamačních kampaních zaměřených na kritiku děl obecně respektovaných a čtených 

autorů Výmarské republiky (mj. bratrů Mannových) byla ideovými oponenty 

odhalena jako agentura nacistické strany. Jednalo se o první a v „období 

bojů" nejdůležitější kulturní instituci, která vystoupila na veřejnosti s programovými 

tezemi korespondujícími ve všech podstatných oblastech s nacistickou ideologií. 

Jejím jménem pak vystupovali na veřejnost jednak lidé přímo aktivní v NSDAP 

(kromě Rosenberga např. Gregor Strasser, Philipp Bouhler, Heinrich Himmler), 

jednak ti, kdož byli svým veřejným angažmá, případně svou prací, blízcí programu 

strany (ne vždy se ovšem jednalo o členy či stoupence strany); pro iniciátory měl 

ovšem rozhodující váhu zvuk jejich „dobrého německého jména"™ (mj. Friedrich Grimm, 

Hermann Groeber, Andreas Heusler, Felix Krueger, Othmar Spann, Heinrich 

Wölfflin). Krátce po ustavení se zformovala i organizační struktura Bojového svazu, 

kopírující svým župním uspořádáním stranický model. 

69 К termínu obecněji viz Peter L. Berger - Thomas Luckmann: Sociální konstrukce reality. Pojednání o 
sociologii vědění, Brno 1999. 
70 Dějiny spolku včetně rané fáze nejpodrobněji zpracovány v monografii Reinharda Bollmuse Das 
Amt Rosenberg und seine Gegner. Studien zum Machtkampf im nationalsozialistischen Herrschaftsystem, 
Stuttgart 1970. 
71 Srov. Hildegard Brenner: Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus, Reinbek bei Hamburg 1963, s. 10. 
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Hlavní aktivita se od počátku soustředila na soustavnou přednáškovou 

činnost, v níž ve stopách iniciačního projevu Othmara Spanna O kulturní krizi 

současnosti, předneseného na mnichovské univerzitě v únoru 1929, zaznívaly 

především ostré útoky zdůrazňující úpadek soudobé kultury, kritizující její údajné 

zvrhlé a rozkladné formy spatřované zejména v avantgardních směrech literatury, 

výtvarného umění, stavitelství či hudby. Tato tvorba byla označována za „kulturně 

bolševickou", neslučitelnou se skutečnými uměleckými hodnotami prodchnutými 

„národním duchem" a vyrůstajícími z německé tradice. Již v prvních přednáškách 

zaznívaly termíny jako „asfaltová literatura", „asfaltový tisk", „civilizační 

literáti" čerpaná často z antisemitského, antibolševického a nacionalistického 

ideologického konceptu Alfreda Rosenberga. V tiskovinách Bojového svazu byla 

systematicky napadána činnost „nepřátel" umění - kromě levicových spisovatelů, 

autorů židovského původu, expresionistických či dadaistických umělců jimi byli 

míněni také konstruktivisté a reprezentanti dalších modernistických směrů (členové 

Bauhausu, stoupenci tzv. nové věcnosti - Neue Sachlichkeit). Mezi opakovaně 

denuncované autory patřili např. Max Beckmann, Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger, 

Georg Grosz, Erich Kästner, Vasilij Kandinskij, Emil Ludwig, zmínění bratři 

Mannové, Walter Mehring, Kurt Tucholsky či Jakob Wassermann. 

Teze Bojového svazu byly částečně realizovány již na konci roku 1929, kdy 

NSDAP po úspěchu v prosincových volbách vstoupila do koaliční vlády v Durynsku 

a její reprezentant Wilhelm Frick se stal tamějším ministrem vnitra a osvěty. Během 

jeho působení ve funkci byla vydávána nařízení poškozující modernistické tvůrce, 

byla zakazována vydání knih, z divadelního repertoáru vyškrtnuti 

„nevhodní" autoři a docházelo i к ničení uměleckých děl (zamalování nástěnné 

malby Oskara Schlemmera na schodišti Vysoké školy stavební ve Výmaru).72 Pod 

Frickovou záštitou se na začátku léta 1930 konalo ve Výmaru první veřejné jednání 

Kampfbundu, zaměřené na propagaci tezí organizace mezi mládeží. Za účasti 

zástupců strany (Baidur von Schirach, Joseph Goebbels, Hermann Göring) zde byly 
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proneseny projevy vyzdvihující roli NSDAP v kulturní oblasti, zdůrazňující význam 

nacionálne orientovaného myšlení a duchovní tvorby a vyzývající к odporu vůči 

umění, jež „škodí lidu". Ač ministerský post nacisté udrželi jen velmi krátce -

v dubnu 1931 byla durynské vládě vyslovena nedůvěra, získali z tohoto prvního 

skutečného kontaktu s mocí cenné zkušenosti a rovněž finanční prostředky, jež byly 

využity mj. na zintenzívnění přednáškové činnosti. Mezi vystoupení pořádaná 

Bojovým svazem, jež poté vyvolaly nejvíce pozornosti, patřila např. přednáška 

profesora Schulze-Naumburga na Technické univerzitě v Mnichově. Řečník během 

ní mj. dokumentoval „nemoc" moderního umění na srovnání figur zobrazovaných 

umělci jako Emil Nolde, Ernst Barlach či Ernst Ludwig Kirchner s fotografiemi 

klinických případů osob znetvořených tělesným postižením a „proti moderní 

„rasisticky zvrhlé" architektuře vyzdvihoval vzorové stavby Smitthehnera a Bestelmeyera"73 

Dílčí roli sehrál Bojový svaz i v procesu glajchšaltování kultury po převzetí 

moci nacisty (zejména v souvislosti se slučováním organizací návštěvníku divadel -

Verband der freien Volksbühne a Bühnenvolksbund), jeho význam při rozhodování 

o obecných kulturněpolitických otázkách ovšem postupně upadal. Hlavním 

důvodem byla diskreditace Alfreda Rosenberga v nejvyšších stranických kruzích, 

kde byl označován za neschopného a neplnícího úkoly, jež se od jeho organizace 

očekávaly. Do značné míry se však na situaci odrážely vnitřní spory a trvalý boj o 

moc mezi nacistickými špičkami. 

Bezprostřední dopad činnosti Bojového svazu s ohledem na postoje širší 

veřejnosti к dobové literární produkci nebyl výrazný, v průběhu roku 1933 ovšem 

došlo к prudkému vzestupu počtu jeho členů ze 6 000 (leden) na 38 000 (říjen). 

Organizace tak skýtala potenciál pro budoucí praktické využití ve službách aparátu 

nacistické ideologie, její přední představitelé - věrní stoupenci programu strany se 

zkušenostmi z oboru - pak mohli hrát významnou roli při obsazovaní významných 

postů nejrůznějších spolků a sdružení. Činnost Alfreda Rosenberga se ovšem 

72 Podrobně viz Reinhard Bollmus, cit. dílo, s. 34. 
73 Hildegard Brenner, cit. dílo, s. 19. 
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zanedlouho měla přesunout do jiné oblasti, 24. ledna 1934 jej Adolf Hitler pověřil 

„dohledem nad duchovním a světonázorovým školením a výchovou strany a všech 

sjednocených spolků".74 

V procesu regulace kulturního života Německa měla kromě Bojového svazu 

působit také další instituce od svého počátku oficiálně proklamovaná již jako nedílná 

součást NSDAP. Po úspěchu strany ve volbách do říšského sněmu (září 1930) 

v souvislosti s potřebou intenzivnějšího propagandistického působení v kulturní 

oblasti iniciovaly stranické špičky vytvoření samostatného Říšského oddělení pro 

rasu a kulturu (Abteilung fůr Rasse und Kultur). Po krátkém období působení a jeho 

neúspěšné existenci bylo v rámci reorganizace na sklonku roku 1932 přejmenováno 

a včleněno jako oddělení II (Volksbildung) pod stranické Vedení říšské propagandy 

(Reichspropagandaleitung), instituce řízené Josephem Goebbelsem. Do budoucna 

představoval tento nesystémový krok nesoulad v koordinaci působení jednotlivých 

center a projevil se v mnohdy protichůdných direktivách a kompetenčních střetech 

uvedených instancí. Oddělení bylo mj. pověřeno záležitostmi vypracování 

kulturněpolitického programu strany a mělo i pravomoc vstupovat v záležitostech 

kulturních do jednání mezi státními úřady, stranickými sekcemi a dalšími 

organizacemi. Svou aktivitu bylo ovšem ve všech směrech povinno koordinovat 

s Rosenbergovým Bojovým svazem. Ani tento úřad však paradoxně neměl v oblasti 

kultury přetrvat dlouhodobě, hlavním důvodem byla dvoukolejnost mezi státními 

a stranickými orgány projevující se ostatně i v jiných oblastech politického života 

Třetí říše (a patrně také vysoké ambice Josepha Goebbelse). V létě a na podzim 1933 

totiž na scénu vystupují dvě další klíčové instance - Říšská kulturní komora 

(Reichskulturkammer) podléhající ministerstvu propagandy, v jehož čele stál rovněž 

Goebbels, a organizace Radostí к síle (Kraft durch Freude), součást Německé 

pracovní fronty (Deutsche Arbeitsfront), jejímž vedoucím byl Robert Ley. 

Kulturněpolitická aktivita nacistů a jejich stoupenců se po převzetí moci 

zaměřila především na paralyzování oponentů v institucích, jež v oblasti kultury 

74 Reinhard Bollmus, cit. dílo, s. 54-55. 
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disponovaly potřebným symbolickým kapitálem. Jednou z nej významnějších 

představovala Básnická sekce pruské akademie umění (Sektion für Dichtung der 

Preußischen Akademie der Künste), řízená a finančně zaštítěná pruským 

ministerstvem kultu. Z jejího čela byl krátce po lednu 1933 odstraněn Heinrich Marin, 

vyloučeni byli vzápětí členové židovského původu a jejich místa zaujali zástupci 

lidově- nacionálni literatury (mj. Hans Carossa, Peter Dörfler, Paul Ernst, Hans 

Grimm, Erwin Guido Kolbenheyer či Wilhelm Schäfer). Novým prvním předsedou 

sekce se stal aktivní činovník Rosenbergova Kampfbundu Hanns Johst75 a rovněž 

další místa v předsednictvu byla obsazena osvědčenými stoupenci nového režimu. 

Již zmíněnou klíčovou instituci ochraňující zájmy spisovatelské obce zejména 

na domácí scéně byl Ochranný svaz německých spisovatelů. Ovládnutí tohoto 

spolku se stalo po lednu 1933 rovněž cílem aktivit s nacismem sympatizujících 

intelektuálů. Rozhodující roli sehrál v tomto procesu Hanns Heinz Ewers, který po 

svém vstupu do NSDAP jako jeden ze spoluzakládajících členů spolku inicioval 

vznik frakce předsednictva, jež se za pasivní asistence ostatních, vzápětí dobrovolně 

odstoupivších členů vedení prosadila do jeho čela. Čestným předsedou se stal Walter 

Bloem, dalšími členy ústředního orgánu druhořadí autoři Götz Otto Stofregen 

a Heinz Mantau-Sadila. Nová situace byla vzápětí v souladu se stanovami spolku 

potvrzena na zasedání valné hromady, instituce byla později v pozměněných 

stanovách definována již jako úzce profesní (zabývající se obecnými otázkami oboru 

především v rovině formování strategických koncepcí), čímž se výrazně odlišila, mj. 

množstvím kompetencí a dosahem působnosti, od záměrů tvůrců a statutu první 

fáze své existence, kdy fungovala rovněž jako sdružení odborové. 

Radikálními změnami prošlo v souvislosti se změnou politické situace rovněž 

německé centrum mezinárodního PEN-klubu. Jeho význam pro nacisty byl enormní. 

75 Dění v literárním oddělení Pruské akademie umění ve sledovaném období podrobněji 
charakterizováno ve studii Hildegard Brennerové Die Republikaner beugen sich dem Wort der 
Obrigkeit, in Haarmann, Hermann (ed.): „Das war ein Vorspiel nur". Büchervebrennung Deutschland 
1933. Voraussetzungen und Folgen, Berlin - Wien 1983, s. 63-71. Mechanismus personálních čistek 
popsal rovněž Jan-Pieter Barbian, cit. dílo, s. 30-31. 
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Centrum zastupovalo internacionálně respektovanou instituci a reprezentovalo 

německou literaturu navenek. Nacistické převzetí moci se zde projevilo obdobně 

jako v jiných oblastech kulturního života především personálními obměnami 

ve vedení národní sekce klubu. Po emigraci dosavadního předsedy Alfreda Kerra 

(15.2. 1933) a odstoupení dalších členů předsednictva Theodora Däublera, 

Herwartha Waldena a Hanse Martina Elstera byly vedoucí posty po urychleném 

přijetí řady nacisticky orientovaných uchazečů a zmanipulované volbě nového 

vedení obsazeny stoupenci nového režimu (Fedor von Zobeltitz, Walter Bloem, 

Werner Beumelburg, Hans Hinkel a Hanns Johst). Tento proces byl úmyslně 

iniciován v souvislosti s blížícím se kongresem PEN-klubu v Dubrovníku (25. - 28. 5. 

1933), na němž mj. zazněly ostře kritické hlasy к situaci v Německu, zaměřené 

především proti pálení knih a perzekucím spisovatelů a byla potvrzena rezoluce 

proti omezování svobody ducha. Delegace německé sekce ovšem mohla tyto projevy 

svým jednotným a aktivním působením v nacistickém duchu alespoň částečně 

eliminovat, činnost sekce se poté soustředila především na podporu oficiální 

německé propagandy na mezinárodní scéně.76 

Specifický vývoj probíhal v řadách Burzovního spolku německých knihkupců 

(Börseverein der Deutschen Buchhändler),77 představujícího ústřední stavovský 

orgán nakladatelského a knihkupeckého trhu. Vzhledem к hospodářské krizi, jež 

kulminovala v prvních měsících roku 1933, vzešla přímo z vedoucích míst této 

instituce iniciativa, jež měla koordinovat její zájmy s překotně se měnící politickou 

situací. V tiskovém orgánu spolku (Börseblatt für den Deutschen Buchhandel) byl 3. 5. 

1933 vydán akční program sdružení, v němž byly formulovány požadavky jeho 

vedení, obsahující především tyto body: státní koncesování veškerých 

knihkupeckých provozů, potlačení nakladatelských aktivit spolků, politických stran 

a sdružení, dále však např. i obchodních domů (tvořících výraznou konkurenci 

76 Tamtéž, s. 32-36, stručné dějiny PEN-klubu sledovaného období se zaměřením zejména na českou 
sekci podala Petra Krátká v práci Český PEN-klub v letech 1925-1938, Praha 2003. 
77 Vývoj spolku od vzniku do let 1933-34 podrobně popsán Barbianem in cit. dílo, zejm, s. 40-45. 
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v podnikání členů Burzovního spolku), zavedení zákonných opatření regulujících 

činnost půjčoven knih, jež se v době odbytové krize staly i na úkor tradičních 

knihoven hlavním zdrojem čtenářské veřejnosti při opatřování nových knižních 

titulů. Program dále obsahoval kromě ustanovení zaměřených na zlepšení 

ekonomické situace a požadavků na de facto státní intervenci ve prospěch tradičních 

nakladatelských podniků také bod 10 představující zřetelný vstřícný krok 

nacistickému režimu: Spolek ponechával volnou ruku říšské vládě při provádění 

opatření souvisejících s židovskou otázkou. V Börseblattu byl navíc nedlouho poté 

publikován seznam nežádoucích autorů, jejichž publikace neměly být nadále pod 

hlavičkou Börsevereinu vydávány a distribuovány, v němž se objevila např. jména 

Liona Feuchtwangera, Heinricha Manna, Alfreda Kerra, Emila Ludwiga, Ericha 

Marii Remarqua či Kurta Tucholskeho. V průběhu května byl dále zformován 

v reakci na projev Josepha Goebbelse týkající se vydávání literatury v Třetí říši akční 

výbor spolku, doplněný kromě reprezentantů nakladatelské obce o zástupce 

Goebbelsova ministerstva propagandy Heinze Wissmanna. Jeho předsedou se stal 

Friedrich Oldenbourg, pod jehož vedením byly postupně prováděny další kroky 

к postupnému glajchšaltování spolku a později jeho přeměna ze soukromoprávní 

samostatné organizace korporaci státní podřízenou později vytvořené Říšské 

kulturní komory. 

Obdobným způsobem byla v prvních letech nacistického režimu zajištěna 

rovněž kontrola nad knihovnickými institucemi.78 Z řad knihovníků vzešla taktéž 

iniciativa к centralizaci systému tzv. lidových knihoven a jejímu užšímu spojení se 

státními institucemi, což mělo zabránit ohrožení jejich existence kulminující 

hospodářskou krizí. Zároveň byl formulován požadavek na centralizaci lidovýchovy 

a její orientaci na novou státní ideologii, jehož autorem byl Johannes Beer, ředitel 

78 Kromě publikace připravené Fridrichem Andrae: Volksbücherei und Nationasozialismus. Materialien 
zur Theorie und Politik des öffentlichen Büchereiwesens in Deutschland 1933-1945, Wiesbaden 1970, 
shrnující dokumenty к procesu proměn knihoven a knihovnictví s úvodní studií editora bylo téma 
zpracováno v krátkém přehledu Johannese Jungmichla Nationalsozialistische Literaturlenkung und 
bibliothekarische Buchbesprechung aufgezeigt auf der Zeitschrift „Die Bücherei" 1934-1944, Köln 1974. 
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lidových knihoven ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho plán byl v průběhu roku 1933 

přijat jako koncepční a v následujících měsících v souvislosti s reorganizací Svazu 

německých lidových knihovníků postupnými kroky uváděn v život. 

Významnou roli v procesu utváření centralizovaného a totalitárně 

ovládaného literárního pole v nacistickém Německu sehrála událost, která se již ve 

své době stala symbolem barbarskosti a nekultúrnosti hitlerovského režimu 

v kulturní sféře - veřejné pálení knih. Oficiální nacistická propaganda jej 

charakterizovala jako spontánní projev studentského souhlasu s ideovými tezemi 

režimu v oblasti kultury a nesouhlasu s úpadkovou, škodlivou a nové státní formě 

nepřátelskou literaturou, jež měla být důsledně potlačována a likvidována. Iniciativu 

к veřejnému demonstrativnímu vystoupení proti této literatuře a jejím tvůrcům 

převzaly od počátku nacistické studentské kruhy. Z jejich popudu, konkrétně od 

nově se konstituujícího Hlavního úřadu pro tisk a propagandu německého 

studentstva (Hauptamt fůr Presse und Propaganda der Deutschen Studentenschaft), 

vzešel návrh na uspořádání čtyřtýdenní protestní akce proti „rozvratu německého 

písemnictví".79 Akce byla naplánována na termín od 12. dubna do 10. května 1933 

a nejprve bez bližší specifikace prostřednictvím oběžníků oznámena širším 

studentským kruhům. Souběžně probíhala její koordinace s centrálními instancemi 

nacistické kulturní politiky, zejména Rosenbergovým Bojovým svazem. 

Na počátku kampaně bylo zveřejněno 12 tezí namířených proti 

„neněmeckému duchu". Ty zahrnují především adorování národa, 

jazyka, písemnictví a útoky na židovské autory: „Žid umí myslet jen židovsky. Píše-li 

německy, lže". Obsahovala dále konfuzní, antisemitsky zaměřené výzvy к ochraně 

čistoty jazyka: „požadujeme proto od cenzury: židovská díla nechť vycházejí v hebrejštině 

[...] požadujeme nejpřísnější zásah proti zneužití německého psaní. Německé psaní ať je 

79Tématu je souhrnně věnována kapitola „Ich übergebe der Flamme..."in Haarman Herrmann (ed.), 
cit. dílo, s. 185-254. Kapitola obsahuje především výběr z dobových pramenů úřední provenience 
sledujících průběh celé protestní akce a je dále doplněna řadou cenného obrazového dokumentárního 
materiálu. 
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к dispozici jen Němcům. Neněmecký duch bude vymeten z veřejných knihoven". 80 

Následovala očista knihoven, k jejímuž provedení byli vyzváni v první řadě studenti 

německých vysokých škol. Probíhala v několika krocích: nejprve vyřazením 

„úpadkové a rozvratné" literatury ze soukromých knihoven studentů a jejich kolegů, 

dále realizací očisty veřejných půjčoven knih a sítě lidových knihoven, na níž měly 

vedle studentských aktivistů participovat i další složky úzce spojené s NSDAP 

a státním aparátem (jednotky SA, policie). V souvislosti s tím se objevila řada 

černých listin obsahujících seznamy nevhodné literatury, mezi nimiž zaujímala 

významné místo tzv. „asfaltová literatura", tedy tvorba určená dle nacistických 

ideologických postulátů „vykořeněným" obyvatelům velkoměst nevnímajícím 

potřeby lidu a národního společenství, psaná především židovskými, marxisticky či 

liberálně orientovanými autory. 

Během týdne od 10. 5.1933 pak vzplály hranice s knihami autorů, kteří neměli 

místo v „nové" literatuře. Při nejdůležitějším z velkých veřejných autodafé na 

Náměstí opery v Berlíně vystoupil jako řečník Joseph Goebbels, šéf nově zřízeného 

Ministerstva pro lidovou výchovu a propagandu. Kromě Berlína, centra nové 

tisícileté Říše, proběhly podobné demonštratívni akce též v univerzitních městech 

s významnou kulturní tradicí (Göttingen, Heidelberg, Tübingen), důležitých místech 

země, v nichž se psaly její dějiny (Kolín nad Rýnem, Frankfurt nad Mohanem, 

Mnichov, Norimberk) i menších venkovských městech. 

Veřejné pálení knih plně navazovalo na symbolickou dimenzi nacistické 
f f f V 

„nové" politiky. Bývá vnímáno vedle požáru Říšského sněmu (27. 2. 1933) 

a rozsáhlého bojkotu židovských obchodů (1. 4. 1933) za „poslední velkou veřejnou akci 

„revoluční fáze" převzetí moci nacisty".81 Představovalo však zároveň další z rituálních 

obřadů, jímž byl v povědomí širokých vrstev fixován postoj ke kulturním hodnotám. 

Literatura, jíž bylo ve třetí Říši upřeno právo na existenci, byla předána „očistným 

80 Cit. dle Ulrich Walberer (ed.): 10. Mai 1933. Biichervebrennung in Deutschland und die Folgen, Frankfurt 
am Main 1983, s. 35. 
81 Tamtéž, s. 37. 
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plamenům", místo ní měla být nabídnuta literatura nová, plně odpovídající 

představám vítězné ideologie. Poté již následovalo vydávání úředních soupisů 

zakázané beletrie. První černá listina tohoto druhu byla zveřejněna Geobbelsovým 

ministerstvem již 16. 5. 1933 a obsahovala seznam 131 autorů a čtyř antologií, 

paralelně ovšem byly vydávány i „bílé listiny" s oficiálně doporučenou literaturou.82 

V září 1933 pak vstoupil v platnost zákon o zřízení Říšské kulturní komory. 

Jednalo se o důležitý krok к postupnému sjednocení kompetencí týkajících se 

kulturní politiky do jediného organizačního centra. Fakticky byly pod tuto instituci 

v následujícím období násilně včleněny veškeré dosud samostatné kulturní 

korporace, jejichž počet v roce 1937 dosáhl 2050. Říšská kulturní komora tak tehdy 

sdružovala statisíce členů z rozmanitých oblastí - pod jediný kontrolní orgán se 

dostali např. architekti, vydavatelé uměleckých tisků, novin i časopisů, obchodníci 

s uměním, skladatelé, zpěváci, hudebníci, redaktoři, divadelníci, filmaři 

a samozřejmě i spisovatelé. Ač i nadále docházelo ke kompetenčním sporům 

zejména se zmíněnou organizací Radostí к síle (KdF), řízenou Robertem Leyem, 

nastoupený směr nebyl opuštěn. 

* # * 

Nástup nacismu k moci zasáhl všechny oblasti veřejného života Německa, 

rozhodujícím způsobem změnil rovněž podobu literární komunikace a literárního 

pole. Období před lednem 1933, jak bylo patrné z předchozího výkladu, bylo 

charakteristické výrazným nástupem modernizačních tendencí. Proměnil se životní 

styl i úloha, kterou v něm zaujímala kultura a literatura. Významnou roli v tomto 

procesu sehrála nová média a rozvoje se dočkaly také tradiční formy komunikace, 

a to rovněž ty, jež byly spojeny s literaturou. Oblast tisku a knižního trhu se měnila 

díky soustřeďování do velkých koncernů a novým formám podnikání. Literatura 

jako specifické „zboží" se dostávala do konkurence s novými druhy volnočasových 

82 Viz Dieter Breuer, cit, dílo, s. 235. 
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aktivit, což se projevilo mj. rostoucím významem profesních sdružení. Ta hájila 

zájmy spisovatelů na domácí scéně a poskytovala prostor i pro jejich aktivity na poli 

mezinárodním. Kromě otázky autorských (tedy do značné míry ekonomických) práv 

fungovala jako důležitá instance ve vztahu к cenzuře. Literatura za Výmarské 

republiky přitom podléhala cenzurní kontrole orientované zejména na díla porušující 

morální normy, texty šířící ideje o revolučních proměnách společnosti a na oblast 

literatury populární. Praxe cenzury a existence svobodných sdělovacích prostředků 

ovšem ponechávala dostatečný prostor pro šíření literárních děl. Také diferencovaný 

systém knihoven přes jisté nedostatky nabízel různým vrstvám čtenářů dostatečné 

spektrum titulů к uspokojení jejich čtenářských potřeb. Profesní instituce knihovníků 

přitom eliminovaly nekompetentní zásahy do této oblasti. Všechny tyto faktory 

umožňovaly v době Výmarské republiky udržovat autonomii literárního pole 

s ideálem „čistého umění" a s ním související specifickou směnou kulturního 

kapitálu, jež ustavovala jeho vnitřní uspořádání. 

Již během 20. let ovšem začal být tento status quo ohrožován rodícím se 

nacismem, programově popírajícím důsledky moderny, částečně z ní ovšem rovněž 

čerpajícím. Tato ideologie se opírala zejména o prvky nacionalismu, rasismu, 

antisemitismu, o kult „vůdce" a požadavek životního prostoru pro německý národ. 

Jako druh „světského náboženství" nacismus operoval s kultem a mýty, jimiž si za 

pomocí prostředků inscenování moci podmiňoval nejširší vrstvy obyvatel. Používal 

při tom také prvků uměleckých, jež však uzpůsoboval vlastním potřebám. V oblasti 

literatury mohl navazovat na genetickou a programovou spřízněnost s několika 

jejími typy - zejména literaturou navazující na hnutí Blut und Boden a zachycující 

témata říše a války. Cílů nacismu v této oblasti, plného ovládnutí a proměně celku 

literární komunikace ovšem mohlo být dosaženo až po nástupu k moci. 

Proces proměny literárního života pak probíhal v několika etapách. Již od 

okamžiku mocenského triumfu byl přitom realizován se značnou vehemencí 

a postupné navazující kroky následovaly v krátkém časovém horizontu. 

Mechanismus proměn se skládal z kombinovaného působení kompetentních 
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vedoucích politických instancí a aktivit iniciovaných zevnitř příslušných kulturních 

institucí. Ještě před okamžikem politického vítězství byly ovšem z řad členstva 

NSDAP a v bezprostřední blízkosti jejího ústředí zformovány specializované 

kuturněpolitické centrální orgány (Bojový svaz německé kultury, Oddělení pro rasu 

a kulturu, resp. Říšské vedení propagandy strany), jež celý proces proměn iniciovaly 

a řídily. V první fázi proběhlo personální obsazení osob na vedoucích postech 

klíčových kulturních institucí, vládnoucí režim přitom kladl důraz, bylo-li takové 

řešení к dispozici, na dostatečný odborný profil kandidátů na vedoucí posty i jejich 

oddanost nacistické ideologii. Zvláště vhodnými adepty tak byli dlouholetí či 

zakládající členové těchto institucí, kteří zároveň vstoupili do dobových debat 

o nových úkolech a jejichž koncepce byla alespoň v základních rysech využitelná pro 

cíle politického ústředí. V některých případech byly na vedoucích postech 

ponechány osobnosti, jež do budoucna nezajišťovaly plnou oddanost nacistickému 

kulturnímu programu, klíčové orgány (předsednictva, redakce odborných periodik) 

byly pak doplněny o bezvýhradně a režimu plně oddané aktivisty. Tak byla zajištěna 

kontrola nad elitními sdruženími zastupujícími spisovatelské kruhy (Sekce pro 

básnictví Pruské akademie umění), institucemi chránícími práva spisovatelské obce, i 

klíčovými instancemi zajišťujícími fungováni distribuce a recepce literatury 

(Burzovní spolek německých knihkupců, Svaz německých lidových knihovníků). 

V bezprostřední návaznosti (někdy ovšem ještě před výměnou vedení institucí, byl-li 

tento krok z hlediska aktuální situace pro režim výhodnější) proběhla rovněž 

personální čistka členské základny zmiňovaných organizací, zajišťující 

bezproblémové provedení samotných represivních kroků v oblastech jejich 

působnosti. Prvními oběťmi se stali ideoví odpůrci nacistů, zejména stoupenci 

komunistické a sociálně demokratické strany a osoby židovského původu, nedlouho 

poté následovali význační reprezentanti liberálních kruhů a „nepřizpůsobiví" z řad 

konzervativních intelektuálů či stoupenců vlastního hnutí. Mnozí z postižených 

zvolili útěk za hranice, jiní byli uvězněni, umlčeni, či donuceni opustit svá 

zaměstnání (mj. v literárních institucích typu nakladatelství, redakce či divadla). 
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V další fázi proběhla vlastní realizace vlastních ideových projektů 

v jednotlivých oblastech literární komunikace. Cenzurní opatření eliminovala 

nebezpečí vzniku děl, jež by mohla být nesouladu s ideovými postuláty nacistického 

režimu. Samotné instituce dříve zajišťující podmínky pro svobodnou spisovatelskou 

činnost se po své personální obměně staly strážci ideologické čistoty produkovaných 

textů. Z knihoven a z knižního trhu byla odstraněna modernistická tvorba, díla 

odporující ideovým tezím nacismu, případně tvorba autorů, kteří se jakýmkoli 

způsobem (opoziční publicistická činnost, emigrace) veřejně postavili hitlerovskému 

režimu či vycházející z potlačovaných a popíraných světonázorových stanovisek 

(zejm. marxismus). Spolu s dalšími zásahy do literatury tak fakticky došlo к narušení 

stávajících komunikačních oběhů. 

Odstraněním nepohodlných autorů a vnitřní proměnou systému institucí 

došlo к výrazné deformaci literárního pole. Opakovanými politickými zásahy zvenčí 

fakticky byla narušena jeho autonomie. Instituce dirigované z pole moci selhávaly ve 

své specifické funkci distribuce symbolického kapitálu. Vývoj v tomto mikrosvětě již 

nebyl určován pouze vhodným investováním tohoto kapitálu, ale výrazně závisel na 

situaci v poli moci. 
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Na přelomu epoch: český literární život v proměnách 

Vývoj meziválečného Německa a jeho literárního života směřující od fáze 

rozvoje moderních forem po jejich rozrušování ve jménu antimodernistické ideologie, 

plně se projevující po nástupu nacistů k moci, postihuje i jistou tendenci 

celoevropskou. Řada dalších zemí prošla, z obecné perspektivy viděno, obdobnou 

proměnou, podoby jednotlivých „národních" forem literárního života si však 

i nadále zachovávaly jisté specifické rysy. Ty byly dány stupněm pokročilosti 

modernizačních procesů, sociální strukturou společnosti, podobou ideologie, v jejímž 

jménu byly změny požadovány, literární tradicí i dalšími faktory. 

Významnou roli v druhorepublikové cestě za „novou" literaturou dle našeho 

názoru sehrála sice nedlouhá, přesto důležitá tradice liberální demokracie. Ač je 

nám cizí idealizace pohledu na meziválečné období, jejíž iluzornost v posledním 

desetiletí prokázala řada historických prací, domníváme se, že v četných rysech 

období druhorepublikového sehrála tato tradice důležitou a pozitivní roli a projevuje 

se jistou kontinuitou demokratických mechanismů. Oblast literárního života 

pochopitelně nebyla výjimkou. Zaměřme se proto nyní stručně na charakteristikou 

modelu literární komunikace, jak se utvářel v předmnichovském Československu. 

V dobách První republiky 

Éra První republiky bývá historickým bádáním většinou označována jako 

jedno z nejvýznamnějších období moderních dějin země. Ač byl první 

československý stát v různých dobách z různých ideologických pozic napadán, 

nemohlo mu být upřeno, že jeho prostřednictvím došly naplnění sny a ambice 

moderního českého národa a že se v jeho demokratickém prostředí zrodila otevřená 

duchovní atmosféra, díky níž kultura i literatura v něm vznikající svým významem 
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přesáhly hranice regionu. Podstatnou roli v tomto rozmachu přitom sehrály i formy 

bohatého a diferencovaného literárního života, jehož základy sice byly položeny již 

v obdobích předchozích, jenž ale právě v období meziválečném prošel fází 

bouřlivého rozvoje. 

Dělo se tak navzdory ne vždy příznivým hospodářským okolnostem.83 První 

poválečné roky byly spojeny s nutností vyčlenění ekonomiky země z úzkých vazeb 

s nástupnickými státy Rakousko-Uherska, měnovou odlukou a dopady nepříznivých 

vlivů světové války. K nim patřily mj. problémy v zásobování obyvatelstva 

a vyostřené sociální konflikty, jež přispívaly v rovině společenské к růstu 

extremistických nálad. Díky razantnímu postupu vlády se však podařilo obtíže 

poměrně rychle překlenout a již od roku 1922 lze hovořit o postupné hospodářské 

stabilizaci, jež přetrvala bezmála do sklonku desetiletí. S jistým opožděním (ale o to 

silněji) však poté zemi zasáhly důsledky celosvětové krize. Důvodem intenzity jejího 

dopadu a pomalejšího tempa odstraňování jejích důsledků byla výrazná exportní 

orientace průmyslu. Ten byl těžce postižen izolacionistickou hospodářskou 

politikou, jíž okolní státy na situaci reagovaly. Stagnace přitom provázela ekonomiku 

až do počátku druhé poloviny let třicátých, kdy byla tíživá situace hospodářská 

vystřídána krizí politickou. 

I přes ekonomické výkyvy však lze zemi z hlediska stupně společenského 

vývoje řadit mezi nej vyspělejší v regionu. 84 Tato situace byla dána zejména 

industriálni vyspělostí české části soustátí, jež zdědilo významný podíl průmyslu 

bývalé monarchie. V době meziválečné ovšem probíhal již důležitý proces 

postindustriální, a to růst počtu obyvatel zaměstnaných v terciární sféře (doprava, 

obchod, peněžnictví, státní správa a svobodná povolání). Také údaje 

к demografickému a urbanistickému vývoji dokládají přibližování českých zemí 

rozvinutým státům západním: „na konci roku 1938 se podii městského obyvatelstva [...] 

83 Souhrnně téma pojednává syntetická práce Václava Průchy a kol.: Hospodářské a sociální dějiny 
Československa v letech 1918- 1992 I. Díl, Období 1918-1945, Brno 2004. 
84 Podrobněji к vývoji společnosti ve sledovaném období viz kapitola Česká společnost 1918-1938 
práce Ludmila Fialová - Milan Kučera - Eduard Maur: Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996. 
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zvýšil na 52-53 procent, což byly hodnoty analogické situaci v tehdejší Francii".85 

Modernizační trendy byly dále patrné z diferencované politické struktury země, jež 

vykazovala všechny rysy moderní demokracie.86 

s/ 

Obdobně jako v ostatních evropských zemích došlo rovněž v Československu 

к prudkému nástupu nových forem masových sdělovacích prostředků. Dynamickou 

fází rozvoje prošel filmový průmysl87 a velmi záhy zasáhl nejširší společenské vrstvy 

fenomén rozhlasového vysílání, jehož podstatnou část již od samého zrodu tvořily 

programy s obecně kulturní a literární náplní.88 Podstatný rysem života meziválečné 

společnosti byl měnící se životní styl, který, jak jsme již výše zmínili, s nástupem 

nových médií úzce souvisel. 

Inovační tendence se projevovaly rovněž v bohatém spektru dobového 

tisku.89 Ten byl soustřeďován do několika nejdůležitějších koncernů spojených 

většinou s působením velkých politických stran. Koncerny sídlily především v Praze, 

kde byla kromě umístění hlavní redakce až na nečetné výjimky rovněž tištěna jejich 

hlavní periodika. Největším prvorepublikovým koncernem byl Melantrich spojený 

s národně socialistickou stranou.90 Jeho ústředním deníkem bylo České slovo. Tento 

list byl v meziválečných letech v souvislosti se snahou oslovit co největší okruh 

čtenářů a zprostředkovávat co nejčerstvější informace (v konkurenci především 

s rozhlasem) doplněn o řadu regionálních mutací a variant vycházejících v různých 

úsecích dne. V roce 1938 tak vycházelo rovněž Večerní České slovo, Večerní Moravské 

85 Tamtéž, s. 289. 
86 Tamtéž, s. 291 - dle klasifikace Roberta A. Dahla je Československo ve 30. letech jako jediné 
v regionu řazeno do kategorie „plných polyarchií". К systému přehledově též Eva Broklová: 
Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918 - 1938, Praha 1992. 
87 Přehledový náčrt jeho vývoje ve sledovaném období podává mj. publikace Luboše Ptáčka (ed.): 
Panorama českého filmu, Olomouc 2000. 
88 Téma podrobně zpracováno v monograficky komponované práci Evy Ješutové a kol.: Od mikrofonu 
к posluchačům. Z osmi desetiletí českého rozhlasu, Praha 2003. Základní faktografické údaje к rozhlasu a 
chronologický přehled s postižením základních legislativních norem obsahuje dále práce Barbory 
Kôpplové a kol.: Dějiny českých médií v datech. Rozhlas, televize, mediální právo, Praha 2003. 
89 Obecně к tématu kapitola Československá žurnalistika v letech 1918-1938, in Milena Beránková -
Alena Křivánková - Fráňo Ruttkay: Dějiny československé žurnalistiky. III. Díl. Český a slovenský tisk 
v letech 1918-1944, Praha 1988. 
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slovo, Ostravské České slovo či Ostravské Večerní slovo. Tisk národních socialistu však 

byl diverzifikován rovněž sociálně. Za účelem získání čtenářů ze širších vrstev 

vznikly další dva samostatné listy - raník A-zet a večerník Telegraf, jež dle vzpomínek 

Jaroslava Šaldy, ředitele Melantrichu, měly být účinnou odpovědí na nástup tisku 

koncernu Tempo.91 Tyto noviny byly levnější a vycházely ve výrazně větším nákladu 

než hlavní list, i ony se navíc dočkaly svých mutací (A-zet pro Bratislavu a jižní 

Slovensko, A-zet pro Slovensko a Podkarpatskou Rus, Ostravský telegraf). Na sklonku 

třicátých let tak byla periodika koncernu národních socialistů připravována ve 

čtyřech redakcích působících v různých městech republiky: kromě Prahy se jednalo 
v 

o Brno, Ostravu a Žilinu. V rámci koncernu byla navíc vydávana také řada dalších 

periodik, politických týdeníků, hospodářských, vědeckých či dalších 

specializovaných listů s delší periodicitou, ale např. i zábavní magazíny pro širší 

okruh čtenářů typu Pražský ilustrovaný zpravodaj, Ahoj na neděli či Hvězda čs. paní a 

dívek. 

Vývoj tisku dalších stran kopíroval uvedené inovativní prvky Melantricha i 

tendenci ke koncentrování velkého spektra vydavatelské činnosti pod jeden 

podnikatelský subjekt. Tisk strany lidové včetně jejího tiskového orgánu Lidové listy 

byl shromážděn okolo koncernu ČaT (Českoslovanská akciová tiskárna), vydávání 

publikací agrární strany zajišťovala Novina (jejím hlavním deníkem byl Venkov). 

Konzervativně orientovaná národní demokracie disponovala Národními listy, jejímu 

politickému profilu se rovněž blížilo psaní dalšího listu s dlouhou tradicí - Národní 

politiky. Významnou roli v dobovém literárním životě hrála periodika spojená se 

sociální demokracií, mj. s jejím ústředním listem Právo lidu, i se stranou 

komunistickou (Rudé právo). 

Jen nemnoho z důležitých deníků První republiky vycházelo mimo podniky 

řízené politickými stranami, tím nejvýznamnějším byly Lidové noviny tiskového 

90 Cenné údaje к vývoji Melantrichu přinášejí memoáry jeho ředitele Jaroslava Šaldy Budování tisku za 
Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé okupace, Praha 2001. 
91 Tamtéž, s. 133. 
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koncernu rodiny Stránských, jehož hlavní redakce sídlila v Brně.92 Další dobový list, 

Národní osvobození, byl tiskem legionářským. Specifický typ (komerčně velmi 

úspěšného) tisku, v němž se prosazovala bulvární žurnalistika, zastupovala 

periodika již zmíněného koncernu Tempo Jiřího Stříbrného (především Polední list). 

V souvislosti s rolí tisku při distribuci literatury je třeba připomenout, že 

stabilní součástí větších deníků byly básně, romány na pokračování či recenze. 

Zvláštním typem periodického tisku, stojícím svou podobou na pomezí časopisu a 

knihy, pak byly sešitové románové edice. Po úspěchu první z nich, která jí v našem 

prostředí dala jméno - Rodokapsu (vydání zahájeno 1935), rozšířil tento druh tiskovin 

nabídku většiny zmíněných koncernů. Forma sešitové edice se brzy stala klíčovou 

pro distribuci populární literatury, oproti knize byla výrazně levnější, oslovovala 

proto rovněž i širší vrstvy většinou nepříliš dobře finančně situovaných zájemců 

(především mládeže). Právě tyto tisky přitom byly předmětem řady polemik v 

pomnichovském období. 

Zastavme se však u média, jež svou působností zasahuje bezprostřednějším 

způsobem do literární komunikace: časopisů. Ty tvoří klíčovou součást moderní 

literární kultury. Fungují nejen jako prostor pro zveřejňování a kritické posuzování 

beletristických textů, představují rovněž klíčovou platformu konstituování 

literárních seskupení. Jsou důležité pro utváření jejich programových tezí (vnitřní 

komunikace) i pro uplatňování jejich programu ve vztahu к okolí. Představují tak 

klíčové místo redistribuce kulturního kapitálu, jehož přičiněním dochází к vnitřní 

strukturaci literárního pole daného místa a času. 

V meziválečném Československu se utvářel bohatý a vnitřně diferencovaný 

systém časopisů, zajišťující vhodné podmínky pro zachování generačního 

a skupinového rozvrstvení literatury. Do tohoto období vstupují jak starší periodika, 

spojená ještě s generací realistickou (Lumír, Zvon), tak listy reprezentující generaci 

90. let (Moderní revue). Na poválečné scéně se ovšem objevuje především řada 

92 Srov. Jiří Pernes: Svět Lidových novin 1893-1993. Stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a 
politiky, Praha 1993. 
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periodik nových, z nichž z hlediska literárního nej významnějšími byly Cesta (red. 

Miroslav Rütte), Červen (S. K. Neumann) a Kmen (S. K. Neumann). Značnou 

dynamiku pak vykazují první časopisy mladé poválečné generace, jež většinou 

zanikly po velmi krátké době (Den, Orfeus), jistou výjimku ovšem představoval 

brněnský Host, měsíčník Literární skupiny, jenž vycházel až do sklonku 20. let. 

V nástupu avantgardy sehrál důležitou roli její trvalejší tribuny (po tiscích spíše 

sborníkového typu) první skutečný časopis Pásmo (vydávaný brněnským 

Devětsilem), na nějž navazovala Teigem řízená Revue Devětsilu - ReD. V polovině 20. 

let ovšem vznikají i periodika dalších literárních seskupení mladší generace -

ruralistů (Sever a východ) či katolíků (Durychův Rozmach, Tvar, na sklonku desetiletí 

též Akord). 

Pro diferenciaci literární komunikace meziválečného období byl příznačný i 

zrod nového typu kulturního periodika - kritické revue. Jejím nej významnějším 

reprezentantem byl Šaldův zápisník, výlučný již tím, že obsah po celou dobu jeho 

existence zajišťoval jediný autor. Na tradici této revue se později snažil navázat 

Kritický měsíčník (Václav Černý). Druhou inovační formu, rodící se z propagačních 

nakladatelských tisků, představoval tzv. nakladatelský časopis (Rozpravy Aventina, 

Kulturní zpravodaj (později Panorama), ve 30. letech ELK a další). 

Již ve 2. polovině 20. let a zejména na přelomu desetiletí do popředí 

vystoupily další nově vydávané časopisy. К podstatnému rozvoji přitom dochází 

v oblasti siřeji kulturněpoliticky orientovaných periodik, spjatých s různými, 

světonázorově vymezenými částmi umělecké veřejnosti. Úlohu klíčového levicového 

týdeníku tohoto typu sehrála Fučíkova Tvorba (původně založena 1925 F. X. Šaldou), 

zásadním způsobem do dobových debat vstupoval rovněž brněnský Index (okruh 

Bedřicha Václavka a Josefa Ludvíka Fischera). Od roku 1929 vycházel dále 

legionářský Čin a z pravicově orientovaných sehrály důležitou úlohu časopisy Řád, 

v poslední fázi existence První republiky též Obnova a Tak. Rostoucí význam měla 

v období debat 30. let liberálně orientovaná Přítomnost (Ferdinand Peroutka). 
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Z hlediska kvantity vydávaných časopisů je patrné, že vývoj kopíroval 

proměny hospodářské a politické situace země. Výrazný propad jejich počtu byl 

spojen s přelomem 20. a 30. let, vzestupnou tendenci tento počet vykazuje opět v 

období po roce 1935. К zániku největšího počtu časopisů (a to rovněž kulturních, 

Obr.l 

Časopisy v Čechách 1935-39 
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• literární 58 61 68 62 55 

• umělecké 66 67 j 75 j 70 59 

• kulturní 100 101 112 104 79 

Pramen: Jaromír Kubíček a kol.: Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 2, Časopisy České 
republiky 1919-1945, 4 sv., Brno 2006-2007. 

uměleckých i literárních - počty v letech 1935-1939 viz Obr. 1) ovšem dochází po 

Mnichově.93 

Vývoj hospodářství samozřejmě výrazně určoval i situaci v nakladatelském 

podnikání. Také zde vedle tradičních firem (Jan Otto, František Borový, ]. R. Vilímek, 

Jan Laichter) vznikaly v poválečném období podniky nové. Do oblasti literární přitom 

spadala produkce pouze některých z nich (Václav Petr, Symposion, Odeon). Vzhledem 

ke kvalitě produkce a později i své velikosti zaujalo přední místo nakladatelství 

93 Tématu se podrobněji věnujeme v kapitole věnované druhorepublikové cenzuře. 
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Aventinum Otokara Štorcha-Mariena. Právě jeho pád v roce 1933 vyvolal dle 

vzpomínek pamětníků94 nej významnější otřes dobového nakladatelského systému. 

Obr. 2 

Knihy vydané v Československu v letech 1930-39 
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Prameny: Václav Foch - Karel Randé (eds.): Bibliografický katalog Československé republik}/. Literární 
tvorba z roku 1930, Praha 1931 (další svazky na jednotlivé roky Praha 1932-1934 připravené stejnými 
editory, poté editorem pouze Karel Randé, Praha 1935-1940). 

Během První republiky se i v této oblasti objevily nové formy podnikání, 

jednu z nich představovalo tzv. družstevní nakladatelství. Úspěšnou firmou tohoto 

typu byla Družstevní práce, na jejímž vybudování měl významný podíl Václav 

Poláček. Jednalo se de facto o variantu knižního klubu (v německé podobě 

charakterizován výše) se stabilní členskou základnou a zajištěným odbytem 

produkce. Nakladatelskou oblast dále ovlivnil i již zmíněný proces soustřeďování 

tisku do koncernů. Nakladatelství utvořená v rámci tiskových koncernů jednotlivých 

politických stran (Melantrich, Novina, Vyšehrad atd.) však do literární oblasti 

významněji zasahují až ve třicátých letech. Na základě proměn počtu vydaných 

94 Srov. Julius Firt: Knihy a osudy, Brno 1991. 
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titulů (Obr. 2) lze opět sledovat význam hospodářských a politických mezníků 

(opožděné ekonomická krize, zánik První republiky) pro dynamiku vývoje odvětví. 
v 

Do meziválečného období vstoupilo Československo, především pak česke 

země, i s rozvinutým systémem knihoven. Vývoj, jímž od roku 1918 tento systém 

prošel, se týkal jak počtu knihoven, tak organizačních změn v jejich provozu. Ty 

vyplývaly především z nové úpravy legislativy v této oblasti: 22. července 1919 byl 

Národním shromážděním schválen knihovnický zákon, který bez větších proměn 

platil až do sklonku předmnichovského státu. Zákon stanovoval mj. „povinnost 

zřizovat veřejné knihovny ve všech politických obcích",95 na základě tohoto nařízení tak 

vznikaly knihovny nové, zároveň však došlo к převzetí stávajících knihoven 

spolkových do péče obcí, jež na jejich provoz byly povinny přispívat. Dále byly 

utvořeny knihovní rady jednotlivých knihoven, jež se podílely na jejich řízení a 

řešily například otázky výběru literatury. Klíčovým periodikem poskytujícím 

metodické pokyny pro knihovníky byla Česká osvěta vydávaná Masarykovým 

lidovýchovným ústavem. V průběhu První republiky došlo v oblasti knihovnické i к 

zformování jednotné oborové organizace - Ústředního spolku československých 

knihovníků - hájící zájmy členů a poskytující i jistou oporu proti možným zásahům 

do autonomie knihoven. Spektrum různých oběhů literatury navíc pomáhaly 

udržovat i dynamicky se rozvíjející knihovny vědecké a odborné, zaměřené na 

čtenáře náročnější. 

Další důležitý prvek dobové literární komunikace představovala cenzura. 

Tomuto tématu se budeme později věnovat podrobněji, charakterizujme proto nyní 

jen ve stručnosti obrysy prvorepublikového cenzurního systému. Ten vycházel 

z legislativních norem utvořených ještě v dobách habsburské monarchie, doplněných 

o tzv. Malý tiskový zákon z roku 1933. Tyto normy obsahovaly dvě základní 

ustanovení vztahující se na tisky do šesti tiskových archů (noviny a časopisy) a tisky 

svým rozsahem tuto hranici přesahující (knihy). Zatímco první skupina byla 

podrobována předběžné cenzuře, druhá jí nepodléhala. I přesto zůstávala také 
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knižně vydávaná literatura pod soustavným dohledem. Umožňoval to systém 

povinných výtisků, jejichž jeden exemplář byl do určené lhůty po vydání (následná 

cenzura) odevzdáván příslušným policejním úřadům v místě vydání tisku. Pro 

zabezpečení sankcí navíc existovala koncesní povinnost všech tiskařů, jimž v případě 

opakovaných konfiskací mohlo hrozit až odebrání této koncese. Podstatným rysem 

prvorepublikové cenzury byla její zakotvenost v liberálním právním řádu. Veškeré 

konfiskace (mimo období, kdy platila zvláštní právní ustanovení) musely být 

potvrzeny rozhodnutím tzv. tiskových soudů. U nich se mohl tiskař proti 

rozhodnutím cenzury hájit. Z hlediska obsahového byly za První republiky 

konfiskovány především tisky s orientací levicově či pravicově extremistickou a dále 

tisky označované dobovou terminologií za „pornografické".96 V průběhu dvacátých 

let byl připravován též zákon proti „braku a pornografii", к jeho schválení však 

nedošlo. 

Patrně i v souvislosti s liberální cenzurní praxí nehrály, v porovnání např. s 

Německem, tak důležitou roli spolky sdružující spisovatele za účelem ochrany jejich 

autorských práv. V Československu existovaly dvě takovéto organizace: Syndikát 

českých spisovatelů a Ochranné sdružení autorské (OSA). Obě se soustředily 

především na formulování obecných pravidel platných pro tuto oblast (legislativní 

normy), nedisponovaly ovšem např. žádnými specifickými pravomocemi ve vztahu 

к cenzuře. 

Ze spisovatelských spolků, jež zastupovaly československé autory ve vztahu 

к zahraničí, sehrál v meziválečném období vážnější úlohu PEN-klub.97 Iniciátorem 

ustavení jeho české odbočky byl prof. Otakar Vočadlo. Ten jako člen mezinárodního 

PEN-klubu v Londýně oslovil Karla Čapka s nabídkou, aby byla i v Československu 
vt v 

založena samostatná sekce organizace. K tomu došlo roku 1926 a Čapek se nakonec 

stal jejím předsedou. Mezi české členy klubu pak patřili především literáti z Čapkova 

45 Jiří Cejpek a kol.: Dějiny knihoven a knihovnictví, Praha 2002, s. 178. 
96 Do této kategorie přitom byly v některých případech kvůli své obrazové příloze zařazovány např. 
i některé spisky o pohlavní zdravovědě. 
97 K jeho dějinám viz monografii Petry Krátké Český PEN-klub v letech 1925-1938, Praha 2003. 
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okruhu, zástupci redakcí nejvýznamnějších novin a představitelé starší spisovatelské 

generace. Teprve v druhé polovině let třicátých do ní vstoupili i někteří 

z reprezentantů mladší autorské generace (František Götz, Adolf Hoffmeister). 

Aktivita sekce spočívala jednak v účasti jejích členů na kongresech pořádaných 

v zahraničí, jednak ve zvaní mezinárodních hostů - většinou členů klubu -

к přednáškám do Československa. Vyvrcholením její činnosti bylo pak uspořádání 

mezinárodního kongresu PEN-klubu v Praze. Ten proběhl již v dramatické atmosféře 

léta 1938, přesto se ho však zúčastnila řada jeho renomovaných zahraniční 

představitelů (mj. předseda Jules Romains, Herbert George Wells, Herman Ould, 

Tristan Tzara či Filippo Tommaso Marinetti). I toto aktivní zapojení českých 

spisovatelů do mezinárodních aktivit svědčilo o rostoucím renomé domácí literatury 

v zahraničí. 

Obecně lze tedy říci, že literární život za První republiky byl charakteristický 

svými moderními formami a umožňoval vznik diferenciované, vnitřně bohatě 

rozvrstvené literatury, cirkulující v různých sociálních obězích. Období 

pomnichovské mělo v tomto ohledu přinést významné změny. Zaměřme se nyní na 

zachycení společenské atmosféry a politických událostí, jež tyto proměny zapříčinily 

a umožnily. 

Mnichov, jeho bezprostřední důsledky a reakce společnosti 

Politické rozhodnutí reprezentantů čtyř mocností učiněné v Mnichově 29. září 

1938 znamenalo tečku za První republikou. Z mapy středoevropského prostoru 

zmizel poslední stát, který odolával totalitárním a autoritativním tendencím a který 

se hlásil к západnímu pojetí liberální demokracie. Z hlediska celoevropského 

zapříčinil Mnichov pokles prestiže a oslabení západních zemí, plnou vahou však jeho 

důsledky dopadly především na obyvatele země, jež byla v rozhodujícím okamžiku 

svými spojenci vydána na pospas agresorovi. 
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Vyústění dramatických okamžiků mnichovské krize vyvolalo v nejširších 

vrstvách českého obyvatelstva šok a deziluzi. Společnost, jež se připravovala na boj, 

byla náhle konfrontována s nečekanou realitou kapitulace. Již první okamžiky 

existence Druhé republiky přitom byly spojeny jednak s odchodem některých 

klíčových politických reprezentantů předchozí demokratické garnitury, jednak 

s hledáním nového zahraničněpolitického modu vivendi. Z něho se odvozovala 

rovněž podoba vnitřního uspořádání nových politických poměrů. 

Významným spolučinitelem prvního období pomnichovského státu byl pocit 

zhroucení dosavadních jistot, který provázela specifická atmosféra dějinného zlomu. 

Během velmi krátkého okamžiku byla česká společnost konfrontována nejen se 

zradou zahraničních spojenců, inscenovaných prakticky po celou dobu První 

republiky za ručitele trvalosti základů, na nichž stát spočíval, ale i se selháním 

vlastních politických vůdců. Ti z pohledu dobového většinového veřejného mínění 

fatálně zklamali v okamžiku, kdy od nich bylo očekáváno jediné - převzetí 

odpovědnosti v patrně nejvyhrocenějším zlomovém bodě českých moderních dějin.98 

Paradoxním aspektem souvisejícím s vyostreným odmítnutím politické garnitury 

i samotné ideologie První republiky, jež se především formou nejrozmanitějších 

publicistických útoků začaly po Mnichovu objevovat, byla skutečnost, že za 

mobilizací celé společnosti,99 její přípravou na ozbrojený konflikt, právě tato 

garnitura stála. Energie, jež se akumulovala léta trvajícím ospravedlňováním hodnot 

demokracie a humanity, provázená rovněž strategiemi systematického 

koncentrovaného působení na masy,100 se obrátila proti jejím původcům. Je to patrné 

98 Ze se nejednalo pouze o názor odpůrců první republiky a jejího politického zřízení dokládají mj. 
pasáže věnované dění v posledních zářijových a prvních říjnových dnech z memoárů Václava 
Černého Křik koruny české. Paměti II. 1938 - 1945. Náš kulturní odboj za války, Brno 1992, s. 58-60. 
99 Termín mobilizace (Mobilisierung) používáme v souladu s pojetím prof. Gerda Krumeicha, jenž 
s ním v rámci svého kulturněhistoricky orientovaného zkoumání pracoval při zachycení vnitřní 
dynamiky společenského vývoje německé společnosti před a během prvního světového válečného 
konfliktu v přednáškovém cyklu Der erste Weltkrieg (přednesen na Univerzitě Heinricha Heineho 
v Důsseldorfu během zimního semestru 2007/08). 
100 Tento aspekt dobového dění dosud nebyl uspokojivě zkoumán. Za podnětný příklad analýzy 
alespoň výseku zmíněného systematického působení na nejširší sociální vrstvy prostřednictvím 
rozhlasového vysílání považujeme studii Davida Vaughana Bitva o vlny. Rozhlas v mnichovské krizi, 
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zejména z dobově příznačných kampaní požadujících „hledání viníků" či 

zodpovězení otázky „kdo je vinen" za národní katastrofu. Tímto způsobem můžeme 

ostatně osvětlit onu - z dnešního pohledu zdánlivě nepochopitelnou - obsedanci při 

kladení této sugestivní a záměrně zjednodušující otázky. Objevila se 

v nejrozmanitějších sociálních uskupeních a ze scény prakticky nezmizela do 

posledních okamžiků existence pomnichovského státu.101 

I v uskupení těch, kteří byli za potenciální viníky označováni (tedy politicky 

příslušných především к levici a politickému středu), se objevily snahy postihnout 

příčiny Mnichova a formulovat perspektivy dalšího vývoje, neměly ovšem 

pochopitelně podobu organizovaných kampaní. Postoj, který zaujala KSČ, odpovídal 

politice strany z období posledních měsíců existence První republiky. Její 

reprezentanti navenek posuzovali situaci obdobně jako většina komentátorů 

z liberálně demokratických kruhů - považovali ji za tragédii způsobenou selháním 

západních spojenců - a oficiálně vyjadřovali účast a ochotu na udržení hodnot 

demokracie ve středoevropském prostoru. Fakticky však již od počátku října zejména 

z propagandistických důvodů akcentovali také další aspekty hodnocení dobových 

událostí. Za viníky na straně západních spojenců byly považovány „temné síly 

reakčního velkokapítálu. Třídní zájmy reakční velkoburžoazíe v Anglii a ve Francii to byly, 

Praha 2008. Jeho práce se zaměřuje především na srovnání německojazyčného vysílání českého 
rozhlasu a jeho komparaci s masivní propagandou říšského rozhlasového vysílání zaměřeného na 
německé publikum v zahraničí. 
101 Sub speciae dobového kladení této výsostně politické otázky připomeňme, že adekvátní 
historiografický přístup by měl vyrůstat především z vysvětlení důvodů, proč byla právě tato otázka 
v daných časoprostorových souřadnicích kladena. Jistou problematičnost dosavadního historického 
bádání spatřujeme v tom, že dosud převládaly otázky typu „kdo je vinen za hledání viníků v období 
Druhé republiky". S odkazem na již zmíněné přednášky Gerda Krumeicha připomínáme, že tento 
způsob kladení otázky odpovídá spíše přístupu politizujícímu (vnějším dokladem postoje к tématu 
může být i rétorika, která je v konkrétních pracích používána). Krumeich obdobnou situaci 
dokumentoval na sledování německých studií o první světové válce. Za práci výsostně politickou, 
poplatnou navíc marxistické ideologii doby vzniku, tak považujeme např. monografii Miloše Hájka 
Od Mnichova к 15. březnu. Příspěvek к politickému vývoji českých zemí za pomnichovské republiky, Praha 
1959. Bez ideologických zatížení, ovšem stále spíše v rovině politizujícího diskursu, pojal dle našeho 
názoru téma rovněž Jan Rataj ve své práci O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky 
v druhé republice, Praha 1997. 
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které velely v Mnichově na účet Československa zachraňovat Hitlerův režim". 102 

Odpovědnost ovšem z tohoto pohledu spadala i na domácí reprezentaci, protože 

„vláda neměla ni ústavního, ni politického práva kapitulovat. Lid chtěl bojovat. Armáda 

chtěla bojovat".103 Za jediného skutečného zastánce boje proti agresorovi označovali 

komunisté svou vlastní stranu, „která hrozící nebezpečí včas viděla, před ním varovala a do 

posledního okamžiku osudné kapitulace se snažila o odvrácení nejhoršího".104 Jediným 

spojencem, který nezklamal, byl v interpretaci komunistů pochopitelně Sovětský 

svaz. 

Také část význačných představitelů liberálních sil však byla do té míry 

otřesena selháním demokracie, že rozvíjela představy o nutnosti přizpůsobení se 

změněné situaci a nutných úpravách politického uspořádání státu, v první řadě jeho 

zahraničněpolitické orientace. Jako příklad uveďme hlasy zaznívající již během 

prvních dnů po Mnichovu z periodik tradičně úzce spojených s politikou Hradu. Jan 

Stránský (pod pseudonymem Petr Bílý) uveřejnil již 4. 10. v Lidových novinách 

článek reflektující proměnu Evropy po dohodě čtyř mocností, který obsahoval 

provokativní formulaci: „budeme tedy pro tento lepší zítřek žít ve špatném dnešku a 

nemůžeme-li zpívat s andělí, budeme výti s vlky".105 Zasvěcený vojenský komentátor 

téhož listu a rozhodný zastánce bojovného postupu ve dnech krize, plukovník 

Emanuel Moravec, o den později pod svou obvyklou šifrou Stanislav Yester plédoval 

pro budoucí jednoznačně proněmeckou orientaci: „Nestyďme se nazvat chybu chybou, 

jinak nevybředneme z nových omylů a katastrof. Hledejme především lepší poměr к všem 

svým sousedům a nechrne už toho ideologického mesiášství, na které náš národ v dějinách 

102 Projev Klementa Gottwalda ve stálém výboru Národního shromáždění z 11. 10. 1938, in Ludmila 
Kubátová - Irena Malá - Jaroslav Soukup - Jaroslav Vrbata (eds.): Protifašistický a národně 
osvobozenecký boj českého a slovenského lidu 1938 - 1945, 1. díl, Mnichov a březnová tragédie, 3. sv. Po 
Mnichovu, 3. seš. Období od 1. října 1938 do 20. října 1938, Praha 1985, s. 106. 
103 Tamtéž. 
104 Tamtéž. Jednalo se fakticky o oficiální komunistický výklad událostí rozuzlení mnichovské krize, o 
čemž svědčí takřka totožný Dopis Ú V KSČ členům strany, vytyčující hlavní politické úkoly komunistů 
v nejbližší budoucnosti z 8 .10.1938, tamtéž, s. 85. 
105 Jan Stránský: Nová Evropa, Lidové noviny 46,1938, č. 498, s. 1, 4.10.; podepsáno Petr Bílý. 
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několikrát těžce doplatil".106 Do jisté míry překvapující byly rovněž rozbory Ferdinanda 

Peroutky v jím redigované Přítomnosti. Publicista považovaný za jednoho 

z nejrozhodnějších zastánců (ovšem i objektivních kritiků) První republiky a 

zasvěcených analytiků jejího vývoje se к otázce opakovaně vracel. Zdůrazňoval 

nectnosti prvorepublikového politického života, tříštění sil a obětování národních 

zájmů zájmům partikulárním. Za chybu mezinárodněpolitické strategie 

předmnichovského státu považoval neschopnost nalézt dohodu s Německem, 

nezastíral přitom ovšem komplikovanost takového postupu. Chyby špiček 

politického vedení viděl v nepostřehnuti reálného rozložení sil na evropské scéně, jež 

se negativně projevilo v nekritických očekáváních domácí veřejnosti: „ale proč měl lid 

iluze? Není v tom právě vina Benešova? Jeho povinností bylo lépe vědeti".W7 

Nejostřejší reakce na mnichovské rozhodnutí pak vycházelo z pravicově 

orientovaných vrstev české veřejnosti. Ve vypjatém období prvních týdnů a měsíců 

existence Druhé republiky hrály prim bulvární listy vydávané koncernem Tempo 

(Polední list, Večerní list, Expres). Již krátce po Mnichovu se na jejich stranách objevily 

články útočící na reprezentanty prvorepublikové politické scény. Právě odtud 

vycházely nejagresivnější kampaně požadující soud nad viníky národního neštěstí 

a další podobně laděná publicistika. Objevovaly se v nich rovněž útoky na 

představitele levicových stran, německé emigranty, doplněné četnými antisemitsky 

orientovanými příspěvky. Změnu společenského klimatu ovšem daleko více 

poznamenalo psaní tiskovin dosavadních vládních stran, jež se rovněž nezdržely 

106 Emanuel Moravec: Účtování a co dále, Lidové noviny 46,1938, č. 500, s. 1, 5.10. ; podepsáno Stanislav 
Yester. 
107 Ferdinand Peroutka: Zavinil to jeden muž? Přítomnost 15, 1938, č. 41, s. 643, 10. 10.; podepsáno F. 
Peroutka. 
Ač svou otázku v článku relativizuje komentářem, že sám není schopen tuto vinu posoudit. Je patrné, 
že Benešova role v událostech a jeho koncepce zahraniční politiky byla v kruzích publicistů kolem 
tiskového koncernu rodiny Stránských kriticky hodnocena již od počátku 30. let. Dokládá to ve svých 
vzpomínkách i Julius Firt, který v souvislosti se Švehlovou kritikou Beneše poznamenal: „Podle jeho 
[Švehlova - pozn. TP] názoru nechtěl Beneš přiznat krach blížící se krach takzvané kolektivní bezpečnosti [...] 
či krizi Společnosti národů a Malé dohody, na jejichž existenci vybudoval celou svou zahraničně politickou 
koncepci. Tím, že se neodhodlal debakl přiznat, šířil neustále prostřednictvím svých orgánů neoprávněný 
optimismus a uspával veřejné mínění." Julius Firt: Knihy a osudy, Brno 1991, s. 274. 
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útoků a rekriminací. Jednalo se o agrárnický Venkov a především Večer, vydávaný 

stejným koncernem. Útoky na předmnichovskou politiku i její reprezentanty se 

objevily také v Lidových listech a Pražském večerníku, tiscích lidové strany. 

Překvapením - zejména pro intelektuální kruhy - byla agresivita psaní některých 

kulturních a kulturněpolitických tisků katolických intelektuálů. Zde 

„vynikla" především Durychem redigovaná Obnova (od poloviny října Národní 

obnova), která se podílela prakticky na všech pomnichovských kampaních. Již 15. 10. 

zde například vyšel jeden z nejkontroverznějších článků Josefa Konstantina Miklíka 

(podepsaný pseudonymem Zbyněk Abeceda) Nechceme!, shrnující všechna 

„podstatná" témata doby: „Nechceme sektářství husitského, které rozdělilo národ, 

německého, které jej zdecimovalo, anglosaského, které jej rozleptávalo, československého, které 

jej zostuzovalo, rozeštvávalo a klamalo [...] Nechceme zednářství, volnomyšlenkářství, 

neznabožství, velikášství, bezbožnictví a bolševictví, surrealistických ztřeštěností, 

ideologických centrál a zpátečnického blábolení [...] Nechceme emigrantství, partajního 

čachrářství a politického kuplířství, mezinárodního politikaření, pletichaření a záškodnictví, 

které je s to znepřáteliti nám kdejakého potentáta a kdejaký národ na zeměkouli".108 

Zmíněné zhroucení jistot provázené zhoršující se společenskou atmosférou se 

ovšem zdaleka nevyčerpávalo prvotními otřesy z mnichovského traumatu. 

Bezprostředně po něm totiž následoval dopad praktických důsledků vojenské 

kapitulace. Jednalo se o především o důsledky ekonomické, jež bezprostředně 

postihly široké spektrum společnosti.109 Je přitom důležité mít na vědomí, že 

v paměti účastníků dobového dění dosud zůstávala bolestná zkušenost let světové 

hospodářské krize. Do vnitrozemí směřovaly desetitisíce uprchlíků z obsazovaných 

území s pouhým minimem majetku, který s sebou stačily pobrat. Nádraží řady měst 

nabízela scény zoufalých lidí, mnohdy celých rodin, bez střechy nad hlavou, scény 

nikoli nepodobné těm z let velké krize. Dopravní tepny vedoucí od pohraničí 

108 Josef Konstantin Miklík: Nechceme, Obnova 2,1938, č. 41,15.10. , s. 5; podepsáno Zbyněk Abeceda. 
109 I tato situace byla bedlivě sledována sdělovacími prostředky, důkladnou, ovšem značně 
optimistickou analýzu hospodářské situace provedl již krátce po Mnichovu např. K. Synek: Nové čsl. 
hospodářství, Přítomnost 15,1938, č. 40, s. 635-636, 3.10. Text byl na několika místech cenzurován. 
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poskytovaly v pomnichovských dnech kromě pohledu na uprchlíky rovněž neméně 

zkrušující obraz vracejících se, často demoralizovaných vojenských jednotek. 

O tragické situaci uprchlíků, ale i o dramatickém stavu hospodářství celé země, bylo 

přinášeno dobovým tiskem a rozhlasem podrobné zpravodajství, jež přes cenzurní 

regulaci vyvolávalo hněv a vztek posluchačů a čtenářů. Reagovala na ně i prohlášení 

kulturních institucí formulovaná jako reakce na rozhodnutí čtyř mocností. Manifest 

Celému vzdělanému světu např. uváděl: „Tomuto národu [...] bere se rozhodnutím 

konference mnichovské [...] nezbytná část jeho životní půdy. Bere se mu právo společného 

užívání přírodního bohatství naší země, uloženého právě pod pohraničními horami. Bere se 

mu či ničí se mu existenčně taková část jeho příslušníků, zejména sociálně slabších, že je 

vskutku ohrožován v samých základech svého bytí".™ Společnost ovšem byla tomuto 

traumatizujícímu tlaku vystavena po delší dobu, minimálně do listopadu 1938 totiž 

přicházely stále nové katastrofické zvěsti, úzce související s dalšími důsledky 

mnichovské kapitulace. 

Ačkoli bylo povoleno pouze oficiální cenzurované zpravodajství o jednání 

mezinárodní komise v Berlíně, dohlížející na průběh záboru pohraničních území, 

každá nová zpráva o jejím jednání způsobovala zjitření a nové obavy z postoje jak 

hitlerovského Německa, tak někdejších spojenců - Francie a Velké Británie. Po dvou 

dnech jednání komise, jež probíhala podle diplomatických zvyklostí, začala německá 

strana, zcela si již jista svým naprostým vítězstvím, diktovat podmínky.111 Také na 

tuto skutečnost reagovaly kulturní kruhy protestním prohlášením: „Byli jsme znovu 

oklamáni a podvedeni. Podmínky, které jsme přijali po mnichovské poradě velmocí, nebyly 

dodrženy a naši spojenci se spojili s našimi nepřáteli, aby společně hospodářsky zmrzačili naši 

zem a učinili ji neschopnou života i sebeobrany. 

Na místo plebiscitu, jenž nám byl slíben pro sporná a smíšená území, bylo nám 

ultimátem berlínské mezinárodní komise, a to bez slyšení zástupce naší vlády a bez ohledu na 

110 Václav Černý, cit. dílo, s. 40. 
111 Souhrnná rekapitulace činnosti komise a průběhu jejího jednání byla provedena v monografii Jana 
Gebharta a Jana Kuklíka: Druhá republika. 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském 
a kulturním životě, Praha 2004. 
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jeho protesty nařízeno, abychom tato území vyklidili a postoupili neprodleně německé 

okupační armádě. Toto neslýchané porušení úmluvy, jež vydalo ryze české kraje a na milion 

Čechů Německu, ukazuje před celým světem, že čtyřem spojeným velmocem nejde o 

spravedlivé řešení menšinového problému, nýbrž o znásilnění národa, jenž se ničím 

neprovinil a složil zbraně jen na nátlak svých přátel, aby zachránil mír".U2 

Rozhodnutí o rezignaci na plebiscit, které padlo již 5. 10. 1938, přitom 

provázely i další okolnosti, jež dokládaly, v jak bezvýchodné situaci se stát ocitl: za 

základ jednání o tzv. pátém pásmu (původně v ustanovení protokolu mnichovské 

dohody podléhajícímu plebiscitu) byly stanoveny výsledky sčítání obyvatelstva 

z roku 1910, pro českou stranu krajně nevýhodné a z hlediska etnického principu 

naprosto neodpovídající reálnému stavu. Docházelo tak kzáboru oblastí, v nichž 

fakticky Němci nežili. Karel Čapek na obsazení svého rodného města Malých 

Svatoňovic reagoval: „Poslyšte, vždyť tam nikdy nebylo jediného usedlého Němce, kromě 

pana markšajtra nebo oberštajgra, když ho na tamní uhelný důl kdysi dosadil náchodský kníže 

pán".m Stav nejistoty ve vztahu к územnímu vymezení státu přitom nebyl ukončen 

ani po podpisu česko-německého protokolu o nové státní hranici dne 20.11.1938. Ze 

strany Třetí říše byly i nadále vznášeny nároky na další úpravy a Druhé republice 

nebyly ani přes Hitlerův slib během mnichovských jednání hranice garantovány, 

konec stavu nejistoty tedy paradoxně přinesla až březnová okupace.114 

Již během dnů krize vystoupily se svými územními nároky rovněž další 

sousední státy - Maďarsko a Polsko. Zatímco ostražitost vůči jihovýchodnímu 

sousedu vzhledem к silným a trvalým revizionistickým tendencím provázela 

zahraniční politiku První republiky fakticky po celou dobu její existence, čemuž 

odpovídalo i její členství v Malé dohodě, otevřené nepřátelství Polska bylo i přes 

112 „My, spisovatelé a kulturní pracovníci...". Prohlášení Obce čs. spisovatelů koncipované Miroslavem 
Ruttem, LA PNP, fond Obec československých spisovatelů (dále jen OČSS), oddíl rukopisy vlastní, 
inv. č. LA 36/82/0260. 
Vášnivou oslavu jednoty státního celku obsahující vykreslení význačných míst národní dějinné a 
kulturní paměti v odstoupeném pohraničí spojil s bolestnou obžalobou předchozí vládnoucí garnitury 
Arne Novák v článku Ztracené kraje, Lumír 65,1938/39, č. 1, s. 2-6, 30.11. 
1,3 Karel Čapek: Studánka, Lidové noviny 46,1938, č. 517, s. 5 ,14.10. ; podepsáno K. Č. 
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dlouhodobě neuspokojivé diplomatické vztahy do jisté míry překvapením. 

Požadavek na okamžité odstoupení Těšínská a dalšího území na Slovensku zařadil 

tuto zemi mezi přímé agresory podílející se na rozkouskování státu. Polsko přitom 

svůj tlak stupňovalo zejména v posledních dnech září 1938.115 27. září adresovalo 

polské ministerstvo zahraničí československé straně nótu požadující „radikální a 

neodkladné vyřešení všech problémů sporných a hlavně rektífikaci hranic území obývaného 

občany národnosti polské".116 Odpověď vlády vyzněla jako souhlas s jednáním o 

požadavcích, a byla ustanovena komise, jež se problémem měla zabývat, časový 

horizont řešení byl stanoven na několik měsíců. Polská strana v další nótě z noci na 1. 

10. považovala navrhované řešení za „naprosto nedostatečné [...] problém nutno řešiti 

radikálním odstoupením území a částečným plebiscitema určila 24 hodinovou lhůtu od 

poledne téhož dne к vyklizení části požadovaných území (okresy Český Těšín a 

Fryšták), na odstoupení sporných oblastí se vztahoval dle ultimáta termín 10. října. 

Toto řešení nakonec bylo československou stranou vzhledem к zoufalé situaci přijato 

a kromě nejspornějších lokalit byla celé operace v podstatě uzavřena v navrhovaných 

termínech.118 

Požadavky maďarské strany, jež se nepodařilo vyřešit smírnou bilaterální 

cestou, byly nakonec předloženy к řešení mezinárodní komisi. Na základě 

rozhodnutí tzv. vídeňské arbitráže, probíhající za účasti ministrů zahraničí Německa 

a Itálie, bylo rozhodnuto o dalších územních ztrátách státu. Pronesený verdikt byl 

pro domácí veřejnost opět šokem, nový stát ztratil další strategickou obrannou linii a 

tisíce čtverečních své rozlohy, a to nejen v oblasti slovenské, ale rovněž na 

Podkarpatské Rusi. Ani tentokrát nebyla plně respektována etnická kritéria. 

114 Srov. Jan Gebhart - Jan Kuklík, cit. dílo, s. 23. 
115 „President republiky pak podal zprávu o jednání s Polskem, které z počátku bylo velmi přátelské, ale nyní již 
obsahuje žádosti, termíny i výhrůžky i data, která nutno odmítnouti." NA, PMR, inv. č. 2994, č. kart. 4396, 
protokoly ze schůzí ministerské rady, 1938, duplikáty, protokol o schůzi ministerské rady konané 28. 
září 1938 o 4 hod. odpoledne na Pražském hradě, s. 14. 
116 Tamtéž, protokol o schůzi ministerské rady konané 1. října 1938 o 8 hod. ráno v předsednictvu 
ministerské rady, s. 2. 
117 Tamtéž. 
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Výsledkem všech zmíněných záborů byla vojenskostrategicky ještě nevýhodnější 

podoba státního útvaru. Rozrušena byla dopravní infrastruktura (za hranicemi 

zůstaly od října 1938 i klíčové železniční spoje) a země byla ochuzena o významnou 

část průmyslu dosud organicky propojeného s domácí ekonomikou. 

Dalším ze signálů „atmosféry zlomu" a radikální proměny poměrů byly 

odstředivé tendence hrozící rozložit samotný státní útvar zevnitř, i ty byly 

pociťovány nejširší veřejností jako traumatizující záležitost. Dne 6. 10. byla 

podepsána tzv. žilinská dohoda mezi Hlinkovou slovenskou ludovou stranou a 

dalšími politickými subjekty (stranou národně socialistickou, agrární, národní 

a živnostenskou), jež se shodly na požadavku slovenské autonomie. Ta byla fakticky 

ještě téhož dne potvrzena pražskou vládou, jež ministrem pro správu Slovenska 

jmenovala Jozefa Tisa. 11. 10. pak byla jmenována také první autonomní vláda 

Podkarpatské Rusi (její oficiální název byl změněn na „Karpatská Ukrajina"), v jejímž 

čele stanul Andrej Bródy. Obě výrazné změny byly odhlasovány 19. 11. 1938 

Poslaneckou sněmovnou a vzápětí došlo i к jejich legislativní úpravě. 

V této atmosféře a souběžně se zmíněnými převratnými událostmi probíhal 

také proces radikální proměny politické scény. 

Proměny politické scény, vládní program Druhé republiky 

Dne 4. října 1938 byla utvořena nová vláda v čele s generálem Syrovým, jehož 

setrváním měla být demonstrována kontinuita s politikou předmnichovského období. 

Rekonstrukce na dalších vládních postech již ovšem dokládaly, že v klíčových 

oblastech politického života dojde к radikálním změnám. Důležitá byla zejména 

změna proběhnuvší na pozici šéfa zahraniční politiky. V čele ministerstva zahraničí 

vystřídal věrného stoupence Hradu, historika Kamila Kroftu, dosavadní velvyslanec 

v Itálii, agrárník a sympatizant italského fašismu František Chvalkovský. S jeho 

1,8 Srov. Jan Gebhart-Jan Kuklík, cit. dílo, s. 25-26. Jednání o neproblematičtějších oblastech se ovšem 
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příchodem začaly personální změny v aparátu ministerstva119 a orientace zahraniční 

politiky se proměňovala očekávaným směrem - zejména ve vztahu к nacistickému 

Německu. Již první oficiální cesta ministra přinesla ovšem pro zastánce urovnání 

vztahů se sousedy nepříjemné zjištění, v Berlíně nebyl nový stát vnímán jako partner, 

ale bylo s ním zacházeno jako se zcela závislým subjektem, jenž nemá právo nejen na 

vlastní rozhodování v záležitostech mezinárodních, ale jemuž budou diktovány 

i podmínky života vnitropolitického. 

Kromě uvedeného postupu Německa na jednání mezinárodní komise o tom 

svědčila rovněž vůbec nejvýznamnější personální politická změna prvních dnů 

Druhé republiky: demise Eduarda Beneše. Prezident svou abdikaci zvažoval již od 

okamžiku přijetí mnichovského diktátu, na tento krok se rovněž od prvních dnů října 

systematicky připravoval, mj. finančními transakcemi. Jejich pomocí si zajišťoval 

zázemí na budoucí zahraniční odbojovou akci, která dle jeho předpokladů měla být 

zahájena v okamžiku přímého střetu Německa se západními demokraciemi. 

Urychlené provedení tohoto rozhodnutí si ovšem vynutila především německá 

strana svým soustavným nátlakem během jednání o záboru pohraničních území. 

Samotný akt abdikace byl v této souvislosti proveden i za podpory domácích 

politiků, zejména reprezentantů vojenských kruhů, a měl být vstřícným krokem, 

který (jak doufali) bude zohledněn během dalšího jednání.120 Když ovšem 5. 10. 

prezident skutečně odstoupil, naděje na alespoň částečné zmírnění požadavků se 

rozplynuly a ukázalo se, že tento krok byl jen dalším z řady ústupků, jež byl nový 

stát nucen provést a jímž byly diktovány podmínky existence dosud alespoň 

navenek samostatného státu. V rozhlasovém projevu, který při této příležitosti 

proslovil, shrnul Beneš své politické premisy, naznačil svůj pohled na budoucí vývoj 

zahraničních vztahů, z nichž vyvozoval důsledky i pro budoucí rozhodování nových 

protáhlo a „poslední delimitační protokol byl podepsán až 10. prosince 1938". Tamtéž, s. 26. 
1 ,9 Srov. František Táborský: Pravda zvítězila, Praha 1948. 
120 Souhrnně situaci popsal Antonín Klimek ve studii Edvard Beneš od abdikace z funkce prezidenta 
ČSR (5. října 1938) do zkázy Československa (15. března 1939), in Jan Rataj - Antonín Klimek - Zlatica 
Zudová-Lešková: Z druhé republiky 1, II, Praha 1993, s. 155-240. 
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státních činitelů, a apeloval rovněž na politickou jednotu národa, v níž spatřoval 

jedinou možnost, jak eliminovat předpokládaný tlak zvenčí.121 Později v soukromém 

dopisu Ladislavu Rašínovi formuloval i své konkrétní úvahy o proměnách, jimiž se 

změněná situace ve středoevropském prostoru měla v politické praxi projevit: „Mělo 

jít o opatrnou a umírněnou přeoríentací vlády v koncesích totalítarísmu doma í v obratu 

к Německu".122 

V souvislosti s tlakem zahraničním a za ostrých debat domácího tisku tak byl 

v druhé polovině října zahájen proces „zjednodušení politického života". Již před 

prvními praktickými kroky v tomto směru bylo zřejmé, že zejména s ohledem na 

zahraničněpolitickou situaci je nadále neakceptovatelná představa udržení 

pluralitního systému v intencích prvorepublikových a zásah do systému stran musí 

mít zásadní povahu. To bylo patrné i z reakcí liberálně orientovaných intelektuálů. 

Ferdinand Peroutka v Přítomnosti formuloval názor, že „strany budou se musit 

rozumným způsobem sloučit a hlavně být ochotny přijmout rozumné vedení".123 Nejagilněji 

si v jednáních počínali reprezentanti agrární strany, jejichž názory opakovaně 

formuloval Rudolf Halík, šéfredaktor Venkova. Dle jeho představ se měla politická 

scéna sloučit do jediného subjektu, jenž by zajistil nejspolehlivější přechod do nové 

dějinné epochy. Strana také jako první projevila ochotu к výrazným reorganizacím 

vlastního aparátu a fakticky zahájila proces slučování stran. Tímto krokem si její 

zástupci hodlali zajistit klíčové pozice pro budoucnost. Během samotných jednání 

ovšem byla opuštěna radikální představa neomezené diktatury jedné strany a jako 

reálnou byla shledána představa „autoritativní demokracie" formulovaná prof. 

' Jaroslavem Mertlem. Ta vedle požadavku na absolutní moc, jenž jí umožňoval oproti 

„stranickým demokraciím" výraznější akceschopnost, obsahovala ovšem též 

požadavek na časové ohraničení trvání této moci. 

121 Eduard Beneš: Paměti. Od Mnichova k nové válce a novému vítězství, Praha 1947, s. 433-437. 
122 Jan Rataj, cit. dílo, s. 19. 
,23 Cit. dle Jan Gebhart - Jan Kuklík, cit. dílo, s. 45. 
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Zatímco postup agrárníků byl relativně jednotný, proces proměn dalších dvou 

politických subjektů probíhal za vnitřních sporů a štěpení jak v jejich vedení, tak 

v členské základě. Nejmarkantněji to bylo patrné na vývoji v řadách Československé 

strany lidové. Její dosavadní předseda a člen řady prvorepublikových vlád Msgr. Jan 
v 

Šrámek oficiálně proklamoval vůli zachovat samostatnost strany124, paralelně ovšem 

vedl jednání se zástupci národních socialistů o vytvoření středově orientovaného 

politického subjektu. Dle těchto představ měl nový politický systém nabýt podoby tří 

silných uskupení reprezentujících hlavní proudy politické orientace. S touto 

variantou ovšem nesouhlasilo české křídlo lidovců a stoupenci pravicově 

orientované Mladé generace ČSL. V čele takto se rodící frakce stál Bohumil Stašek, 

jenž po vyostřeném konfliktu se Šrámkem a po posílení vlastní pozice uvnitř strany 

začal orientovat své stoupence na spojení se stranou agrární. Rázný krok v tomto 

směru učinilo již na konci října vedení Mladé generace, jež prostřednictvím 

zemského náčelníka J. Pecháčka poprvé vyzvalo stávající vedení к rezignaci a samo 

při jednáních s předsedou Republikánské strany Rudolfem Beranem souhlasilo se 

sloučením mládežnických organizací obou subjektů do Mladé národní jednoty. 

Obdobný průběh měl tento proces i ve straně národně sociální. Její dosavadní 

předseda Emil Franke informoval předsednictvo národních socialistů po prvním 

společném jednání zástupců bývalých šesti koaličních stran (27. 10.), na níž byla 

obecně konzultována otázka slučování stran. Franke upozornil na nebezpečí, že o 

osudu strany v případě jejího nerozhodnosti „bude rozhodnuto"125 a podal rezignaci na 

svou funkci. Na základě dalších vnitrostranických jednání byla opouštěna představa, 

že se strana jako samostatný subjekt stane místem koncentrace politických sil 

stojících v opozici vůči projektu agrárníků. 

Na dalším jednání bývalých koaličních stran (12. 11.) pak formuloval Rudolf 

Beran požadavek, aby na politické scéně byly zachovány pouhé dvě strany. Vzápětí 

se ve spolupráci národních socialistů, Národního sjednocení (jež se od počátku 

124 Tamtéž, s. 42. 
125 Tamtéž, s.54. 
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sjednocovacího procesu stavělo к myšlence koncentrace subjektu okolo agrárníků 

vstřícně) a strany živnostenské již začala rodit konkrétní podoba nového subjektu. 

Ten vystoupil na veřejnost v tisku zmíněných stran 17. 11. provoláním Národe 

český!126, v souvislosti s nímž se poprvé objevuje i jeho jméno - Strana národní 

jednoty (SNJ). Předsedou se stal Rudolf Beran, jenž od 1. 12. zastával též post 

ministerského předsedy Česko-Slovenské republiky. Souběžně pokračoval 

sjednocovací proces i na levé straně politického spektra. Po zastavení činnosti 

komunistické strany se jeho centrem stala sociální demokracie. 11. 12. se konala 

ustavující schůze Národní strany práce, na níž bylo kromě sociálních demokratů 

zastoupeno též „legionářsko-sokolské křídlo národně socialistické strany" .127 Strana se ve 

svém programu přihlásila к tradici demokracie a sama sebe označila za „loajální 

opozici". Svědectví pamětníků dokládají, že tuto úlohu také po dobu své existence 

plnila.128 

Zaměřme se nyní ve stručnosti na program SNJ, obsažený náznakově ve 

zmíněném provolání, větší měrou pak v proslovu Rudolfa Berana předneseném 13. 

12. 1938 v Poslanecké sněmovně.129 Ten totiž zachycuje základní ideové prvky, jež 

měly spoluurčovat i dobové dění v oblasti kulturní. 

Výchozím bodem programových úvah SNJ je přesvědčení, že vzhledem 

к změněné politické situaci „nemůžeme prostě pokračovati ani programově, ani metodicky 

v politice, kterou jsme uskutečňovali až do září letošního roku".130 Zatímco doba minulá 

byla typická stranickým politikařením a roztříštěností, budoucnost se má odehrávat 

ve znamení jednoty národních sil. Tato jednota přitom byla vztahována na celek 

společenského života. „Myšlenka národní jednoty nezůstane ovšem omezena na pole 

organisace života politického Nebyl by sjednocen národ, kdybychom zjednodušili jen politické 

126 Národe český! Venkov 33, 1938, č. 272,18.11. , s. 1. 
127 Jan Gebhart - Jan Kuklík, cit. dílo, s. 85. 
128 Viz Ladislav K. Feierabend: Politické vzpomínky I., Brno 1994, s. 75-76. Autor zde uvádí: „Předseda 
strany práce Hampl věděl, že nesmí napadat Berana a jeho projevy a nesmí využívat těžkostí vlády. Beran si na 
druhé straně byl vědom, že nesmí využívat vládní moci proti Hamplovi" . 
129 Zápis 156. schůze poslanecké sněmovny N.S.R.Č.S. z 13.12.1938, internetová verze 
http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/156schuz/ [přístup 2009-05-15] 
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stranictví. Nebyl by sjednocen, kdyby se národní energií plýtvalo ve zbytečně velkém počtu 

různých a vzájemně se potírajících organisací a spolků. Budeme proto pracovat, abychom 

zjednodušili, odpolitisovali a soustředili svoje roztříštěné spolky a organisace kulturní, 

tělovýchovné, průmyslové, peněžní, družstevní, odborové, zemědělské, živnostenské 

i obchodnické".131 Proces sjednocování a koncentrace měl být v případě nutnosti 

proveden i násilnými prostředky. 

V oblasti školské a osvětové politiky je kladen důraz na „praktický život".132 

Konkrétněji specifikovány jsou i její ideové zdroje: „musí čerpati z pramenů národní 

kultury a býti nesena duchem křesťanským" 133, v tomto směru pak měla být provedena 

revize učebnic. Obdobným způsobem měla být formována také oblast umění. 

Ač program obsahuje obecné konstatování, že svoboda umění nebude omezována, je 

platnost tohoto tvrzení vzápětí zužována: „pokud má skutečně tvůrčí sílu, pramenící z 

národní tradice a domácí půdy, a usiluje odpovědně přispět к národnímu rozvoji".134 

Pokusme se nyní s vědomím politických a společenských změn i se 

znalostí představ o budoucím směrování vývoje, zakotveným v tezích vládnoucí 

strany, postihnout, jak se vyvíjela situace v oblasti institucí již bezprostředně svou 

činností zasahujících do oblasti kulturní. Prvním tématem, jež nás bude zajímat, je 

otázka cenzury. 

130 Tamtéž. 
131 Tamtéž. 
132 Tamtéž. 
133 Tamtéž. 
134 Tamtéž. 
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Cenzurní systém a cenzura literatury 

Vývoj druhorepublikové cenzurní praxe 

Legislativní rámec, Ústřední cenzurní komise135 

V souvislosti s nepokoji v československém pohraničí vydala československá 

vláda dne 17. září 1938 nařízení,136 jímž byla pro celé území státu po dobu tří měsíců 

vyhlášena platnost tzv. mimořádných opatření. Na jejich základě byly omezeny nebo 

dočasně zrušeny svobody zaručené „ústavní listinou v §§ 107, 112, 113 a 116 a zákonem 

o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního".137 Příslušná právní norma 

zároveň rozšiřovala kompetence státních bezpečnostních úřadů, oprávněných 

„podrobiti zvláštním podmínkám vydávání a rozšiřování tiskopisů a v krajním případě [...] 

jejich vydávání zastaviti". 138 Byla tak fakticky zavedena systematická kontrola 

veškerých tiskovin opatřených povinnými údaji (tzv. impresem) před jejich 

uveřejněním (preventivní cenzura). Související zákonné normy upřesňovaly ony 

135 Dobový cenzurní systém a jeho proměny od první republiky po protektorát byly podrobně 
popsány již starší literaturou, z níž uveďme alespoň tyto základní práce: Tomáš Pasák: Periodický tisk 
za nacistické okupace jako historický pramen, způsob jeho využití a výkladu v historickém procesu, in 
Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945, Praha 1980, s. 19-84; 
týž: Český periodický tisk na počátku okupace ve světle cenzury a jejích opatření, Acta Universitatis 
Carolinae - Philosophica et Historka 5, 1975, č. 1, s. 147-178; Jaroslav Kreč - Irena Malá - František 
Štěpán - Jaroslav Vrbata: Konfiskační praxe 1918-1938, Sborník archivních prací 16,1966, č. 2, s. 315-365 
(přetisk úvodu publikace František Štěpán a kol.: Soupis konfiskátů revolučního tisku, Praha 1964); 
Růžena Bubeníčková - Ludmila Ku bátová: Likvidace komunistického tisku v pomnichovské ČSR 
(říjen 1938 - březen 1939), Sborník archivních prací 22,1972, č. 1, s. 3-53 (edice s úvodním komentářem). 
Náš výklad se liší jednak snahou o komplexní popis systému, zejména však detailnějším přiblížením 
vlastní činnosti Ústřední cenzurní komise a tiskových pokynů, jež po dobu existence vydala. Opíráme 
se přitom zejména o dosud souhrnně nepublikovaný archivní materiál - soubor těchto tiskových 
pokynů a záznamy průběhu jednotlivých služeb komise; popis uložení konkrétního materiálu uveden 
v příslušných poznámkách. 
136 Jednalo se o vládní nařízení č. 177/1938 Sb. 
137 § 1 zákonného ustanovení ze dne 14. 4. 1920, č. 300 Sb. z. a n. o mimořádných opatřeních ve znění 
zákona ze dne 10. července 1933, č. 125 Sb., cit. dle Hrabánek, Jan - Milota, Albert: Tiskové právo 
československé, Praha 1938, s. 20. Omezení se tedy vztahovala rovněž na svobodu slova proklamovanou 
§113 ústavní listiny. 
138 § 10, tamtéž, s. 21. 
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„zvláštní podmínky" kontroly tisků zejména ve dvou směrech: v první řadě byly 

stanoveny termíny předkládání cenzurních výtisků úřadům. Tyto termíny byly 

určeny periodicitou a rozsahem tiskovin. Periodika vycházející nejméně pětkrát 

týdně (deníky) měla být příslušným policejním úřadům a státním zastupitelstvím 

předkládána do dvou hodin před vydáním, na další periodické tiskopisy se 

vztahovala lhůta 24 hodin. Ostatní tisky do šesti tiskových archů musely být 

předloženy do tří, publikace rozsáhlejší do osmi dnů. Pro tiskem šířenou beletrii 

spočívala nejzávažnější změna v povinnosti předkládat také tiskopisy přesahující 

svým rozsahem pět tiskových archů. Cenzuře tedy přímo (na rozdíl od 

prvorepublikových nepřímých mechanismů kontroly a potlačení) 139 podléhala 

i veškerá nově vydávaná produkce knižní.140 Z hlediska působnosti systému se 

jednalo o změnu zásadní, faktický dopad byl ovšem například v oblasti knižní 

beletristiky po dobu existence Druhé republiky malý; jednotlivým dohledaným 

cenzurním zásahům věnujeme samostatnou kapitolu. Preventivní cenzurní systém 

dále výrazně zvyšoval pravomoci příslušných kontrolních úřadů. Dle pozdějších 

139 Zde máme na mysli zejména možnost sankcí na základě ustanovení tiskového zákona (např. § 3 
tisk zákona č. 6/1863 Sb.) opírající se o tzv. koncesní systém zajišťující systematickou evidenci 
„knihtiskařů, knihkupců a jiných majitelů některé živnosti", jimž v případě zjištění přestupků hrozilo 
odnětí živnostenského oprávnění na dobu jednoho roku, v případě provinění závažnějšího dokonce 
odnětí definitivní, srov. Jan Hrabánek - Albert Milota, cit. dílo, s. 38. 
140 I podle právních norem platných za první republiky existovaly tzv. povinné výtisky. Na 
neperiodické publikace o rozsahu šesti a více tiskových archů se však nevztahovala, na rozdíl od tzv. 
periodických tiskopisů, plošná povinnost předkládání к tiskové prohlídce (pro periodika s povinností 
impresa formulovaná v § 17 tiskového zákona č. 6/1863 ř. z.). К povinným výtiskům srov. vládní 
nařízení č. 118 a 119/1935 Sb. (přetištěna i s výkladem a komentáři rovněž v Hrabánkově - Milotově 
souboru tiskových právních norem, s. 95-114). Praxe odevzdávání povinných výtisků byla 
odůvodňována „úředními a studijními účely" a snahou o uchování publikací, jejichž obsah svědčil 
o „projevu myšlenek rázu literárního, vědeckého či politického" (tamtéž, s. 97). Ze čtyř povinných výtisků 
byl jeden zasílán Národní a univerzitní knihovně v Praze do konzervačního fondu, druhý pro studijní 
účely vybraným knihovnám (podle místa vydání) v Praze, Brně či Bratislavě a další dva ministerstvu 
vnitra a předsednictvu ministerské rady. Další významné studijní a sbírkové instituce (například 
knihovna Národního muzea v Praze či Studijní knihovna v Olomouci) měly nárok obdržet na 
vyžádání za polovinu krámské ceny výtisky publikací vydaných „v zemi svého sídla". U periodických 
tiskovin a tiskovin do pěti tiskových archů byl jeden exemplář navíc posílán zemským úřadům. 
Povinné výtisky měly být tiskařem odevzdány do osmi dnů od vytištění, v případě exemplářů na 
vyžádání do osmi dnů po obdržení žádosti. Toto definování pojmu bylo určeno legislativními 
normami, v praxi byla ovšem situace poněkud složitější, označení povinný výtisk se vžilo i pro výtisk 
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Pokynů pro úředníky tiskové dozorčí služby „stačí pří preventivní cenzuře, již provádí 

státní bezpečnostní úřad, aby uveřejnění jednotlivých článků nebo míst bylo nepňpustno 

z důvodů veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku141 Instancí, jež o závadnosti 

rozhodovala, byl přitom příslušný cenzurní úřad; sporné případy pak mohly být 

konzultovány s institucí nadřízenou. Došlo к urychlení a proměně dosavadní praxe, 

neboť při obvyklé tiskové prohlídce (v dobových dokumentech uváděno rovněž 

„přehlídce") před zavedením preventivní cenzury bylo předpokladem pro konfiskaci 

naplnění skutkové podstaty trestného činu a případ byl v takovém případě 

projednáván soudní cestou (tiskové soudy). 

Úplnou podobu, jež s jistými úpravami přetrvala do prvních měsíců roku 1939, 

získal cenzurní systém rovněž ještě v době mnichovské krize. 23. září 1938, po 

neúspěchu godesberského jednání mezi britským ministerským předsedou 

Chamberlainem a říšským kancléřem Hitlerem, předali zástupci Velké Británie 

a Francie Edvardu Benešovi diplomatické demarše, podle nichž západní spojenci již 

nečiní námitky proti provedení bezprostředních příprav к obraně Československa. 

Během svého večerního zasedání doporučila nová ministerská rada za předsednictví 

generála Syrového prezidentovi vyhlášení všeobecné mobilizace osob do věku 40 let. 

Po jejím vyhlášení142 stát vstoupil do branné pohotovosti a v souvislosti s tím 

o několik dnů později vláda rozhodla o ustavení zvláštní instituce mající za úkol 

koordinování práce jednotlivých složek cenzurního aparátu.143 Během zasedání 

ministerské rady dne 26. 9. 1938 bylo „usneseno podle ustanovení § 135, odst. 5 zákona 

o obraně státu č. 131/1938 Sb. z. a n. zříditi ústřední cenzurní komisi podřízenou ministru 

vnitř a".144 

cenzurní (srov. výklad к zákonu, tentýž soubor právních ustanovení, s. 108) - z tohoto důvodu je 
třeba s dobovým pramenným materiálem zacházet obezřetně a oba významy rozlišovat. 
141 Pokyny pro úředníky tiskové dozorčí služby při vykonávání předběžné tiskové prohlídky, NA, 
MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 5166. 
142 Jednalo se o vyhlášku č. 183/1938 Sb. 
143 Stalo se tak podle § 125 zákona č. 131/1936 Sb. o obraně státu. 
144 NA, PMR, inv. č. 2994, č. kart. 4396, protokoly ze schůzí ministerské rady, 1938, duplikáty, protokol 
o schůzi ministerské rady konané 26. září 1938 o 10 Vi hod. dopoledne. 

87 



Zachycení činnosti Ústřední cenzurní komise (dále jen ÚCK) je pro popis 

dobového cenzurního systému důležité. Změna kontrolní praxe, výrazný nárůst 

rozsahu působnosti a zatížení ůřadů pověřených tiskovou prohlídkou a nutnost 

urychleně řešit aktuální krizové situace se odrazily nejen v samotných zásazích, ale 

poznamenaly rovněž stav uchování dokumentace jednotlivých eliminací a zákazů. 

Na rozdíl od období předmnichovského nelze získat úplnou představu o rozsahu 

druhorepublikové cenzury průzkumem tištěných pramenů úřední provenience 

(„konfiskačního nálezu při preventivní cenzuře vůbec není") 145 ani zpracováním 

archivních pramenů dochovaných ve fondech ústředních správních úřadů. 

Dokumentace zásahů v těchto pramenných celcích zůstala rozptýlená a kusá, více 

snad bude moci nabídnout budoucí detailní studium materiálů (pokud se zachovaly) 

jednotlivých institucí cenzuru přímo provádějících - tj. příslušných policejních 

ředitelství a státních zastupitelství, později příslušných orgánů tiskové dozorčí 

služby působících v největších tiskových koncernech.146 

ÚCK se skládala ze zástupců všech nejvyšších správních úřadů svou činností 

zasahujících do oblasti kontroly veřejně sdělovaného mluveného a tištěného projevu. 

Kromě tiskového odboru předsednictva ministerské rady (orgánu, do jehož 

kompetence spadalo mj. řízení ČTK a státních tiskáren), nej vyššího hospodářského 

úřadu a „úřadu ministra Vavrečky" (neoficiálně označovaného jako ministerstvo 

145 NA, MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 5166, Pokyny pro úředníky tiskové dozorčí služby při 
vykonávání předběžné tiskové prohlídky. Tištěnými úředními materiály v předchozím textu 
rozumíme především Úřední list republiky Československé. Ten sice i nadále informoval o cenzurních 
zásazích - zejména nařízeních o odnětí práva dovozu periodik ze zahraničí, případně rušení těchto 
zákazů, zaznamenal rovněž mj. případ níže rozebírané konfiskace překladu Millerova Obratníku raka -
činnost předběžné cenzury ovšem, jak je z citátu patrné, neregistroval. 
146 V naší studii se opíráme, jak již bylo uvedeno, o průzkum materiálů převážně ústředních institucí -
zejména fondů Ministerstvo vnitra - stará registratura, Ministerstvo vnitra - nová registratura, 
Prezidium ministerské rady, Ministerstvo spravedlnosti, okrajově pak Archiv Syndikátu 
československých novinářů a Prezidium zemského úřadu - Praha (všechny deponovány v Národním 
archivu v Praze). Ani studium materiálů podřízených cenzurních úřadů však bohužel nemusí přinést 
očekávané výsledky. Část konfiskačních rozhodnutí, nepatrný zlomek konfiskovaného materiálu a 
některá nařízení o zastavení domácích periodik se podařilo dohledat v NA, MV-SR, srov. další odkazy 
v této studii. Některé letáky ze sledovaného období (uchovávané ve fondu Prezidium policejního 
ředitelství v Praze) dokumentuje publikace Růženy Bubeníčkové a kol.: Ilegální a zabavené komunistické 
tiskoviny. 1931-1940, II., Praha 1971. 
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informací či propagandy) zde byla zastoupena ministerstva zahraničí, spravedlnosti, 

národní obrany, pošt, železnic, financí a veřejných prací. Rozhodnutím ministerské 

rady byla komise podřízena ministerstvu vnitra147 a jejím předsedou se stal dle 

nařízení příslušného resortního ministra ministerský rada Jan Dohnálek. Jeho 

zástupcem byl jmenován vrchní odborový rada Bohumil Fiala a jako koncipista se 

stal dalším členem Václav Biedermann.148 Klíčová role ministerstva vnitra v řízení 

cenzury se projevila organizačním přiřazením ÚCK к oddělení Pres В tohoto 

ministerstva; z dochovaných materiálů vyplývá, že i místnosti к úřadování byly 

přiděleny tímto úřadem. Další ministerstva a úřady navrhly své zástupce v průběhu 

následujících dnů, kdy byly o vzniku komise a jejích kompetencích rovněž 

informovány úřady cenzuru provádějící.149 Komise od prvních dnů své existence 

zabezpečovala prostřednictvím prezenčních služeb denní i noční informační servis. 

Příslušní úředníci telefonicky shromažďovali podněty od nadřízených instancí 

(zejména z uvedených ministerstev a z předsednictva ministerské rady), také však od 

dalších cenzurních úřadů a z redakcí novin a časopisů. Ze záznamů jednotlivých 

služeb je zřejmé, že ÚCK nepracovala jako celek, ale její jádro - tvořené úředníky 

ministerstva vnitra - na základě získaných zpráv připravovalo jednotlivé tiskové 

pokyny, případně rozhodovalo (někdy za konzultace s dalšími institucemi či na jejich 

přímý pokyn) o konkrétních zásazích. Členové nepůsobící na ministerstvu vnitra byli 

patrně pouze v případě nejasností dotazováni telefonicky, dokladů o konání schůze 

všech členů komise se zachovalo nevelké množství а к takovýmto setkáním patrně 

147 NA, PMR, inv. č. 2994, č. kart. 4396, protokoly ze schůzí ministerské rady, 1938, duplikáty, protokol 
o schůzi konané 26. září 1938 v 10.30 dopoledne. Při výčtu nejvyšších úřadů podílejících se na činnosti 
komise vycházíme z materiálu Ústřední cenzurní komise, NA, MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 5166, 
zápisy ze služeb ÚCK. 
не Uvedení členové komise jmenováni v oběžníku ministra vnitra, NA, PMR, 1227, č. kart. 517, č. j. 
27650/1938. 
149 V materiálech ÚCK se dochovala tato zpráva, sloužící jako podklad oběžníku rozesílaného patrně 
ministerstvům a dalším nejvyšším úřadům podílejícím se na činnosti cenzury: „Praha 27. 9. 1938 o 14. 
30. Při min. vnitra zřízena byla dnešního dne Ústřední censurní komise podle § 125 zák. o o.lbraně] s.[tátu], na 
kterou přechází pravomoc dávati pokyny v případě pochybnosti při tiskové přehlídce. Komise úřaduje při odd. 
pres. B, přednostou p. min. rada Dohnálek. Státní zast. dostala již od min. spravedlnosti telef. pokyn, aby se 
v pochybných případech obracela nadále již na tuto komisi. Uvědomte o tom také st. bezpeč. úřady vykonávající 
tisk. cenzuru", NA, MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 5166. 
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nedocházelo příliš často.150 Tento mechanismus činnosti byl zachován i po přijetí 

mnichovských podmínek a vzniku Druhé republiky. 

Tiskové pokyny a činnost ÚCK 

Číslované tiskové pokyny (celkem jich bylo během existence ÚCK vydáno dle 

zatím nejúplnějšího soupisu 73) a evidence témat předchozích zásahů představovaly 

jeden z jednotících prostředků cenzury. Pokyny zůstávaly po svém zveřejnění, 

pokud nebylo později rozhodnuto o jejich výslovném zrušení, i nadále v platnosti a 

postupně dotvářely síť dílčích směrnic napomáhající v další kontrolní a konfiskační 

praxi výkonných cenzurních orgánů.151 První z těchto pokynů byl vydán již 28. 9. 

1938 a příznačně se týkal uveřejňování zpráv z oblasti hospodářské. Při předběžné 

cenzuře měly být zabavovány informace týkající se zahraničních půjček, omezeno 

bylo rovněž uveřejňování zpráv o vývoji kurzu v burzovních přehledech -

150 Patří mezi ně např. zápis o 5. schůzi ÚCK konané 10. 10. 1938. Na této schůzi byly rekapitulovány 
dosavadní tiskové pokyny a byla probírána například i možnost zrušení některých z nich (tamtéž, 
záznam o příslušné schůzi) a přímo v souvislosti s jejím jednáním byla vydána série tiskových pokynů 
č. 12-15. Naši domněnku o převažujícím telefonickém kontaktu členů ÚCK působících v jiných 
institucích než na ministerstvu vnitra dokládá mj. formulace záznamu z prezenční služby komise 
konané 17. 1. 1939: „Min. financí dotázáno o stanovisko, vrchní finanční tiskový expert a člen ÚCK vrchní 
rada Bureš nebyl však к dosažení", tamtéž. 
151 Soubor tiskových pokynů ÚCK a pokynů další obdobné instituce - Ústředí tiskové dozorčí služby -
již byl částečně publikován, viz Růžena Bubeníčková - Věra Helešicová - Raisa Machatková: Tiskové 
pokyny pomnichovské republiky, Odboj a revoluce 1, 1969, č. 1, s. 126-198. Edice ovšem neobsahuje 
všechny tiskové pokyny ÚCK obsažené v soupisu pocházejícím přímo z provenience ministerstva 
vnitra, srov. NA, MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 5166. Rozdíly mezi dochovanými soubory pokynů 
souvisejí s místem jejich vzniku. Zatímco pokyny přímo z ÚCK zachycují věrněji interní evidenci o 
jednotlivých nařízeních a patrně blíže dokumentují i celek veškerých instrukcí, pokyny vydané ve 
zmíněné edici, pocházející - podle místa uložení - z Prezidia zemského úřadu, zahrnují nejen přímé 
příkazy ÚCK, ale rovněž nařízení vynesená dalšími instancemi - opakovaně je zmiňováno přímo 
Prezidium ministerstva vnitra (zde ovšem mohlo dojít к snadné záměně institucí). Vypovídají tedy 
spíše o samotném praktickém fungování interní komunikace jednotlivých cenzurních instancí a 
rušivých elementech, jež chod celku poznamenaly. Další rozdíly jsou způsobeny edičním přístupem -
v tištěném souboru, jehož uspořádání dle chronologického principu provedly editorky (jedná se 
celkem o 69 položek), jsou do číselné řady včleněny i souborné pokyny pro tiskovou prohlídku a také, 
jak bylo zmíněno výše, pokyny jiné instituce - Ústředí tiskové dozorčí služby. I po vyloučení těchto 
faktorů lze na základě srovnání obou souborů konstatovat, že nepřesné předávání pokynů 
způsobovalo nejednotnost cenzury, o čemž ostatně svědčí i četné dobové stížnosti, adresované často 
přímo ÚCK. 
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publikovány měly být pouze zprávy úřední. Řada následujících tiskových pokynů se 

rovněž zaměřovala na ekonomiku, sociální otázky a snahu eliminovat případný 

odpor proti nepopulárním rozhodnutím, jež byla vláda nucena v této sféře provést. 

Důvodů vydání tohoto okruhu pokynů bylo tedy více, v první řadě ovšem souvisely 

s obavami z ještě výraznější destabilizace kritické hospodářské situace země 

a z nebezpečí vypuknutí masových, zejména sociálně motivovaných nepokojů. Do 

uvedené skupiny patřily například také pokyny č. 7 (vydán 6. 10. 1938, týkal se 

povinného sjednávání obchodů na burze prostřednictvím senzálů - úředně 

ustavených prostředníků), č. 16 (z 11. 10., omezení komentování hospodářských 

důsledků plynoucích z okleštění státu),152 č. 36 (z 11. 11., zákaz kritizování návrhů na 

úspory v hospodaření státu) nebo č. 50 (z 21. 12., zákaz publikování zpráv o 

restrikcích a propouštění ve státní správě). 

Zahraničněpolitické zpravodajství a komentáře tisku, zejména záležitosti 

československo-německých, československo-maďarských a československo-polských 

vztahů byly další oblastí, kterou cenzura sledovala se zvýšenou pozorností. Již 

záznam o dění za první noční služby ÚCK ve dnech 28. a 29. září zachycuje, že 

v připravovaném Českém slově (patrně v jeho regionální mutaci) byl vzhledem k „nové 

cestě m.linisterského] přfedsedy] Chamberlaina do Německa" rozhodnutím policejního 

ředitelství v Moravské Ostravě konfiskován podtitulek „Evropa má dost barbarství 

hitlerovského fašismu". 153 Druhý tiskový pokyn ÚCK z 28. 9. pak zakazoval 

uveřejňování (nepravdivých) informací o údajném vyhlášení stanného práva 

v Německu. Zpravodajství v době jednání o pomnichovských státních hranicích bylo 

koordinováno mj. pokynem č. 9 nařizujícím „vyjma úředních zpráv nepouštěti žádné 

152 Tento pokyn byl opakovaně vysvětlován a upřesňován, jak dokládají Zápisy ze služeb UCK, 
například záznam z 5. 11. 1938: „Tiskový odbor upozorňuje, ze všechny úřady tiskové prohlídky byly 
dnešního dne znovu upozorněny na poukaz ze dne 11. října [...] Nelze zejména uvádětí konkrétní údaje např. o 
nerostném bohatství, dříví, kaolinu apod., jež zůstalo na našem státním území, protože příliš optimistické 
výklady by ztížily nebo případně by mohly vůbec zmařiti úsilí našich zahraničních orgánů. " NA, MV-NR, 
sign. D 3272, č. kart. 5166. 
153 Tamtéž, záznam ze služby ÚCK z 28.-29. 9.1938. 
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zprávy v tisku o jednání se sousedními státy".154 Situaci československých zástupců na 

jednání berlínské konference objasňoval zástupcům tisku na osobním setkání ministr 

Vavrečka, přesto cenzura následné zpravodajství některých z listů konfiskovala, a to 

kvůli referování o tomto setkání.155 Obdobně pečlivě sledovaly cenzurní úřady 

zprávy tisku o cestách šéfa pomnichovské československé diplomacie 

Chvalkovského do Berlína (pokyny č. 11 z 9.10. 1938 a č. 19 z 13. 10.) či publicistické 

útoky na Německo a Maďarsko, jež byly „í jako citace cizího tisku"156 eliminovány 

tiskovým pokynem č. 62 z 23. ledna 1939. O tom, aby „nepřipustily v tisku žádnou 

invektívu a žádnou kritiku Polska" instruovala ÚCK výkonné cenzurní orgány 

pokynem č. 22 (ze 17. 10.).157 Důvodem koordinace pomnichovského zpravodajství 

v této oblasti byly obavy politické reprezentace ze zhoršení vztahů se sousedními 

státy a z nebezpečí vzniku možných konfliktů; existence okleštěného státu závisela 

na benevolenci sousedů, plně to platilo pochopitelně zejména v případě nacistického 

Německa. Usměrňováno ovšem bylo veškeré informování o zahraničněpolitických 

vztazích státu (pokyn č. 24 z 19. 10. nařizoval potlačit „všechny soukromé 

zprávy" o jednání ministerstva zahraničí vlády a vládních expertů se zahraničím). 

154 Pokyn vzešel obdobně jako některé další z jednání předsednictva ministerské rady, jak dokládají 
příslušné zápisy. Téhož dne bylo na schůzi ministerské rady usneseno: „vzato na vědomí, ze ministr Ing. 
Vavrečka svolá na den 10. října 1938 redaktory tuzemského tisku a ministr zahraničních věcí na týž den 
redaktory zahraniční a upozorní je, že všechny předčasné a nesprávné zprávy o mezinárodních jednáních 
Československa, zejména se sousedními státy, poškozují zájem státu a nutno se jich vystříhati. Nebude-li tohoto 
účelu dosaženo dohodou s tiskem, bude zavedena pro tyto zprávy jednotná úřední korespondence a všechny 
ostatní zprávy budou potlačeny" (NA, PMR, inv. č. 2994, č. kart. 4396, protokoly ze schůzí ministerské 
rady, 1938, duplikáty, protokol o schůzi konané 9. října 1938 o 8 hod. večer). Tiskový pokyn ÚCK byl 
vydán 9.10. ve 22.30, NA, MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 5166. 
155 Pražský list hodlal uveřejnit článek s titulem ,]sme jako pták v dlani', Vavrečka sám požádal ÚCK o 
jeho konfiskaci a udělení výstrahy redakci listu a situaci doplnil vysvětlením, „že si dnes pozval 
redaktory časopisů ke schůzce, na níž jim vyložil naši zahraničně-politickou situaci a požádal je, aby po dobu 
berlínských jednání nepsali o jich průběhu a obsahu a tím neztěžovali práci našich zástupců v komisi, ježto nyní 
jest naše postavení takové, že ,jsme jako pták v dlani'. Výslovně žádal redaktory, aby o tomto pokynu nepsali. " 
NA, MV-NR, sign. D 3272, zápis služby ÚCK z 10. 10. 1938. Převzatý článek se stejným názvem 
hodlalo publikovat rovněž České slovo a Večerní České Slovo v Moravské Ostravě, i zde byl konfiskován, 
tamtéž. 
156 NA, MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 5166, tiskový pokyn ÚCK č. 62 (z 21.1.1939). 
157 Kritické komentáře týkající se Polska byly ÚCK cenzurovány i později poměrně často, 2 .1 .1939 byl 
např. potlačen celý článek Úpadek průmyslových podniků zabraných Polskem z Národní práce, NA, MV-
NR, sign. D 3272, č. kart. 5166. 
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Pozornost cenzury se tak upírala i na vztahy к bývalým spojencům Československa, 

a ač se Druhá republika dostávala za jejich částečné asistence pod stále silnější 

německý vliv, projevy otevřené nenávisti nebyly v tisku tolerovány.158 Za domácích 

„protilevicových" kampaní iniciovaných zejména fašistickými či fašismu blízkými 

kruhy (Vlajka, Národní liga, listy koncernu Tempo Jiřího Stříbrného), částí periodik 

katolických intelektuálů (zejména Obnova, respektive Národní obnova a Tak), 

některými listy blízkými nebo přímo spojenými s agrární stranou (Venkov, Večer) 

a konzervativními nacionalistickými uskupeními, byla postupně přijímána stále 

ostřejší protikomunistická nařízení. Cenzura však nadále - zejména s ohledem na 

obchodní kontakty - zasahovala proti přímým útokům na Sovětský svaz jako stát, s 

nímž byly i nadále udržovány diplomatické styky.159 Dopadu cenzurního působení 

na domácí a zahraniční komunistická periodika se věnujeme v samostatné kapitole. 

Další cenzurou sledovaný aspekt zpravodajství o vztazích к sousedním 

zemím souvisel do značné míry s vnitropolitickým děním, zejména se zvýšenou 

citlivostí veřejnosti na informace o proměnách státních hranic. V první řadě 

s ohledem na domácí scénu (i zde ovšem hrály roli zahraničněpolitické důvody) 

vydala ÚCK pokyny a nařízení týkající se zpravodajství o obsazování jednotlivých 

záborových pásem Čech, Moravy a Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Jako 

„předčasný" nařídila konfiskovat například článek o maďarských územních 

požadavcích či zpravodajství z 5. - 6. října 1938 o chystaném obsazování některých 

lokalit českého a moravského pohraničí; z téhož důvodu byly zadrženy agenturní 

telegrafní zprávy o záboru území Slovenska a Podkarpatské Rusi či tiskové 

iss Výmluvným příkladem postupu druhorepublíkové cenzury (vztahujícím se na tištěný text bez 
ohledu na jeho formu - v ukázce zmíněna i báseň) vůči kritice bývalých spojenců je například 
odůvodnění konfiskace textu v 34. čísle časopisu Sobota. Tyto texty reagovaly na postoj Francie a Velké 
Británie v době mnichovské krize: „V II. pololetí r. 1938 eliminováno v roc. IX, čís. 34: článek ,Odměna za 
spojenectví' obsahuje 6 el. míst pro nepříznivou kritiku čsl. francouzského spojenectví, ,Západní demokracie', 
báseň, el. vcelku pro nepříznivou kritiku demokratických států." NA, MV-SR, 1936-1940, 2/69/192, č. kart. 
4545. 
159 Služba ÚCK ze 14. 11. zaznamenala telefonát ministra Vavrečky, reprodukující stížnost sovětského 
velvyslance Alexandrovského na útoky tisku (zejména listů koncernu Tempo a agrárnického Večera) 
proti SSSR. Záznam končí poznámkou „Vzhledem к našemu exportu do Ruska jsou tyto útoky nežádoucí", 
NA, MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 5166, záznam příslušné služby. 
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informace z prvních listopadových dnů související s výsledky vídeňské arbitráže 

a z průběhu obsazování dalších území.160 Konfiskace ovšem postihovaly i neověřené 

zprávy tisku o navracení některých obsazených míst (Polička, svinovské nádraží).161 

Další skupina pokynů a nařízení ÚCK, úzce s předchozím tématem související, se 

týkala zákazu uveřejňování map nového území státu a map „se zakreslenou demarkační 

čarou" (mj. tiskové pokyny č. 5 a 23), jež platily do ustálení hranic. Později byla na 

základě pokynů č. 41 (z 24. 11. 1938) a 60 (z 9.12.) povolena publikace map 

zachycujících nový územní rozsah státu, ovšem bez nejmenších náznaků hranic 

předmnichovských.162 Cenzura dále regulovala zpravodajství o dění na odstoupeném 

území, o zabraných československých opevněních, konfiskovala kritiky projektu 

exteritoriální dálnice z Vratislavi do Vídně plánované přes Moravu a rovněž 

neúřední zprávy a spekulace ohledně další (ne)existence pražské německé 

160 Na pokyn ÚCK konfiskovalo policejní ředitelství v Brně zpravodajství Morgenpostu o požadavcích 
maďarské vlády, tamtéž, Zápis služby ÚCK ze 4. -5 .10.1938. Policejní ředitelství v Liberci eliminovalo 
například zprávy Reichenberger Zeitung o plánovaném obsazení Břeclavi, Svitav a Moravské Třebové, 
obdobné informace Tagesbote byly zabaveny v Brně, tamtéž, Zápis služby ÚCK z 5.-6. 10. 1938. 
Telegrafní cenzurní komise zabavila zprávu odeslanou agenturou Forpress o odstoupení některých 
oblastí Slovenska (Bratislava, Nitra, Košice) a Podkarpatské Rusi (Užhorod, Mukačevo) Maďarsku bez 
plebiscitu, tamtéž, Zápis služby ÚCK z 10. 10. 1938, tamtéž. Kontrolu informací ohledně vídeňské 
arbitráže, například článek Národního středu o ztrátě Košic a ponechání Bratislavy Československu, 
zachycuje záznam služeb ÚCK z 2. 11., respektive z 2.-3. 11. 1938. Většina pozastavených informací, 
odpovídaly-li skutečnosti, mohla být uveřejňována až po vydání oficiálního komuniké. Potlačováno 
bylo rovněž zpravodajství o záboru jednotlivých území Slovenska a Podkarpatské Rusi na konci 
listopadu, tamtéž, například záznamy ze služeb ÚCK z 25.11. a 27.11.1938. 
161 12. a 13. 10. byly například konfiskovány články Město Polička bude uvolněno (v Telegrafu), Němečtí 
vojáci vyklidili Poličku (Národní listy) a Svinovské nádraží opět naše (patrně v olomouckém časopisu Pozor), 
tamtéž, příslušné zápisy služeb ÚCK. Vzhledem к jednáním mise gen. Hrabčíka byly dále během 
listopadu 1938 opakovaně potlačovány zprávy o vyjednávání ohledně dolů na Ostravsku, srov. 
například záznam služby ÚCK z 11.11.1938, tamtéž. 
162 Zmiňované tiskové pokyny viz NA, MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 5166. Problémem uveřejňování 
map se ÚCK zabývala často. Již 1.10. odmítla žádost Venkova o přetištění mapky s vyznačením území, 
jež měla být odstoupena. Obdobné žádosti Národních novin ze 7. 10. bylo vzhledem ke změně pokynů 
vyhověno. Nová vlna zásahů a tiskových nařízení se objevila po návštěvě ministra Chvalkovského 
v Berlíně, během níž Hitler předložil mapu se zakresleným pátým okupačním pásmem a přitištěným 
počtem Čechů zde žijících. O problematických mapách firmy Neubert s vyznačenou demarkační 
čarou informoval 17. 10. ÚCK například vyslanec Flieder, o výskytu dalších map, mj. přetištěných 
v dobovém tisku, vypovídají i další zprávy ze služeb ÚCK v následujících dnech, NA, MV-NR, sign. D 
3272, č. kart. 5166. 
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univerzity.163 V oblasti vnitropolitické se zásahy ÚCK opakované týkaly zpráv 

venovaných separatistickým tendencím v jednotlivých zemích soustátí. Kromě 

situace na Slovensku, na Podkarpatské Rusi a snah o autonomii Moravy tak 

reagovala rovněž na informace tisku ohledně snah o připojení Moravského Slovácka 

ke Slovensku.164 

Další rozsáhlá oblast působení cenzury se týkala dobového antisemitismu. 

„Židovská otázka" představovala jeden z nejproblematičtějších bodů, s nímž se 

musely vlády Druhé republiky vypořádat. Na zasedání ministerské rady dne 15. 

října 1938 informoval nový ministr zahraničí Chvalkovský vládu o tématech svého 

prvního oficiálního jednání s Adolfem Hitlerem. Obsah rozhovoru byl vzhledem ke 

zmíněné závislosti na Německu pro postup vlády směrodatný (dle svědectví 

ministra Feierabenda dokonce Hitler hrozil fyzickou likvidací všech českých 

obyvatel).165 Okruhy problémů, jež nejvyšší představitel nacistického režimu zmínil, 

tak byly fakticky přímými instrukcemi pro postup československé vlády. Hitler 

v průběhu jednání připomněl nemožnost pokračovat v Benešově politice, naléhal na 

rozvázání spojeneckých smluv s Francií a Sovětským svazem a požadoval „nemazlit 

163 Zpravodajství o dění na obsazených územích reguloval tiskový pokyn č. 21 ze 17. 10. 1938. Na 
základě rozhodnutí ÚCK byla 10. 10. 1938 konfiskována reportáž Duchu Času o situaci na Opavsku 
(zejména v Kateřinkách a Kylešovicích) během jeho obsazování. Eliminovaný článek líčil údajně 
„velmi drasticky" zatýkání Čechů a pojednával o domovních prohlídkách německého vojska pátrajícího 
po zbraních, tamtéž. Jednání o pražské německé univerzitě se týká záznam služby ÚCK ze 27. 10. 
1938. Na pokyn tajemníka ministra Vavrečky byly potlačovány zprávy o průběhu zasedání 
akademického senátu Univerzity Karlovy, na němž mělo být projednáváno zrušení německé 
univerzity, neboť „uveřejněni neúředních zpráv v této věci by mohlo býti v rozporu s intencemi naší vlády." 
16. 11. bylo úřadem ministra Vavrečky potlačeno zpravodajství o tom, že „v Praze bude ponechána 
německá univerzita jako kompenzace za to, ze Německo bude vydržovat naše školy české v zabraném území", 
tamtéž, příslušné záznamy služeb ÚCK. 
164 Tiskový pokyn č. 17 (z 11. 10.) nařizoval konfiskaci zpravodajství ohledně schůze Ústředí 
moravskoslezských měst obcí a okresů, „na níž bylo usneseno, že pro zemi Moravskoslezskou se žádají 
stejná práva jako mají jiné země". V průběhu října nařídila ÚCK například zabavení článku Morava chce 
samosprávu v rámci svazového státu z časopisu Duch času (22. 10. 1938) a zabývala se rovněž (24.-25. 
10.) články, jež informovaly o snahách některých kruhů moravských Slováků o připojení ke 
Slovensku. 13. 11. 1938 byl policejním ředitelstvím v Plzni potlačen článek Českého deníku věnovaný 
otázce státoprávního postavení Slovenska, tiskový pokyn, požadovaný jmenovaným cenzurním 
úřadem, ovšem vydán nebyl. A například 15. 2. 1939 byla rozhodnutím ÚCK v Brázdě konfiskována 
„závadná místa" z článků Upřímné slovo Slovákům a Politické perspektivy Podkarpatské Rusi, tamtéž, 
příslušné záznamy služeb ÚCK. 
165 Srov. Ladislav K. Feierabend: Politické vzpomínky /., Brno 1994, s. 45. 
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se" „s komunisty, s Židy a s demokracií a [...] respektovat všechna německá přání".166 Tato 

témata se - ovšem ne vždy zcela stejným způsobem - promítla do politických kroků 

vlády, a tedy i do cenzurní praxe. Další zahraničněpolitický zřetel, jímž byl postup 

vládních kruhů limitován, představoval postoj Francie a Anglie a jejich sliby ohledně 

garance nových hranic státu a kompenzace škod, jež v souvislosti s mnichovským 

rozhodnutím Československu vznikly. Příslib byl spojován i s odmítnutím 

a potlačením antisemitismu, který se ve společnosti krátce po Mnichovu začal se 

vzrůstající intenzitou šířit. Kromě některých již zmíněných fašistických, nacionálně 

konzervativních, katolických a agrárnických kruhů se otevřené antisemitské 

tendence projevovaly i v profesních sdruženích právníků, lékařů a ve sféře kulturní 

zejména ve filmařských kruzích. 167 Vedle nacionálni či náboženské motivace 

jednotlivých ůtoků, profesní rivality či obav ze ztráty zaměstnání v souvislosti se 

vzrůstem počtu židovských uprchlíků z pohraničí v některých profesích, se 

prosazoval i antisemitismus rasový. 

Ústřední vlády Druhé republiky (na rozdíl od vlád slovenských) v tomto 

případě volily (dlouho neudržitelnou) strategii kompromisu mezi oběma 

nesmiřitelnými postoji - navenek se projevující náznaky snahy o řešení „židovské 

otázky" byly vyvažovány paralelními interními cenzurními směrnicemi 

potlačujícími agresivní antisemitskou publicistiku a zprávy o protižidovských 

aktivitách radikálních živlů. Rozsah a intenzita antisemitských kampaní a trvalé 

nebezpečí domácího německy píšícího s nacismem sympatizujícího tisku nabyly 

ovšem takového rázu, že cenzura mohla potlačit pouze projevy nejotevřenější, 

nejčastěji přímo nabádající к perzekucím. 

,66 Tamtéž. Obsah Chvalkovského referátu nebyl - s poukazem na fakt, že se jednalo o schůzi 
„důvěrnou", - zachycen v příslušném protokolu o jednání vlády. Srov. NA, PMR, inv. č. 2994, č. kart. 
4396, protokoly ze schůzí ministerské rady, 1938, duplikáty, protokol o schůzi ministerské rady 
konané 15. října 1938 v 7 hod. večer, s. 1. 
167 Srov. například Petr Bednařík: Arizace české kinematografie, Praha 2003; týž: Antisemitismus 
v denících Venkov a Večer, in Helena Krejčová - Jana Svobodová (eds.): Postavení a osudy židovského 
obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939-1945, Praha 1998, s. 118-144. Na oblast kultury se pak 
zaměřil Jaroslav Med ve studii Antisemitismus v české kultuře druhé republiky, Soudobé dějiny 15, 
2008, č. 1, s. 9-21. 
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Již 7.10. nařídila ÚCK potlačit v tisku zprávy o memorandu advokátů a lékařů 

adresovaném příslušným ministerstvům, které požadovalo, „aby německým a 

židovským advokátům nebylo dovoleno provozovati praxi na zdejším státním území".168 

Patrně na základě přímého příkazu ministerstva vnitra byla poté během noční služby 

12.10. uvědomena státní zastupitelství, aby při tiskové přehlídce potlačovala zprávy, 

„které by podněcovaly к nenávisti, zášti nebo mstě proti židům, nebo jinakým způsobem 

podněcovaly proti rasové nebo náboženské příslušnosti".'169 Na něj navazoval obsahově 

takřka totožný tiskový pokyn č. 18 vydaný ÚCK o den později, znovu připomínaný 

již v instrukcích č. 20, č. 34 (rekapitulační souhrn z 11. 11. 1938) a znovu obsažený 

v rekapitulaci nejdůležitějších cenzurovaných témat obsažených v Pokynech pro 

úředníky tiskové dozorčí služby z 19. 12. 1938.170 Jiný z pokynů (č. 26 z 23. 10. 1938) 

vyzýval konfiskovat zprávy o protižidovských výtržnostech, konkrétněji 

formulovaný tiskový pokyn č. 54 (z 10. 1. 1939) reagoval na antisemitské 

demonstrace v Moravské Ostravě. Další nařízení tohoto typu se vztahovala na 

aktivity fašistické Akce národní obrody.171 Ještě 23. ledna (pokyn č. 61) tak byly 

potlačeny inzeráty, „jimiž Akce národní obrody hledá osoby (nacionalisty, arijce) jako 

pozorovatele do židovských podniků".172 

Postup ke skrytějším zásahům vůči antisemitismu dobové publicistiky 

souvisel s proměnami mezinárodněpolitické situace, zejména s postoji představitelů 

nacistického Německa к dění v Druhé republice. Zřetelnou problematizaci 

cenzurního postupu v tomto směru přinesla druhá návštěva ministra Chvalkovského 

v Berlíně 21. 1. 1939, během níž Hitler a Ribbentrop ostře kritizovali dosavadní 

vnitropolitický vývoj a říšský kancléř nakonec předal požadavky, na jejichž 

okamžitém splnění měla záviset budoucí existence samostatného česko-slovenského 

168 Zápis služby ÚCK ze 7.10.1938, NA, MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 5166. 
169 Tamtéž, záznam příslušné služby ÚCK. 
170 Pokyny pro úředníky tiskové dozorčí služby při vykonávání předběžné tiskové prohlídky, NA, 
MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 5166. 
171 Geneze, složení tohoto nově ustaveného fašistického sdružení a jeho aktivity zpracovány například 
v publikaci Tomáše Pasáka: Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Praha 1999, zejm. s. 227-
230. 
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státu.173 Jedním z nich bylo „Propustit úředníky, proti nimž má Říše námitky, a vydat 

protižidovské zákony podle norimberského vzoru".174 Beranova vláda proto vzápětí vydala 

sérii nařízení, podle nichž nesměli být státem nadále zaměstnáváni lidé židovského 

původu, rozhodla provést přezkoumání československého občanství a pobytu 

emigrantů.175 Jedním z posledních nařízení ÚCK v této otázce byla odpověď na 

upozornění tiskového odboru předsednictva ministerské rady z 9. 2. 1939 o šířících 

se informacích ohledně penzionování židovských soudců. Ministerský rada 

Dohnálek rozhodl tyto zprávy „až do vydání úřední zprávy potlačovati",176 

Nejrozsáhlejší část instrukcí ÚCK к vnitropolitickým záležitostem byla 

zaměřena na posílení pozic pomnichovských mocenských struktur a udržení „klidu 

a pořádku". Radíme sem potlačování výzev к nepokojům, kritiky veřejných činitelů 

a státních institucí a komentářů к personálnímu obsazení nejvyšších státních funkcí. 

Již jeden z prvních pokynů (č. 3 z 29. 9. 1938) nařizoval eliminovat veškeré zprávy 

vybízející к demonstracím. V průběhu listopadu 1938 byly zabavovány četné 

komentáře a spekulace domácího tisku i zahraničních agentur týkající se kandidátů 

na funkci budoucího prezidenta země - záznam služby z 23. 11. 1938 dokumentuje, 

že cenzura měla konfiskovat veškeré informace o prezidentské volbě do okamžiku, 

kdy „věc nepřijde do parlamentu a nestane se veřejnou" 177 Rovněž další chystané změny 

v ústředních politických orgánech, například informace o připravovaném složení 

vlády nebo o tom, kdo byl jejím sestavením pověřen, podléhaly konfiskacím. Je 

zřejmé, že hlavním úkolem cenzury bylo - a v tomto směru se patrně jednalo 

172 Tamtéž, příslušné tiskové pokyny. 
173 O jeho zániku již ovšem fakticky bylo rozhodnuto Hitlerovým tajným nařízením ze 17. 12. 1938 
obsahujícím nejen „podobu, ale také způsob [...] provedení" likvidace Česko-Slovenska, Tomáš Pasák: 
Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, s. 227. 
174 Ladislav Feierabend, cit. dílo, s. 102. 
175 Viz např. Petr Bednařík: Antisemitismus v denících Venkov a Večer, in Helena Krejčová - Jana 
Svobodová (eds.), cit. dílo, s. 136. 
176 NA, MV-NR, D 3272, č. kart. 5166, záznam příslušné služby. 
177 Tamtéž, záznam z odpolední služby ÚCK ze dne 23. 11. 1938. Jeden ze spíše kuriózních zásahů 
ÚCK ohledně volby prezidenta se týkal zákazu zpravodajství o nedopatřením zapnutém rozhlasovém 
mikrofonu. Podle záznamu služby z l . 12. se tak stalo „při volebním aktu [...] v parlamentě, takže bylo 
slyšet různé až nemístné poznámky", tamtéž. 
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0 tendenci obecnou - pozdržet veškeré úvahy, rozbory a komentáře do vydání 

oficiálního komuniké k dané události. Autoritativní formou tak byly omezovány 

spekulace, nepodložená tvrzení a skandalizování postupů vlády, ovšem i svobodná 

diskuse o dobových problémových otázkách. 

Proměna obsahu tiskových nařízení zaměřených na eliminaci kritiky činnosti 

druhorepublikových vlád a dalších institucí s celostátní či zemskou působností 

výmluvně svědčí o dynamice politického vývoje a měnících se prioritách 

1 možnostech vládních kruhů. Po nařízení к potlačování zpráv útočících na sdružení 

typu Národní rady a Sokolské obce (pokyn č. 15 z 10. 10. 1938), konfiskacích 

„nejagresivnějších míst" Večera, článku „ve Wreme o Masarykovi a Benešovi"m a dalších 

obdobných zásazích z října 1938 propustila ÚCK 4. 11. dva útočné články namířené 

proti bývalému prezidentu Benešovi.179 Další cenzurní instrukce v tomto ohledu 

(např. pokyn č. 20 z 15. 10.1938) již byly směřovány v první řadě na obranu nařízení 

a kroků pomnichovských vlád a úřadů, do dobových kampaní pomlouvajících 

prvorepublikový režim a protibenešovských útoků cenzura zasahovala spíše 

okrajově.180 7. 11. tak byly ÚCK potlačeny invektívy v článku Pražského listu Začněme 

178 Tamtéž, záznam z noční služby ÚCK ze 14. 10. 1938, zde rovněž zmíněna konfiskace blíže 
neupřesněného článku patrně z Prager Presse „o Voskovci a Werichovi". 
179 21. 10. byl ve Večeru konfiskován článek Benešův plán pro odjezd připraven, v němž „se používá četných 
jízlivých narážek. Již slovem ,plán' se naráží na projev býv. prezidenta, že má plán pro všechny případy", 
tamtéž, záznam příslušné služby ÚCK. Také další podobné zprávy byly v následujících dnech 
cenzurou zadrženy. 26. 10. byl s odkazem na pokyn č. 20 týkající se útoků na „osoby veřejně činné" 
eliminován článek Pražského večera nazvaný Také Jan Masaryk bude rektorem v zámoří, tamtéž. Útočné 
články ze 4. 11. Beneš sám žádal, abychom musili vydat území a Benešovo zvolení prezidentem příčinou 
národního neštěstí otiskl rovněž Pražský večer, tamtéž. 
180 Konfiskací týkajících se agresivního referování některých periodik o prezidentu Benešovi, První 
republice či T. G. Masarykovi zůstávalo i nadále poměrně velké množství, cenzura však zasahovala 
spíše tehdy, byla-li daná zpráva v nějaké souvislosti s aktuálním děním, mohla-li například vyvolat 
nepokoje či protesty veřejnosti. 8. 11. tak byla například potlačena zpráva o stržení busty TGM 
na pražské filozofické fakultě a 26. 11. byla v Lidových novinách odstraněna informace o její opravě a 
navrácení na původní místo. Policejní ředitelství v Praze tak dle záznamu z noční služby ÚCK ze 1 6 -
17. 11. 1938 cenzurovalo část článku Večera o chystané cestě ministra Chvalkovského do Berlína, mj. i 
pasáž, dle níž ministr bude napravovat „hříchy 20 leté zahraniční politiky Krofty a Beneše", tamtéž. 
Prozatímně byl například pozdržen i článek Nedělního listu ze 7 .1 . 1939, obsahující i informace, že „dr. 
Beneš dopustil se podvodů a zpronevěr a zneužití úřední moci a žádá se vydání mezinárodního zatykače na něj". 
9. 2. byl poté vydán pokyn (nezahrnutý do souboru číslovaných tiskových instrukcí) o potlačování 
neúředních zpráv o činnosti E. Beneše v Americe, tamtéž, záznamy příslušných služeb ÚCK. 
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u prezidentské kanceláře, týkajícím se šetření ve státních úřadech, a tiskový pokyn č. 39 

(z 19. 11. 1938) např. ustanovoval „potlačit v tisku všechny články, zprávy a obrázky, 

v nichž jsou zesměšňovány nebo zlehčovány pracovní útvary a snižováni či podceňováni 

pracovníci v nich zařadění".181 Kvůli útokům na vládu a přestupkům proti tiskovým 

nařízením byly nejčastěji postihovány tiskoviny vydávané koncernem Tempo, 

konkrétně Pražský večer a Expres, a list Večer, vydávaný agrárnickou Novinou. 

Přímých stížností na postup cenzury podle dochovaných materiálů za dobu 

fungování ÚCK nebylo velké množství. Mezi těmi, kdo si stěžovali, ovšem příznačně 

nechyběli reprezentanti zmíněných periodik, majitel Tempa Jiří Stříbrný a 

šéfredaktor Venkova Rudolf Halík.182 

Specifickou oblast tiskových instrukcí představovala nařízení zaměřená na 

cenzuru samotnou, na výslednou podobu cenzurních zásahů a organizační 

záležitosti průběhu tiskové prohlídky. Podle instrukce č. 12 (z 10.10.) byly к cenzuře 

kvůli minimalizaci finančních ztrát přijímány rovněž tzv. kartáčové otisky (první 

korekturní výtisky), ovšem pouze v čitelné formě. Na základě upozornění 

ministerstva vnitra byla rovněž výkonným cenzurním úřadům doporučována 

možnost doplnění bílých míst „posledními zprávami ČTK nebo výtahy ČTK".183 

Pokynem č. 13 (z 10. 10. 1938) pak ÚCK podřízené cenzurní orgány upozorňovala, 

181 Zápis z odpolední služby ÚCK z 22. 11. 1938 ovšem dokládá, že seriózní i kritické zpravodajství na 
toto téma patrně konfiskováno nebylo: „Rada Bauman: Právo lidu uveřejnilo zprávu o pracovních 
táborech ve formě velmi slušné kritiky. Bude puštěno. " [zvýrazněno v originále - pozn. TP], tamtéž. 
182 Podle záznamu ÚCK z 11. 10. si Jiří Stříbrný ostře stěžoval na cenzurní postup vůči jeho listům. 
Koncipistu Biedermanna požádal o vyřízení vzkazu ministru vnitra: „Nynější způsob tiskové cenzury 
přesahuje všechno, novinářská služba veřejnosti jest cenzurou úplně podlamována, takový způsob si déle líbit 
nenechá, sám rozpustí redakci a zastaví vydávání svých časopisů a půjde na ulici dělat nový 28. říjen. " Na 
věcné námitky a poukazy, že jeho listy neplní cenzurní příkazy, mj. povinnost zaplňovat bílá místa po 
eliminacích, Stříbrný reagoval, že to „nejde, ježto by znovu bylo nutno čekati na výsledek cenzury, a tak jest 
to prý všechno vypočteno na šikanování tisku." Jediný možný postup v tomto ohledu představovaly 
opakované hrozby ÚCK o možnosti zastavení problematických novin a časopisů. Další podobná 
reakce Stříbrného zachycena také v záznamu služby ÚCK z 18. 10. Těsně před výročním dnem vzniku 
republiky si stěžoval rovněž Rudolf Halík, „že nechce zrovna říct, že je to osobní msta a předpojatost, ale jak 
je cenzura proti nim zaujata, to dělá již dojem perzekuce. Co se ráno pustí, to se navečer konfiskuje, dnešní 
Večer byl na 12 místech zabaven [...]"[zvýrazněno v originále - pozn. TP], tamtéž, záznamy příslušných 
služeb ÚCK. 
183 Viz NA, MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 5166, Soubor tiskových pokynů ÚCK, pokyn č. 13 z 10. 10. 
1938. 
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aby kontrolovaly, zda redakce listů této možnosti nezneužívají a nevracejí na bílá 

místa původní texty. Souborný přehled pokynů pro tiskovou prohlídku, dokument 

z 12. ledna 1939 nakonec rekapituloval další nařízení učiněná v tomto směru a 

připomínal cenzurním orgánům, aby byla vyloučená místa zaplněna sazbou „tak, aby 

se neobjevovala bílá místa, a to zejména ne na prvních stranách".184 

Další proměny cenzurního systému 

Klíčovým impulsem к radikálnější proměně druhorepublikového cenzurního 

systému se stalo rozhodnutí ministerské rady ze 6. prosince 1938 o provádění 

prohlídky denních listů v prostorách velkých tiskových koncernů. Toto opatření 

vzniklé v koordinaci se snahami redakcí a vedení denních listů185 o urychlení tiskové 

prohlídky bylo prakticky „v zemích České a Moravskoslezské"186 realizováno 27. 12. 

a jeho uskutečněním byla zavedena jistá dvoukolejnost cenzury. Do popředí také 

zároveň na úkor ministerstva vnitra vystupuje tiskový odbor předsednictva 

ministerské rady řízený dr. Zdeňkem Schmoranzem. Tomuto odboru byly podřízeny 

nově ustavené orgány tiskové dozorčí služby, skládající se mj. z bývalých důstojníků 

československé armády a českých úředníků z obsazeného území.187 Z iniciativy 

tiskového odboru byl vypracován projekt na rozšíření cenzury v redakcích vedle 

novin i na příslušnými tiskovými koncerny vydávané časopisy. Návrh byl 

184 Růžena Bubeníčková - Věra Helešicová - Raisa Machatková: Tiskové pokyny pomnichovské 
republiky, Odboj a revoluce 7,1969, č. 1, s. 160. 
185 Opakovaně o zavedení takovéto rychleji pracující cenzury žádal například Syndikát českých 
novinářů a svou snahu koordinovat její formování doložil mj. i připomínkami „k vládnímu návrhu na 
zřízení instituce cenzorů pro denní tisk" z 21. 12. 1938, viz dopis Syndikátu ministru vnitra, NA, MV-SR, 
1936-1940, 2/50/61, č. kart. 4478. 
186 Tamtéž, připiš к provádění předběžné tiskové přehlídky u politických týdeníků a jiných listů z 29. 
12.1938, č. j. 6534-72/38. 
187 Vytvoření této sítě bylo ovšem zároveň „přípravami na ilegální práci" - odbojovou (zejména 
zpravodajskou) činnost proti nacistům, další část této skupiny byla umístěna na zmíněném 
ministerstvu propagandy, jehož vedení po Vavrečkovi převzal Jiří Havelka. Hlavní postavou aparátu 
působícího na tomto ministerstvu, rovněž zasahujícího zvýšenou měrou do průběhu tiskové cenzury, 
byl plk. Štěpán Drgáč, srov. Arnošt Bareš - Tomáš Pasák: Odbojová organizace Zdeňka Schmoranze 
v roce 1939, Historie a vojenství 17,1968, č. 6-7, s. 1003-1033. 
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zformulován na podnět Svazu nakladatelů denních listů opět se záměrem snížit 

časové a finanční ztráty vznikající vydavatelům v souvislosti s předkládáním 

časopisů cenzuře. Zahrnoval rovněž výčet periodik, které tímto způsobem měly být 

převedeny do kompetence nových cenzurních institucí, z kulturně-politických, 

kulturních či zábavných listů se nařízení mělo vztahovat mj. i na periodika Brázda 

(vydávané tiskovými podniky Novina), Rodokaps, Vinetou a Tarzan, Tak, Jitro (Česko-

slovenská akciová tiskárna), Krásný román, Der schöne Roman, Die grosse Romanzeitung, 

Poutavý román, Pohádkové noviny (Politika), Komár a Kulíšek (Globus, B. Pištělák a 

spol.), Lucerna, Cvrček, Divadelní list, Hvězda, Kvítko, Eva, Rozruch (Melantrich v Praze 

a Brně) a Přítomnost (Lidová knihtiskárna v Brně). 188 Tento návrh posiloval 

centralizační tendence ustalujícího se nového cenzurního modelu a vyvolal 

nesouhlasnou reakci stávající vrcholné instituce. 

Na počátku ledna roku 1939 vypracovalo proti tomuto záměru ministerstvo 

vnitra zamítavý posudek. Vysvětlovalo jej v první řadě důvody legislativními -

úpravu tiskové prohlídky „řadí právní řád к opatřením rázu ryze policejního, jež nelze [...] 

přenésti na tiskový odbor předsednictva ministerské rady resp. na orgány jím řízené, jde 

v zásadě o přenesení úřední kompetence s ministerstva vnitra na předsednictvo ministerské 

rady".189 Z hlediska ekonomického ministerstvo argumentovalo, že v souhrnném 

faktickém dopadu by znamenala realizace návrhu zvýšení finanční náročnosti takové 

cenzury. Čtením v koncernech by došlo к duplicitě a v souhrnu by se téže činnosti 

věnovalo podstatně více placených úředníků. Již samotným zavedením instituce 

cenzorů v tiskových koncernech „tiskový odbor [...] ustanovil pro Prahu dalších 18 

úředníků, prokurátorů a redaktorů pro výkon cenzurní služby v redakcích, takže po nové 

úpravě vykonává cenzuru místo 6 úředníků 24".190 Další výhrada - zařazená mezi 

„bezpečnostní důvody" - připomínala, že dosavadní předběžnou cenzuru těchto 

188 NA, MV-SR, 1936-1940, 2/50/61, č. kart. 4478, č.j. 6534-72/38, připiš к provádění předběžné tiskové 
přehlídky u politických týdeníků a jiných listů z 29.12.1938, 
189 Tamtéž, Informace odělení В ministra vnitra к návrhu na úpravu provádění předběžné tiskové 
prohlídky ze 4 .1 .1939. 
190 Tamtéž. 
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časopisů obstarávali stejní (tudíž kvalifikovaní) policejní úředníci jako před 

zavedením preventivní cenzury. V případě provádění prohlídky nezkušenými 

cenzory hrozilo riziko, že vzhledem к nedostatečné praktické zkušenosti „propustí 

zprávu, která může zájmy státu velmi poškoditi", 191 možnost korekce chybného 

rozhodnutí například státním zástupcem by byla v případě navrhované centralizace 

cenzurního systému minimalizována. V celkové rekapitulaci argumentů ministerstvo 

zdůraznilo skutečnost, že ani ohledy na nutnost „použiti nadbytečného úřednictva 

z obsazených území", ani mimořádné poměry neopravňují к faktickému přesunu 

kompetencí a kontroly časopisů pod tiskový odbor, „ježto většinou zde nejde vůbec 

o časopisy obsahu politického, nýbrž obsahu poučného, zábavného atd.".192 Výsledek 

zmíněného střetu není v dochovaných archivních pramenech jednoznačně obsažen, 

nepřímé doklady však svědčí o tom, že к úplné centralizaci nedošlo a provádění 

cenzury i nadále zůstalo do jisté míry v rukou ministerstva vnitra, postavení jím 

řízených institucí se však v cenzurním systému změnilo. 

Pod Schmoranzem vedeným tiskovým odborem předsednictva ministerské 

rady bylo zřízeno ústředí tiskové dozorčí služby193 (dále ÚTDS), jež v období 

posledních měsíců existence Druhé republiky fakticky v kontrole a koordinaci práce 

cenzury vystřídalo stávající centrální orgán. 28. února 1939 navíc skončil dle platných 

legislativních norem stav branné pohotovosti státu194 a v důsledku toho byla 

ukončena činnost ÚCK. Pokračující zápisy „bývalé ÚCK" sice dokládají, že při 

ministerstvu vnitra - a to patrně v nezměněném personálním složení - i nadále 

existovalo jakési centrum shromažďující tiskové pokyny, z něhož byly zároveň 

191 Tamtéž. 
192 Tamtéž. 
193 у jeho čele stál odborový rada JUDr. Osvald Svoboda, viz Stanislav Kokoška - Zuzana Pivcová: 
Generál Eliáš a Schmoranzova skupina tiskových důvěrníků, Historie a vojenství 45,1996, č. 6, s. 144. 
194 V souvislosti s ukončením branné pohotovosti se objevily i úvahy tisku, například deníku 
Samostatnost, ohledně možného konce předběžné cenzury, záznam ÚCK příslušný text charakterizuje: 
„V článku se zvláště uvádí, že nyní, když dne 28. února byla zrušena branná pohotovost státu, bylo by třeba 
zrušiti i předběžnou cenzuru novin a zavěsti v tisku normální poměry", NA, MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 
5166, záznam služby z 8. 2. 1939. Po konzultaci stiskovým odborem předsednictva ministerské rady 
byla zpráva eliminována. Platnost mimořádných opatření, jež byla prodloužena vládním nařízením 
z 12. prosince (č. 317/1938 Sb.), samozřejmě zrušena nebyla. 
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informovány podřízené instance; zprávy o službách z této doby však zároveň 

potvrzují posun v systémové hierarchii. Záznam služeb ze 7. ledna 1939 například 

dokládá vzájemnou výměnu informací a konzultaci ve sporných případech - na 

základě dotazu ÚTDS po poradě s ministerstvem spravedlnosti a ministrem 

Havelkou například ÚCK doporučila konfiskaci zpravodajství Nedělního listu 

ohledně trestního oznámení na bývalého prezidenta Beneše. 13. ledna 1939 byl dále 

dotazem u ÚTDS koordinován postup v případě cenzury časopisu Wirtschaft. 

Dokladem jisté dominance ÚTDS je ovšem jí vydávaná samostatná řada číslovaných 

pokynů, které se v materiálech ÚCK ve zlomkovité podobě zachovaly.195 

Větší soubor těchto pokynů se bohužel zatím nepodařilo dohledat a vzhledem 

k tomu, že příslušný materiál tiskového odboru Prezidia ministerské rady byl 

s největší pravděpodobností zničen v březnu 1939 těsně před německou okupací,196 

bylo by možné jej zrekonstruovat pouze obtížným průzkumem rozsáhlého souboru 

archivů dalších cenzurních úřadů. Jistý obraz o instrukcích a nařízeních lze získat ze 

souborných shrnujících dokumentů Pokyny pro úředníky tiskové dozorčí služby při 

vykonávání předběžné tiskové přehlídky (z 19. prosince 1938) Souborný přehled 

pokynů pro tiskovou přehlídku (z 12. ledna 1939) a Souborný přehled pokynů pro 

tiskovou přehlídku, platných dne 1. února 1939197 a z již zmíněných zlomků 

procházejících agendou „bývalé ÚCK". Na jejich základě lze konstatovat, že 

spektrum postihovaných témat a základní orientace cenzurních zásahů se ani pod 

vedením nové centrální instituce výrazně nezměnily, posun ovšem nastával 

v případě nových nařízení - například v souvislosti s procesem sjednocování spolků, 

tělovýchovných, odborových a dalších organizací. Konfiskovány tak byly nadále 

spekulace tisku o hospodářských otázkách (zejména zprávy o budování nových 

195 Například pokyny č. 18 a 19 ze 7. ledna 1939, tamtéž. 
196 Srov. Arnošt Bareš - Tomáš Pasák: Odbojová organizace Zdeňka Schmoranze v roce 1939, Historie a 
vojenství 17, 1968, č. 6-7, s. 1008: „Po dohodě se Schmoranzem nařídil A. Bareš likvidaci spisového materiálu 
v ČTK a tiskovém odboru...". Za cenné doplňkové materiály, informace a konzultace mj. týkající se 
cenzurního systému v době po 15. březnu patří dík kolegyním a kolegům Alexandře Blodigové, Janu 
Cebemu, Barboře Kôpplové a Jakubu Končelíkovi. 
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průmyslových podniků), ve sféře zahraničněpolitického zpravodajství veškeré 

útočné referování a neúřední zprávy o vztahu к sousedním zemím i bývalým 

spojencům. V rozsáhlém spektru témat vnitropolitických i nadále dominovala 

tendence potlačit veškeré kritiky opatření vlády a nejvyšších úřadů, eliminováno 

bylo rovněž zpravodajství o ilegálních komunistických akcích, aktivitách fašistických 

uskupení (v obou případech došlo mj. ke konfiskacím četných letáků). Cenzurováno 

bylo ovšem také referování o domácích separatistických tendencích a vztazích 
v 

к menšinám a „jazykovým ostrovům", jež zůstaly na okleštěném území Česko-

slovenska; prostřednictvím odkazů na přetrvávající legislativní nedořešení 

„židovské otázky" byla eliminována nejagresivnější otevřeně antisemitská 

publicistika. Kontinuitu s předchozími nařízeními ostatně zdůrazňovaly i zmiňované 

soubory tiskových pokynů. Novou formu intervence, jež se výrazně uplatnila 

v cenzurním systému po 15. březnu 1939, představovaly souhrnné informace pro 

šéfredaktory denních listů zasílané tiskovým odborem přímo redakcím. Z hlediska 

komunikačního představovaly bezprostřední zásah do autorské fáze procesu 

přenosu informace a byly mj. i další fází v centralizaci cenzurního systému.198 

197 Všechny tyto soubory přetištěny v edici Růžena Bubeníčkova - Věra Helešicová - Raisa 
Machatková: Tiskové pokyny pomnichovské republiky, Odboj a revoluce 7,1969, č. 1, s. 126-198. 
198 O informacích pro šéfredaktory denních listů za druhé republiky se stručně zmínil Tomáš Pasák: 
Český periodický tisk na počátku okupace ve světle cenzury a jejích opatření, Acta Universitatis 
Carolinae - Philosophica et Historka 5, 1975, č. 1, s. 158, některé z instrukcí, např. z 13. - 16. 3. 1939, 
zachovány mezi záznamy ÚCK, NA, MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 5166. 
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Cenzurní zásah v dobové literární a kulturní komunikaci 

Zákazy a povolování časopisů jako regulativ literárního prostoru 

Zápis služby ÚCK ze dne 27. ledna 1939 zachycuje zprávu o návrhu 

pražského státního zastupitelství na konfiskaci druhého čísla časopisu Hlas mladých 

„pro 13 závadných míst, v nichž se zastřeným způsobem podlamuje dnešní směr vládní 

politiky."199 Dodatečná konfiskace, iniciovaná článkem Poledního listu nazvaným 

Německo sleduje náš tisk, dokládá soubéžnost cenzurního „čtení" zaměřeného na 

politickou i na kulturní, resp. literární sféru. Toto „čtení" představovalo, jak vyplývá 

z dochovaných materiálů, jeden z dominantních rysů dobové cenzury. Zmíněný 

postih byl zcela v souladu se zkoumanými tiskovými pokyny a instrukcemi, 

konkrétně, vzhledem к zaměření denunciačního článku Poledního listu, se dvěma 

tematizovanými problémovými okruhy - kritikou opatření vlád a vztahy 

к sousedním státům. Zákrok proti Hlasu mladých navíc později vyústil v jeho 

zastavení, zajímá nás tedy nejprve jako případ jedné z obecných tendencí 

druhorepublikové cenzury směřující к omezení počtu časopisů, představujících jeden 

z klíčových kanálů dobové literární komunikace. 

Naprostá většina historických a dalších publikací o Druhé republice přebírá 

konstatování Vojtěcha Dolejšího, dle nějž „ke konci roku 1938, v důsledku změn 

vzniklých po Mnichovu, přestalo vycházet celkem 1900 časopisů."200 Odkud autor údaj 

získal, není zcela zřejmé, uvedené číslo ovšem nesouhlasí s úřední statistikou ani 

s údaji uveřejněnými dobovou publicistikou a zahrnuje tedy patrně rovněž úřední 

věstníky, některé informativní tisky a další drobnější např. regionální tiskoviny, jež 

199 Zápis ze služby ÚCK konané 27.1 .1939, tamtéž. 
200 Vojtěch Dolejší: Noviny a novináři, Praha 1963, s. 340. Již Tomáš Pasák ve studii Český periodický 
tisk na počátku okupace ve světle cenzury a jejích opatření, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et 
Historica5, 1975, č. 1, s. 157, upozorňuje na nepřesnost tohoto údaje, „neboť neexistuje soupis tisku té 
doby. " 
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nebyly vždy v dobových výkazech evidovány.201 V následujícím přehledu proto 

čerpáme z dobových úředních pramenů. Tyto údaje - vycházející ze statistiky 

Prezidia zemského úřadu v Praze a vztahující se tedy pouze к situaci na území Čech 

- ovšem mají sloužit především jako proporcionální ilustrační data. 

Dobový výkaz tisku udává ke konci roku 1937 souhrnný počet 1321 

vycházejících periodických tiskopisů spadajících do kompetence čtyř obvodů 

vrchního státního zastupitelství (Praha, Brno, Bratislava a Košice), v pražském 

obvodu přitom dle této statistiky vycházelo celkem 928 periodik. Ač byla pro období 

druhé poloviny třicátých let dlouhodobě charakteristická pozvolná tendence poklesu 

počtu novin a časopisů, propad zaznamenaný v období Druhé republiky je skutečně 

markantní (viz tabulka)202. V souhrnu došlo dle zkoumaných přehledů během šesti 

měsíců přelomu let 1938 a 1939 к zániku 463 politických a nepolitických periodik, 

přičemž nově vzniklo jen 105 časopisů a novin. Tyto údaje je ovšem třeba v několika 

ohledech upřesnit. 

X.38 XI.38 XII.38 1.39 11.39 III.39 Souhrn 
Nové nepolit. 11 16 24 18 11 80 
Nové polit. 1 2 1 8 9 4 25 
Zastavené polit. 3 40 36 15 37 32 163 
Zastavené nepolit. 13 24 67 72 69 56 301 

Nejedná se zde pouze o přímá zastavení periodik již vycházejících, řada 

výměrů (podařilo se je bohužel zatím dohledat zhruba u pouhých cca 10% 

zachycených periodik) dokládá, že vzhledem к zostřené cenzuře a její tendenci 

nerozšiřovat počty již vycházejících časopisů, byla velká část listů zastavena ještě 

před faktickou publikací prvního čísla - do statistiky přitom byly zařazeny. 

201 Podrobněji viz Tomáš Pasák: Periodický tisk za nacistické okupace jako historický pramen, způsob 
jeho využití a výkladu v historickém procesu, in Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků 
v českých zemích z let 1939-1945, Praha 1980, s. 19-84. Soupis samotný uvádí na počátku okupace celkem 
„2218 českých a německých legálních novin, časopisů a úředních věstníků". 
202 Uvedené údaje čerpány z výkazů zasílaných Prezidiem zemského úřadu v Praze ministerstvu 
vnitra, NA, MV-SR, 1936-1940, 2/50/1, č. kart. 4475. 
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Z listopadového výkazu z roku 1938 se tak jednalo například o periodika Druhá 

republika (vydávání ohlášeno 21. 10., list zastaven 28. 10.), Národní zpravodaj (7. 11., 

zast. 8.11.), Nezávislý občan (14. 10., zast. 8.11.), Nové Československo (22. 10., zast. 

29.10.), Pravda (28. 10., zast. 29.10.), A.B.C. v druhé republice (20. 10., zast. 29.10.), 

Dvanáct (26. 10., zast. 28.10.), Národní odkaz hesla „Svůj к svému" (7. 11., zast. 8.11.). 

Dále je při souhrnu třeba zohlednit skutečnost, že české i německé listy vydávané 

v pohraničních územích po odtržení buď zanikly, nebo byly vyřazeny z domácí 

evidence. Uvedená ilustrační data jsou částečně zkreslena i nepříliš přesnou evidencí, 

nezahrnují např. ani první hromadnou vlnu zákazů komunistických periodik, o níž 

se zmiňujeme v dalším výkladu. 

První zásahy a zastavování tiskovin nejrůznější provenience se odehrály již 

během října 1938; podle zprávy ministra Vavrečky z 12. 10. 1938 tlumočené 

předsednictvu ministerské rady, byla učiněna opatření „proti určité části tisku za 

účelem potlačení jednak senzační zprávy [zpravodajství - pozn. TP], jednak neloajální 

tendence uveřejňovaných zpráv a usneseno, aby v této linii bylo nadále pokračováno".203 Se 

zmiňovanými „opatřeními" patrně souviselo zastavení nejvýznamnějších dobových 

fašistických a antisemitských periodik Vlajka a Árijský boj 204 Tento typ časopisů byl 

cenzurou sledován i nadále. Ještě 13. února 1939 např. zastavilo policejní ředitelství 
r v ^ 

v Praze nový časopis Antisemita, jehož vydavatelem měl být Jaroslav Černý.205 

Nejvýraznější zásah do dobové literární komunikace však představovaly zákazy 

levicového tisku zaměřené v první řadě proti komunistické straně. 

Již v prvních dnech po Mnichovu byl ministr vnitra Jan Černý pověřen 

jednáním s Bohumírem Šmeralem „o stanovisku komunistické strany i jejího tisku 

203 NA, PMR, inv. č. 2994, č. kart. 4396, protokoly ze schůzí ministerské rady, 1938, duplikáty, protokol 
o schůzi ministerské rady konané 12. října 1938, s. 3. 
204 Srov. NA, MV-SR, 1936-1940, 2/50/1, č. kart. 4475, Výkaz změn ve vydávání periodického tisku za 
měsíc listopad 1938. 
205 NA, MV-SR, 1936-1940, 2/51/114, č. kart. 4481, časopis měl být dle oznámení vydavatele listem „s 
obsahem společenské a politické satiry s politickou tendencí: ochrana zájmu arijců." Jaroslav Černý byl dle 
přípisu policejního ředitelství „organizován v komunistické straně a byl z ní v roce 1934 vyloučen. Jest však 
podezřelý, ze rozšiřoval ilegální komunistické tiskoviny." 
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к současným politickým poměrům".206 Komunisté sice během jednání odmítli sami 

rozpustit svou stranu, ale včasné informace o opatřeních, jež proti nim budou 

učiněna, kvitovali s povděkem. 207 Činnost KSČ byla pro celé území státu208 

pozastavena 20. října 1938 a současně byly sérií výměrů ministerstva vnitra v Praze 

zastaveny všechny hlavní tiskoviny strany i další periodika jí blízká.209 V první fázi 

přestaly vycházet pod kontrolu pražského policejního ředitelství spadající denní 

listy a časopisy Rudé právo, Haló noviny, Odboj pracujícího venkova, Ostravský dělnický 

deník, Svoboda, Moravská rovnost, Tvorba, Rozsévačka, Jednota lidu, Karpathendeutsche 

Volkszeitung, Die Welt am Morgen a Die Welt am Abend210, o pouhý den později byly 

zastaveny další dva časopisy - Světový rozhled a Lidová samospráva. Na Moravě a ve 

Slezsku byly ve dnech 25. - 27. října vydány výměry na zastavení týdeníků 

Havíř, Tribuna kovodělníků a maďarského politického deníku Magyar Nap vydávaného 

pro Slovensko. Okruh komunistických autorů, novinářů a publicistů reprezentující 

značnou část spisovatelské veřejnosti ztratil v kratičké době zázemí své tvůrčí 

činnosti a pochopitelně rovněž i zdroje finančních prostředků. Zásah ovšem 

neznamenal jen omezení publikačních možností a ekonomické nesnáze, ale zejména 

zánik specifických literárních institucí, tvořících centra distribuce a posuzování 

literatury. Nejvýraznějším postihem v tomto směru bylo zastavení hlavního 

komunistického deníku Rudé právo a kulturněpolitického časopisu Tvorba. Kromě 

206 NA, PMR, inv. č. 2994, č. kart. 4396, protokoly ze schůzí ministerské rady, 1938, duplikáty, protokol 
o schůzi ministerské rady konané 11. října 1938 o 6. hod. večer, s. 3. 
207 „Politbyro ÚV KSČ [...] odmítá návh gen. Syrového a ministra vnitra Černého, aby se komunistická strana 
sama rozpustila", Dušan Tomášek: Deník druhé republiky, Praha 1988, s. 43. O zprávě ministra Černého 
v ministerské radě týkající se jednání s komunisty mj. Feierabend, Ladislav: cit. dílo, s. 53. 
208 Razantněji a s předstihem v této oblasti postupovala autonomní slovenská vláda. Již na zasedání 
ministerské rady dne 9. 10. 1938 bylo probíráno rozpuštění komunistické strany na Slovensku. 
Ministerská rada formulovala z jednání následující závěry: „Ke zprávě o rozpuštění komunistické strany 
na Slovensku bylo vzato na vědomí, že se vyčká úřední zpráva a motivace, jakož i zjištění, zda nešlo o pořádkové 
opatření odůvodněné jen místními příčinami. Pak bude jednáno o tom, aby v zájmu vnitropolitickém i 
zahraničně-politickém bylo v obdobných případech postupováno podle dohody v ministerské radě (ústřední 
vládě)." NA, PMR, inv. č. 2994, č. kart. 4396, protokoly ze schůzí ministerské rady, 1938, duplikáty, 
protokol o schůzi ministerské rady konané 9. října o 6. hod. večer, s. 5. 
209 Srov. z marxistického pohledu vylíčený proces zániku komunistických periodik - Růžena 
Bubeníčková - Ludmila Kubátová: Likvidace komunistického tisku v pomnichovské ČSR (říjen 1938-
březen 1939), Sborník archivních prací 22,1972, č. 1, s. 3-53 (edice s úvodním komentářem). 
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politiků, novinářů a zpravodajů v jejich redakcích působili nebo do nich v této době 

přispívali básníci, novináři, kritici, dramatici a kulturní publicisté jako Ilja Bart, Emil 
4/ 

František Burian, Václav Běhounek, Lumír Civrný, Jan Drda, Eduard Goldstücker, 

Julius Fučík, Svatopluk Kadlec, Benjamin Klička, Jan Krejčí, Kurt Konrád, 

S. K. Neumann, Marie Pujmanová a řada dalších. Postihy limitovaly i možnosti 

publikování textů zahraničních levicových autorů a německých emigrantů. 

Také vzhledem ke zmíněným dobovým kampaním, zaměřeným na reprezentanty 

levice, byla situace komunistických intelektuálů komplikovaná, jejich příspěvky 

ovšem nezmizely ze stránek českých periodik. Václav Černý situaci 

„pronásledování" komunistů ze strany úřadů shrnul: „Vůbec nikdo nebyl zatčen [...] 

Komunističtí spisovatelé mohli publikovat dál, volné požívat existujících tiskových 

možností".211 Literatura se ovšem přesto dostávala do částečné izolace v souvislosti 

s eliminováním uměleckých podnětů souvisejících s vyhraněným světonázorovým 

postojem části reprezentantů domácího autorského spektra. Tato izolace se nadále 

prohlubovala v souvislosti s měnící se nabídkou zahraničních časopisů na domácím 

trhu. 

Někteří z autorů a přispěvatelů zakazovaných periodik se pokoušeli 

publikovat ve zbývajících listech podobné ideové orientace, i zde se však publikační 

možnosti nadále zmenšovaly. V průběhu listopadu 1938 byl zastaven Svět sovětů a 

dne 3. listopadu upozornil Štěpán Drgáč ministerstvo vnitra na 65. číslo časopisu Hej 

Rup, redigovaného Jiřím Kolářem, z jehož obsahu bylo „na první pohled patrno, že jde o 

komunistický list"-212 časopis byl zastaven rozhodnutím ze 17. listopadu. 

Již zmiňovaný případ konfiskace levicového časopisu Hlas mladých z 27. ledna 

1939 je v materiálech cenzury zdokumentován poměrně dobře. Jeho vydavatelům 

(v tiráži jsou za redakci uvedeni Blažej Vilím a František Rauš) se patrně podařilo 

210 Tamtéž, s. 13. 
211 Václav Černý, cit. dílo, s. 69-70. 
2'2 MV - SR, 1936-1940, 2/58/83, č. kart. 4506, č. j. 1873/1938. 
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obejít předběžnou tiskovou prohlídku v tiskárně213 (již první číslo bylo „eliminováno 

na dvaceti místech") a list se dostal do distribuční sítě. Teprve po dodatečném 

upozornění byl na základě následné tiskové prohlídky uznán za závadný na 

šestnácti místech, z nákladu 45 000 výtisků však již bylo expedováno 41 000 a 

konfiskaci podlehlo pouhých 3 200 kusů. Mezi dodatečně konfiskovanými texty byla 

i báseň Ivana Jelínka Podzim 1938 a text písně Voskovce a Wericha A jak teprv bude 
v 

hezky! V článku Václava Černého Ještě к básníkům cenzura zabavila pasáž „Není možno 

zůstat zmrzačením naší vlasti, jež je zmrzačením každého z nás, v ní nedotčen"214 

a eliminaci podlehla také reprodukce dopisu Františka Halase. Básník v ní komentuje 

postup cenzury v případě konfiskace básně Voják, kterou si redaktoři časopisu 

vybrali pro předchozí číslo a která již před časem vyšla knižně v Torzu naděje 

i časopisecky ve Večerním Českém slově. Dopis končí Halasovou výstižnou 

charakteristikou situace: „Tak si myslím, že jste asi přísněji hlídáni než hnutí jiná a že to, 

co projde jinde, Vám ne!"215 Porovnáme-li zásahy provedené cenzurou v tomto 

časopisu se zásahy provedenými v jiných listech či se záznamy ÚCK, je 

diskriminační tendence cenzury v tomto případě zcela zřetelná, jisté vysvětlení 

ovšem podal jeden z přispěvatelů tohoto periodika, Václav Černý.216 O výjimečnosti 

postihu výmluvně svědčí i skutečnost, že časopis byl zastaven na přímý pokyn 

ministra vnitra. 

213 NA, MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 5166, Záznam služby z 27. 1. 1939. Dochovaná dokumentace 
zároveň dokládá, že po zavedení nového cenzurního systému a prohlídky přímo v tiskárnách, byly 
v určitých případech (denní služba) prohlídky zdvojovány. 
214 NA, MV-SR, 1936-1940, 2/58/87, č. kart. 4506. 
2 , 5 Tamtéž. 
216 T e n v e Svých vzpomínkách charakterizuje obsah prvního čísla časopisu, obsahujícího portrét TGM, 
výzvu к následování odkazu prvního prezidenta, příspěvky odmítající rasové či náboženské rozdíly 
a požadující další budování armády a dále dodává: „Rázem náš fašizující tisk zahájil denunciačni 
polemiku; nebylo jí ostatně ani třeba, aby si mladé národní fronty [...] všimli v říši a Völkischer Beobachter 
zahájil palbu [...] Poděšená pražská cenzura počala řádit, druhé číslo Hlasu (z 26. ledna) vyplenila [...] Třetí 
číslo Hlasu již nevyšlo, bylo konfiskováno celé, Hlas mladých vůbec zastaven", Václav Černý, cit. dílo, s. 71-
72. Citát dokládá riziko, jež vznikalo při zveřejnění textů, které nesouhlasily s direktivami 
přicházejícími z Třetí říše. I jinde ostatně zmiňujeme příklady přímé intervence německých úřadů 
do záležitostí domácích. Zajímavé je i Černého obecné hodnocení druhorepublikové cenzury: „Vláda 
měla dále likvidovat „levičácký" ráz našeho tisku: zavedla tiskovou cenzuru, a ... prosila cenzurované, aby se 

111 



Jinou strategii kalkulující s předpokládanými zásahy cenzury zvolili 

vydavatelé čtvrtletníku U-blok, tribuny skupiny autorů sdružených kolem Bedřicha 

Václavka (Václav Pekárek, Peter Jilemnický, František Nechvátal atd.). Čtvrté číslo 
v 

ročníku 1938 věnovali problematice „tradice". Časopis však byl sestaven spíše jako 

mozaika textů historických dokumentů různých dob (listy českých panovníků, dopis 

Františka Palackého Frankfurtskému sněmu) a úryvků z děl českých autorů (Dalimil, 

Komenský, Kollár, Tyl, Němcová). Obsahoval v hlavní části pouhé dvě původní 

práce - studie Alberta Pražáka (Tradice lidovosti a lidskosti v česko-slovenské 

literatuře) a Ludvíka Svobody (Ráz filozofického myšlení česko-slovenského). 

Historické texty a ukázky byly voleny tak, aby je čtenář snadno identifikoval jako 

aluze a dešifroval. Cenzura tak v předloženém výtisku vyznačila pouze dvě 

problematická místa: pasáž v úvodním redakčním textu obsahující jakýsi „klíč" ke 

čtení časopisu: „Nepovažujeme za nutné říkati v úvodu tohoto čísla více. Pozornému čtenáři 

zodpoví aspoň náznakem četné hlasy, mluvící v něm, vše, nač se dnes jistě opětovně v sobě 

ptá"217 [podtrženo v původním dokumentu - pozn. TP] a část recenze knihy Marka 

Sydewitze Stalin nebo Trocký. V dalším komentáři však cenzor jednoznačně 

identifikoval záměr vydavatelů a publikaci „tendenčně a komunisticky 

zakročenou" navrhl konfiskovat, konfiskace byla potvrzena výnosem z 27. 2.1939. 

Po zastavení naprosté většiny komunistických a ostře levicově zaměřených 

listů poskytli publikační prostor intelektuálům, kteří byli tímto způsobem 

perzekvovaní, legionáři ve svém deníku Národní osvobození a v časopise Čin. I tato 

periodika ovšem byla záhy - částečně právě za svou vstřícnost ke komunistickým 

autorům - zastavena.218 

s ní ráčili stýkat a dát si radit, neboť jejím vlastním cílem bylo zamezovat, aby z našeho tisku Němci mohli 
čerpat záminky к pohrůžkám a obviňování, že nechceme,domyslit' Mnichov", tamtéž, s. 69. 
™ NA, MV-SR, 1936-1940, 2/71/33, č. kart. 4549. 
218 Odůvodnění zastavení Národního osvobození je zachyceno na přípisu předsednictva ministerské 
rady: „V ministerské radě konané dne 29. ledna 1939 bylo vzato na vědomí sdělení ministra vnitra, že zastavil 
časopis Národní osvobození pro šíření státu škodlivé ideologie. Konstatováno, že se tak stalo bez 
jakéhokoliv popudu z ministerstva zahraničních věcí", NA, MV-SR, 2/64/55, č. kart. 4528. Časopis Čin, 
na nějž opakovaně útočili již v listopadu a prosinci 1938 publicisté Venkova, mj. i denunciačním 
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Kromě regulace domácího tisku došlo za Druhé republiky ovšem rovněž 

к výrazné (cenzurním aparátem regulované) proměně skladby povolovaných, resp. 

zakazovaných, periodik zahraniční provenience. I zde byl postup řízen výše 

rozebíranými tiskovými pokyny, tedy v intencích proměňující se orientace domácí a 

zahraniční politiky pomnichovských vlád. Rozsáhlé množství nacistických tiskovin, 

jimž bylo do konce září 1938 - řečí legislativních ustanovení - „odebráno právo 

dopravy poštou a na železnici" a jejichž počet v kritickém období kulminoval, bylo 

postupně redukováno. Signál к tomuto kroku dalo rozhodnutí Prezidia ministerské 

rady z 28. 10., na jehož základě „ministr vnitra v dohodě s ministrem zahraničních věcí 

projedná otázku uvolnění vzájemného dovozu říšskoněmeckého a čsl. denního tisku i publikací, 

pokud v konkrétních případech nebude zvláštních důvodů к jinému opatření."2'19 Postupně 

byly uvolňovány hlavní německé tiskoviny a recipročně byly např. v Německu 

6. prosince 1938 povoleny některé české noviny (jednalo se o Národní listy, Večerní 

Národní listy, Národní politiku, Polední list a Nedělní list).220 

Nová fáze tohoto procesu nastává po druhé návštěvě ministra Chvalkovského 

v Berlíně. Na základě jednoznačných instrukcí Berlínského zahraničního úřadu měly 

být v Česko-Slovensku zakázány veškeré zahraniční německé emigrantské časopisy. 

Ministerstvo zahraničí bylo poté opakovaně a důrazně upozorňováno, aby v této 

záležitosti druhorepubliková vláda splnila svou povinnost. 3. února 1939 byl 

v Úředním listu publikován seznam 15 časopisů (mj. Sozialistische Warte, Das freie 

Deutschland, ale i moskevský Das Wort), jimž byla zakázána kolportáž, a o deset dnů 

později byly zakázány vůbec. V průběhu února pak došlo к dalšímu již razantnímu 

uvolňování nacistických tiskovin a zákazům dalšího emigrantského a levicového 

tisku; kromě periodik se navíc objevují také první tiskoviny neperiodické.221 Zákazy 

článkem Znají úřady „Čin" hájící komunismus? ze 17. 11., byl zastaven výnosem policejního ředitelství 
v Praze z 11. 2.1939, srov. NA, MV-SR, 1936-1940, 2/53/35, č. kart. 4484. 
219 NA, PMR, inv. č. 2994, č. kart. 4396, protokoly ze schůzí ministerské rady, 1938, duplikáty, protokol 
o schůzi ministerské rady konané 28. října 1938, s. 8. 
220 NA, MV-SR, 1936-1940, 2/50/64, č. kart. 4478. 
221 1. března 1939 byla například publikována zpráva o zrušení zabavení spisu Alfreda Rosenberga 
Mythus des XX Jahrhunderts, Úřední list republiky Česko-Slovenské, 1939, č. 51 (1. 3. 1939), s. 616, uvolnění 
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ovšem nebyly důsledně dodržovány a jejich prosazení se proto stalo jedním z dalších 

úkolů cenzury. Ještě během února 1939 byla ÚCK ministerstvem zahraničí 

opakovaně upozorňována na výskyt „závadných" emigrantských časopisů 

v domácích prodejnách tisku.222 O tom, že jejich distribuce představovala především 

závažný zahraničněpolitický problém, svědčí mj. zpráva plk. Drgáče o článku listu 
v 

Prager Zeitungsdienst. Časopis upozorňoval, že řada těchto periodik (Weltwoche, 

Sonntagspost, Neuer Vorwärts atd.) je volně dostupná v pražských kavárnách. Článek 

dával do souvislosti výskyt těchto listů s „šeptanou propagandou" a upozorňoval, že 

„tyto Německu nepřátelské, štvavé časopisy nejsou do Prahy pašovány, ale zcela veřejně 

dodávány poštou".223. Periodika měla být podle zmíněné zprávy zasílána na adresu 

pražských knihkupců v uzavřených obálkách a za jejich odběratele byli označeni 
v 

zejména „Židé". Zákazy dovozu a distribuce či kontroly kaváren přitom nebyly 

jediným důsledkem permanentního tlaku vyvíjeného v tomto směru na cenzurní 

úřady. Ještě 13. března informovalo ministerstvo zahraničí - opakovaně upomínané 

německým vyslanectvím - na základě výsledků svých vlastních kontrol „v pouličních 

kioscích а и drobných prodavačů novin", že i přes učiněná opatření jsou zmíněné 

tiskoviny nadále prodávány. Doporučovalo proto ministerstvu vnitra nařídit 

„policejním úřadům a dozorčím orgánům, aby [...] nejen trestaly pokutami dotyčné 

prodavače novin, nýbrž, jde-li o opětovné přestoupení zákazu, zbavovalo je prodejní 

licence".22* 

Z postupu hlavních cenzurních institucí (způsobu zveřejňování dílčích 

seznamů, rychlosti a razance prosazování dílčích zákazů) se zdá, že ve většině 

případů reagovaly na vnější podněty a iniciativně se nepodílely na proměně spektra 

dalších 41 neperiodických tiskovin (nacistických zpěvníků, antisemitských spisů, ideologických spisů 
atd.) viz Úřední list republiky Česko-Slovenské, 1939, č. 61 (13. 3.1939), s. 728. 
222 16. 2. upozorňovalo ministerstvo zahraničí na prodej listu Wochenblatt „v kiosku na Národní třídě", 25. 
2. pak totéž ministerstvo informovalo o prodeji emigrantského listu Die Sonntagspost, „který jest 
náhradním časopisem za Wochenblatt", NA, MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 5166. Obě zprávy cenzurní 
komisi předával „ministerský rada", básník Josef Palivec. 
223 NA, MV-SR, 1936-1940, 2/50/70, č. kart. 4478, č. j. 1584/1939. 
224 NA, MV-SR, 1936-1940, 2/50/83, č. kart. 4478, č. j. 35496/III/3/39. Připiš ministerstva zahraničních 
věcí ministru vnitra z 13. 3.1939. 
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nabízených zahraničních tisků. Nej rozsáhlejší seznam zakázaných dovážených tisků 

byl v Úředním listu publikován až nedlouho po zániku Druhé republiky - 28. března 

1939. Zahrnuje většinou periodika, figurují na něm ovšem i některé publikace 

neperiodické a čítá celkem 469 položek (tisky pocházely celkem z 20 zemí). Je zde již 

patrné výrazné rozšíření záběru, kromě emigrantských, židovských, sovětských a 

dalších již dříve zakazovaných listů, zahrnuje veškerý tisk levicové tendence (např. 

listy francouzské - Ce Soir, L'Humanité, či britské - Daily Herald, The Manchester 

Guardian atd.) 

Další cenzurované texty a knihy 

Z uvedené charakteristiky cenzurního systému je zřejmé, že prvořadým cílem 

regulace v oblasti písemně sdělovaného slova za Druhé republiky byla periodika 

a jejich zpravodajství či rubriky obsahující zprávy к domácí či zahraniční politické 

situaci. Již ne tak frekventovaně zasahovalo působení hlavních cenzurních instancí 

v případě tiskovin cíleně a bezprostředně do sféry kulturní a literární. Jedna z mála 

dochovaných informací o podobné přímé intervenci ÚCK se týká konfiskace 

Hašlerových populárních písní, jež měly být otištěny v Národních listech 27. 10. 1938. 

Komise rozhodla o zabavení dvou ze Tří časových písniček, „z nichž jedna začíná slovy 

,Zbořila se nám chalupa, než jsme ji dostavěli...' mluví o nesvornosti stavitelů 

našeho státu, z nichž jedni šli doprava a druzí doleva, a končí slovy o ,žvanění 

propagandy z Reichu', druhá pak počínající slovy ,Co budovalo 20 let, den jeden dolů 

srazil...', mluví ostře o zradě Francie a o odplatě, která ji čeká" 225[podtržená místa 

zvýrazněna v původním dokumentu - pozn. ТР]. Tento postih je tematickým 

zaměřením vázán na okruh nařízení ÚCK týkajících se kritiky veřejných 

reprezentantů státu („nesvornost představitelů státu") a zahraničněpolitických 

událostí („zrada Francie"). Konfiskaci podpořila patrně i razance a přímočarost 

autorova sdělení daná příslušností textu do oblasti populární literatury. Adresáti 
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těchto textů je, vzhledem к předchozí liberální praxi, nebyli příliš často zvyklí vnímat 

jako jinotaje. V souvislosti s proměnou cenzurní praxe se však stereotypy recepce 

nejen v populární literatuře a kultuře - jak ostatně dokládá i zmíněný případ 

časopisu U-Blok - začaly radikálně měnit. 

Cílenost a bezprostřednost zásahů byla ovšem odlišná v případě postupu 

cenzury ve dvou oblastech kulturní komunikace - v oblastech divadla a filmu -

v nichž působily specializované dohlížecí instituce i po celou dobu existence první 

republiky a jež byly chápány jako daleko nebezpečnější svým intenzivnějším (obraz, 

inscenování) působením na recipienta. Nebudeme se jim zde, i vzhledem к relativní 

autonomii jejich cenzurních instancí, detailně věnovat,226 zmiňme jen nejdůležitější 

zásah, jehož dopad měl závažnější důsledky pro dobový literární život jako celek. 

Výnosem Zemského úřadu z 9. 11. 1938 byla Jiřímu Voskovcovi odebrána 

divadelní koncese, čímž byla ukončena činnost Osvobozeného divadla. К tomuto 

rozhodnutí došlo i přes to, že nazkoušená hra Hlava proti Mihuli byla divadelní 

cenzurou schválena. Odůvodnění zákazu je opět formulováno v duchu dobového 

systému cenzurních příkazů: „Voskovec a Werich [...] jsou orientováni až na hranice 

komunismu a jejich náměty se většinou obíraly zesměšňováním politiky a úřadů "P7 Odjezd 

Voskovce, Wericha a Ježka do emigrace na přelomu prosince a ledna navíc provázela 

agresivní tisková kampaň iniciovaná - jako v ostatních případech - zejména 

fašistickými tiskovinami, agrárnickým Večerem, listy koncernu Jiřího Stříbrného 

a konzervativními nacionalistickými listy. Téma Osvobozeného divadla pak i nadále 

zůstalo neuralgickým bodem řady dobových publicistických střetů, což 

poznamenalo chování některých cenzurních instancí. Štěpán Drgáč z úřadu ministra 

Havelky vznesl v přípisu z března 1939 dotaz, zda nemá být - vzhledem к „dnešním 

poměrům" - zabaven sešit vydaný roku 1934 Hudební maticí s melodiemi a texty 

225 NA, MV-NR, sign, D 3272, č. kart. 5166, zápis z příslušné služby ÚCK. 
226 Spíše pro zajímavost v souvislosti s předchozím textem připomeňme, že za druhé republiky byla 
zakázána také divadelní hra Karla Hašlera Do nebe je cesta dlouhá. 
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z divadelní hry Osel a stín. Ministerstvo vnitra ovšem podnět zamítlo s komentářem: 

„Vedlo by příliš daleko, kdyby měla býti odstraňována tištěná a hudební díla vydaná před 

několika lety za změněných poměrů, zvláště pak, když, jako tomu jest и hudebních moderních 

skladeb a šlágrů, tyto ztrácejí brzy svoji aktuálnost. "m 

Jeden z případů dobové autorské strategie ve vztahu к cenzuře ovšem 

s problematikou divadla a dramatu úzce souvisel. František Halas po demobilizaci 

reagoval na mnichovské události zejména řadou básní, zabýval se ale i myšlenkou na 

souhrnnější umělecké zpracování tématu. Rozhodl se pro formu divadelní hry (její 

náčrt se zachoval a byl v 60. letech publikován), ale konečné rozhodnutí pozměnila 

konzultace s E. F. Burianem, jak dokládá Halasova korespondence Jiřímu Mahenovi: 

„chtěl jsem psát ,hru o marných pokusech' - Mobilizace, ale E. F. Burian mne z toho zrazoval, 

že by to vůbec při dnešní cenzurní praxi neprošlo, a tak snad se pustím do něčeho jiného."229 

V definitivní podobě Halas i přes své výhrady к „nedostatečnosti" poezie v případě 

vyjádření tohoto konkrétního autorského záměru, formulované i v citovaném dopisu 

Mahenovi, zvolil formu básnické sbírky, jejž definitivní podobu známe jako Torzo 

naděje. Cenzura v tomto případě přímo vstoupila do tvůrčího procesu, byla 

argumentem pro volbu literárního druhu, tedy spoluautorem jednoho z dobových 

uměleckých komunikátů. 

Klíčovým druhorepublikovým cenzurním zásahem, postihujícím prostor elitní 

literatury, o němž se však nepodařilo nalézt zprávu v pramenech úřední povahy, 

byla konfiskace sbírky Vladimíra Holana Odpověď Francii. O zásahu víme zatím 

pouze z básníkovy korespondence - Josef Paták z nakladatelství F. Borový Holanovi 

dne 15. 10. 1938 zaslal dopis s textem: „Vážený pane Holan, Vaše kniha Odpověď Francii 

propadla celá konfiskaci. Neuvolnili ani jednu báseň. Tuto smutnou zvěst Vám oznamujeme 

227 Cit. dle Jan Gebhart - Jan Kuklík: Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, 
společenském a kulturním životě, Praha-Litomyšl 2004, s. 278. Podrobně viz Michal Schonberg: 
Osvobozené, Praha 1992, s. 383-389. 
228 NA, MV-SR, 1936-1940, 2/50/68, č. kart. 4478, č. j. 1621/1939. 
229 Halas, František: Dílo, sv. 6. Dopisy, Praha 2001, s. 147. 
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s dodatkem, že sazba zatím zůstane stát pro event, vydání soukromé."730 Ač není uveden 

přesný důvod cenzurního postihu, lze v tomto případě s vysokou mírou 

pravděpodobnosti předpokládat, že jím bylo samotné téma veršů, kolidující 

s nařízeními ÚCK týkajícími se dobového psaní o vztazích к cizím státům. 

Nejednalo se přitom o jediný zákrok cenzury proti Holanovým veršům. Vladimír 

Justl předpokládá, že další z básní téhož souboru měla být součástí antologie 

Československý podzim (vydané v únoru 1939 za redakce S. K. Neumanna), byla však 

rovněž konfiskována. Stopy o jejím předpokládaném zařazení do knihy se zachovaly 

v editorově předmluvě. Jiným opatřením proti Holanově tvorbě byla konfiskace 

Holanovy sbírky Zpěv tříkrálový. Důvodů, kvůli nimž byla básníkova tvorba častěji 

postihována cenzurou, bylo tedy více. Zdá se, že spíše než levicová orientace autora, 

jež - i vzhledem k jeho nečetné a takřka výhradně na umělecké otázky zaměřené 

publicistice - nemohla hrát výraznější roli, upoutávala pozornost cenzury především 

poetika jeho děl. V souvislosti s potřebou sdělnosti, srozumitelnosti širšímu 

čtenářskému okruhu se autorův výraz zjednodušuje a oprošťuje od bohaté 

metaforičnosti charakteristické pro tvorbu většiny 30. let. Kromě prvků aktualizace 

a agitačnosti pronikají do jednotlivých skladeb vznikajících po Mnichově četné 

pamfletické výrazy, na něž cenzura bezprostředně reagovala.231 

Opakované zabavování Holanových prací, o němž se kromě pramenů osobní 

povahy nezachovaly jiné zprávy, nás zároveň upozorňuje na skutečnost, že 

dosavadní evidence o zásazích předběžné cenzury, zvláště v literární oblasti, je stále 

poměrně malá a je třeba předpokládat, že přímo postižených textů básní, dramat 

i prozaických textů bylo patrně mnohem více - jednalo se zejména o texty autorů 

hlásících se к levici a ke komunistické ideologii.232 Toto zjištění zároveň odkazuje na 

230 Cit. dle Holan, Vladimír: Bagately XI, Praha 1988, s. 372. 
231 К proměně Holanovy tvorby v období Mnichova viz Jiří Opelík: Holanovské nápovědy, Praha 2004, 
zejm. s. 30-52. 
232 O malém počtu konfiskací sice svědčí i časově relativně blízký popis dobové cenzury podaný 
Václavem Poláčkem, ale ani v něm není zmínka o tak významném zásahu, jakým byla konfiskace 
dvou Holanových knih, srov. Václav Poláček (red.): Kniha a národ, Praha - Litomyšl 2004, ed. Aleš 
Zach, zejm. kapitola V druhé republice Poláčkovy stati Cenzura, řízení knižního trhu, zabavování a 
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nutnost dalšího systematického průzkumu dobové korespondence a dalších 

obdobných pramenů. 

Dalším dobově příznačným zásahem, vypovídajícím kromě cenzury také o 

dobových denunciačních publicistických útocích a jejich možném dopadu na 

rozhodování úřadů, byl případ knihy Benjamina Kličky Na vinici Páně. Ta byla 

údajně „na denunciaci jakéhosi,Podpěry' v Národní politice, že prý jde o záměrný útok na 

českého podnikatele, [...] dána na index"233 Zákrok je opět plně vysvětlitelný pokynem 

ÚCK z 15. 10. 1938 nařizujícím konfiskaci veškerých útoků tisku „na osoby veřejně 

činné, na podniky, na jednotlivé stavy, skupiny obyvatelstva, na národnosti, náboženství a na 

cizí státy".234 

Patrně nejzávažnějším druhorepublikovým zásahem vůči části dobové 

(převážně překladové) knižní produkce, mj. i vůči několika titulům beletristickým, 

byla konfiskace skladu nakladatele Jana Fromka (Odeon). „Revizi" Fromkova skladu 

provedlo pražské policejní ředitelství na sklonku prosince 1938, 235 krátce po 

rozpuštění komunistické strany. Policie vyhotovila soupis zabavených titulů 

a požádala ministerstvo vnitra dopisem z 31. 12. 1938 o vydání zákazu rozšiřování 

těchto titulů, který by se vztahoval na celé území státu, podala zároveň návrh, aby 

ministerstvo školství sepsané publikace vyřadilo z knihoven a čítáren. Mezi 

konfiskovanými tituly se kromě komunistických ideologických příruček (spisy 

Vladimíra Iljiče Lenina, Karla Marxe, Friedricha Engelse, Josifa Vissarionoviče Stalina, 

Georgi Dimitrova, Klementa Gottwalda, Karla Kreibicha, také však Lva Trockého, či 

ničení knih 1938-1945, s. 70-75. Poláček rovněž přináší informaci o další konfiskaci, nespadající sice do 
úzké oblasti literární komunikace, dokládající však rozšíření působnosti cenzury i na ediční činnost 
Volné myšlenky: „Rada dr. Taške vzpomíná na druhé zabavení, a to knihy Američana H. Zinssera Krysy, vši a 
dějiny (Volná myšlenka), které však bylo provedeno policií pouze per formám, čili bylo zabaveno jen několik 
výtisků a ostatní ponechány nakladateli.", tamtéž, s. 74. 
233 Kunc, Jaroslav: „Vertraulich" - Důvěrné. Konfiskace knih za okupace, Knihy a čtenáři 6,1946, č. 10, s. 
148. 
234 NA, MV-NR, sign. D 3272, č. kart. 5166, tiskový pokyn č. 20 z 15.10.1938. 
235 К zabavení knih z Fromkova skladu podle pramenného materiálu nedošlo v říjnu 1938, kdy rovněž 
nebyla zakázána KSČ, jak mylně uvádí Aleš Zach v článku (součásti cyklu příspěvků o levicových 
nakladatelstvích první republiky) Vydavatelská avantgarda mezi dvěma válkami VI., Knižní kultura 1, 
1964, č. 6, s. 248. Autorovi tímto ovšem především děkujeme za cenné rady při přípravě naší studie i 
za upozornění na jeho vlastní příspěvek ke zkoumané problematice. 
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Nikolaje Ivanovice Bucharina) objevila např. i Matka Maxima Gorkého, Rudá jízda 

Isaaka Babela, jedním dechem Ilji Erenburga, Jezdci Jurije Janovského či Katajevův 

román Vpřed. Proti akci policejního ředitelství bezprostředně po události protestoval 

sovětský velvyslanec Alexandrovskij,236 patrně bez ohledu na tuto intervenci však 

samo policejní ředitelství v následující relaci Prezidiu zemského úřadu z 2. 1. 1939 

došlo к závěru, že „obsah tiskopisů [...] není takového rázu, aby zákaz rozšiřování těchto 

tiskopisů byl nezbytným důsledkem rozhodnutí o rozpuštění komunistické strany".237 Do 

sklonku existence Druhé republiky pak skutečně, alespoň dle dosud dostupných 

informací, nebyl obdobný plošný zákaz týkající se distribuce komunistické literatury 

vydán. Se zabavením části Fromkova skladu ovšem patrně nepřímo souvisí níže 

zmíněná instrukce publikovaná v březnu 1939 v časopisu Česká osvěta, na jejímž 

základě měla být vybraná díla stahována ze sítě veřejných knihoven. 

Zabavení románu Henryho Millera Obratník raka, jež bylo v Úředním listu 

zveřejněno dne 11. února 1939,238 představovalo specifický typ konfiskace, při níž 

hrály kromě vlastních cenzurních úřadů významnou roli i jiné složky, svou činností 

bezprostředně svázané s užší oblastí literární komunikace. Tento postih plně 

navazoval na (dosud badatelsky nezpracovanou a ve vztahu dobové literatury 

a cenzury klíčovou) oblast prvorepublikových cenzurních zásahů prováděných 

zejména na základě ustanovení tzv. malého tiskového zákona (č. 123/1933) 

0 tiskopisech ohrožujících mládež a § 516 trestního zákoníku č. 117/1852 ř. z. - tedy 

Hrubého a veřejného pohoršení působícího porušení mravnosti nebo stydlivosti.239 

Tyto právní normy a praxe jejich provádění - ač její problematičnosti v oblasti 

literatury byly věnovány četné prvorepublikové debaty, odehrávající se částečně 

1 v literárních periodikách - fakticky směšovaly různé typy dobových textů. 

V cenzurní praxi tak byla na jejím základě vedle děl pohybujících se na skutečné 

236 Srov. NA, MV-SR, 1936-1940, 2/50/74, kart. č. 4478, č. j. 187.788/II-2/38, dotaz ministerstva zahraničí 
adresovaný ministerstvu vnitra, jako příloha jsou přiloženy přepsané dotazy z telefonátu velvyslance 
Alexandrovského. 
237 Tamtéž, č. j. 30.746 S. 11/1939. 
238 Úřední list republiky Česko-Slovenské, 1939, č. 36 (11. 2.1939), s. 485. 
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periferii literatury (např. obskurních brožurek Neřesti Broera Cornelise (Páter Mrskač) 

či Orgie v Afghánistánu a řady publikací nakladatele Františka Trefného) 

konfiskována také část bez ohlášení publikované surrealistické produkce - mj. 
v 

i Nezvalovo Sexuální nokturno či Štýrského Emilie kráčí ve snu,240 díla markýze de Sade 

a dalších autorů. Millerův román byl zabaven na základě přímého upozornění 

hlavního tajemníka Masarykova lidovýchovného ústavu Tomáše Trnky. 

V Trnkově návrhu na konfiskaci je kniha označena nejen za „v pravém slova smyslu 

pornografickou, nýbrž i sprostou a hnusnou".241 Spíše pro zajímavost dodejme, že 

z celkového počtu 530 výtisků jich bylo po rozhodnutí soudu zabaveno pouze 41, 

ostatní byly rozprodány. 

Česká osvěta a cenzura knihoven v období Druhé republiky 

Masarykův lidový chovný ústav (do roku 1925 Osvětový svaz),242 zmíněný 

v souvislosti s předchozím cenzurním zásahem, nebyl pouhým osvětovým spolkem 

podílejícím se nepřímo na dobové cenzuře, ale představoval specifickou instituci se 

značnými pravomocemi, umožňujícími přímé zásahy do kulturní komunikace. Od 

své proměny ve 20. letech byl spolkovým ústředím řídícím přední československé 

lidovýchovné organizace, vnitřně členěným na několik odborů (v druhé polovině 30. 

let bylo těchto odborů již jedenáct). Svou působností zasahoval mimo jiné do oblasti 

rozhlasu, divadel, hudebních představení či kinematografie a kromě organizování 

přednášek, kulturních a dalších vzdělávacích pořadů byl rovněž výrazným činitelem 

239 Viz Hrabánek, Jan - Milota, Albert: cit. dílo. 
240 Prvorepublikové cenzurní zásahy zachycuje kniha Františka Frenzela: Seznam knih a písní zakázaných 
v Československu, Praha 1937, a její sešitové měsíční dodatky. Představovala praktickou příručku pro 
orgány provádějící tiskovou prohlídku. 
Řada surrealistických i dalších obdobných tisků byla vydávána v nízkých nákladech a částečně 
distribuována v paralelních obězích, mimo dosah dobové cenzury. Pro případné souhrnné postižení 
prvorepublikové cenzury tak před badateli stojí detailní analýza různých typů pramenů, kromě 
tištěné evidence, úředních fondů, také soukromé korespondence a další obdobných materiálů. 
241 Dopis Tomáše Trnky ministerstvu vnitra z 16.1.1939, NA, MV-SR, 1936-1940, 2/65/66, č. kart. 4531. 
242 O genezi Osvětového svazu a náplni jeho činnosti podrobněji viz Jiří Pokorný: Lidová výchova na 
přelomu 19. a 20. století, Praha 2003. 
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dobové literární komunikace. Zde působil jednak nepřímo, jako klíčový poradní 

orgán státu v záležitostech knihoven 243 , jednak přímo prostřednictvím svých 

osvětových aktivit a periodika Česká osvěta. 

Tento měsíčník jako nejdůležitější z dobových osvětových tisků přinášel 

programové úvahy týkající se směrování činnosti osvětových spolků, zprávy 

z jednotlivých oblastí jejich působnosti, metodické návody či upozornění na dobovou 

odbornou literaturu a ve svých zvláštních sekcích věnovaných dobové beletrii a 

filmu prováděl klasifikaci dobové kulturní produkce. Jeho literární rubrika Lidová 

četba tak představovala klíčový zdroj informací pro výběr publikací pro knihovny. 

Hesla к jednotlivým nově vydaným knihám, jež d o n i byla zařazována, obsahují 

strukturovaný návod к manipulaci pro knihovní pracovníky. Vřazují knihy do 

žánrových (román společenský, román životopisný), tematických (o lásce 

a manželství) či oborových skupin (filozofie, dějepis). Obsahují dále základní 

bibliografické údaje, stručné převyprávění obsahu a charakteristiku typu knihovny, 

v některých případech i čtenářů, jimž je určena. V programových prohlášeních, 

informacích a instrukcích pro knihovníky a osvětové pracovníky i v konkrétních 

hodnoceních knih publikovaných Českou osvětou tedy můžeme sledovat jisté 

specifické cenzurní kompetence, jimiž tato instituce disponovala. V následující 

stručné charakteristice se pokusíme postihnout dobové referování tohoto periodika o 

klíčové otázce cenzury a „očisty knihoven". 

Také Česká osvěta reagovala ve svých prvních pomnichovských číslech na 

politické změny, jež zasáhly do osudů obyvatel země. Přinášela úvahy 

o perspektivách budoucího vývoje a nové náplni činnosti lidovýchovných institucí. 

Téma cenzury se však na její stránky překvapivě dostalo teprve ve 

čtvrtém, prosincovém, čísle ročníku 1938/39. V referátu ze slavnostního shromáždění 

rady Masarykova lidovýchovného ústavu, konaného 3. 12. 1938, je zachycena 

informace o souhlasném přijetí výzvy O. Cahy, jenž navrhl, „aby bylo zakročeno proti 

243 Srov. Jiří Cejpek a kol.: Dějiny knihoven a knihovnictví, Praha 2002. Na jeho půdě byl mimo jiné od 
října 1918 připravován první československý knihovnický zákon. 
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destruktivnímu a štvavému psaní určitého druhu tisku".244 Požadavek, aby „novinářská 

cenzura měla více pochopení pro potřeby tisku" a výzvu, aby všichni kulturní pracovníci 

„pečovali o jasnost a čistotu češtiny" pronesl na tomtéž jednání Jan Hejret a svůj projev 

ukončil přáním, aby lidová osvěta „proplula dobře úskalími doby a mohla plniti dále své 

heslo ,Osvětou к svobodě'".245 Rubrika Lidová výchova v tisku z téhož čísla přináší 

informaci o programu Strany národní jednoty a všímá si zejména pasáže týkající se 

usměrnění tisku. Zprávu doplňuje citátem z kritického komentáře A. M. Píši к textu 

programu strany, v němž autor vyzdvihuje „svobodu pro všechno vědecké poznání 

a umělecké tvoření".246 Z Práva lidu, téhož listu, z něhož byla přebrána Píšova glosa, 

přejímá Česká osvěta také odmítavý komentář к návrhu revize veřejných knihoven. 

Páté, lednové číslo z roku 1939 přetiskuje konfiskační výnos týkající se románu 

Benjamina Kličky Na vinici Páně. Zpráva obsahuje i pokyn, aby kniha byla 

bezodkladně vyřazena z knihoven, představuje tedy příklad cenzurní kompetence 

instituce. V čísle následujícím, zveřejňujícím mj. informaci o změně názvu 

Masarykova lidovýchovného ústavu na Masarykův ústav pro národní výchovu, 

doplňuje redakce informaci o revizi žákovských knihoven, jež měla být provedena 

do konce roku 1939, ironickou glosou Lidových novin z rubriky Čtenáři píší: „A. G. 

z Brna [...] vítá tento zájem úřadů i proto, že tak dostane se na povrch nedostatečná péče o 

žákovské knihovny a že bude i v tomto směru kladném (dostatečné dotace, školení knihovníků 

atd.) zjednána nutná náprava".247 

První příspěvky úzce se týkající revize knihoven a jejího chystaného scénáře 

tak byly v České osvětě otištěny až v sedmém čísle, vydaném 25. března 1939, 

vzhledem к měsíční periodicitě časopisu spadající svým vznikem ještě do období 

Druhé republiky. V článku Adolfa Filáčka Proveďme revizi knihoven a knižního trhu (u 

textu přitištěna datace 4. března 1939) je hodnocen stav knižní kultury jako 

úpadkový a autor poté jménem literárního odboru „Masarykova lidovýchovného 

244 -u: Rada Masarykova lidovýchovného ústavu, Česká osvěta 35,1938-1939, č. 4, s. 109. 
245 Tamtéž. 
246 Tamtéž, s. 130. 
247 Revize učebnic bude doplněna revizí knihoven, Česká osvěta 35,1938-1939, č. 6, s. 189. 
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ústavu" doporučuje provést revizi soukromých půjčoven knih a knižního trhu. 

Doporučení se týkalo čtyř kategorií knih - „zastaralého knižního balastu"248 (knih blíže 

tematicky neurčených, jež se do knihoven dostaly z majetku spolků a korporací), 

„knih s tendencí protináboženskou" (publikací dotýkajících se jakéhokoliv náboženství), 

„knih politicky závadných" (šířících zásady třídního boje) a „záplavy zbytečných překladů 

z cizích literatur" (vyzdviženy jsou zejména publikace „do české půdy a duše se 

nehodící" a publikace duplicitní - vydané za první republiky zároveň dvěma 

nakladateli). Na závěr autor doporučuje rychlé provedení této operace „za spolupráce 

lidí rozvážných, kritických, avšak neovlivňovaných radikálními hesly, jež se tak často ozývají 

z tisku i ulice" a načrtává možný postup provedení návrhu. Pravomoc v otázce 

rozhodnutí o způsobu realizace sice plně ponechává v kompetenci ministerstev 

školství a národní osvěty, doporučuje však vytvoření zvláštní komise, jež by sestavila 

seznam závadných knih a na jejíž činnosti by se podíleli pedagogové, knihovníci, 

osvětoví pracovníci a spisovatelé. Stručná zpráva z téhož čísla časopisu rovněž 

informuje o příkazu ministerstva školství a národní osvěty osvětovým sborům, „aby 

bez prodlení učinily opatření к vyloučení literatury s tendencí komunistickou, jakož i všech 

spisů propagujících myšlenky a program komunistický".249 

Zejména první z citovaných článků je vzhledem к předchozímu referování 

České osvěty překvapivý a svědčí o radikální změně v postoji instituce к otázce revize 

knihoven. Dle autora klíčového textu lze usuzovat, že za souhlasem s provedením 

zásahů do skladby knihovních fondů stála patrně spíše iniciativa části knihovnické 

obce spojené s bývalou agrární stranou (Adolf Filáček byl jedním z činovníků 

Svobodného učení selského, lidový chovné instituce strany). Dosud neznáme, kromě 

uvedeného schematického náčrtu, přesnější podobu plánované revize a je velmi 

pravděpodobné, že rozsah této operace by nebyl zdaleka tak radikální, jako 

v případě pozdějších obdobných procesů v totalitárních režimech 40. a 50. let. I tak se 

248 Filáček, Alois: Proveďme revizi veřejných knihoven a knižního trhu, Česká osvěta 35, 1938-1939, č. 7, 
s. 192-196. 
249 Ministerstvo školství a národní osvěty, Česká osvěta 35,1938-1939, č. 7, s. 197. 
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ovšem jednalo o klíčový okamžik. Rozpracování detailních mechanismů zásahu 

a příprava indexů zakázaných knih byly s největší pravděpodobností již jen otázkou 

času. 

* * * 

Kontrola a postih literatury za Druhé republiky byly prováděny za pomoci 

cenzurního systému vykazujícího zřetelné stopy období velkých společenských 

zlomů. Setrvával sice na legislativní bázi zakotvené v právním prostředí republiky 

první, byl však po celou dobu existence řízen a korigován v režimu tzv. 

mimořádných opatření. Primární cíl dobových cenzurních zásahů představovala 

sdělení spadající do rámce politického diskurzu, přičemž byly zaměřeny jak na 

konkrétní texty a sdělení, tak na eliminaci celých médií jejich zprostředkování -

zejména periodický tisk. Hlavní koordinační instance systému - nejprve Ústřední 

cenzurní komise podřízená ministerstvu vnitra, později Ústředí tiskové dozorčí 

služby spadající pod tiskový odbor Prezidia ministerské rady - svou činností 

vytvářely registr pokynů a evidencí zásahů, jenž byl ovšem závazný pro široký 

okruh komunikace společenské a zasahoval tak i do oblasti komunikace literární. Bez 

souvislosti s koordinačním působením těchto instancí a s jejich agendou nelze 

naprostou většinu dobových cenzurních zásahů v této oblasti vysvětlit. Jedním 

z nejradikálnějších postihů přitom bylo zastavování nejprve radikálně levicových, 

zejména komunistických, později s radikální levicí sympatizujících periodik. 

Cenzura dále regulovala i spektrum periodik dovážených, také v tomto případě se 

její činnost v souvislosti se zvyšující se závislostí státu na hitlerovském Německu 

zaměřila především na omezení dovozu novin a časopisů komunistické a levicové 

I V ^ O r » r o 

orientace. Častější zásahy vůči beletrii se odrazily i ve volbě různých strategii autoru 

a distributorů literárních děl. Zvažování postupu cenzury se tak pro další období 

stalo trvalou součástí jejich úvah o tom, co, kde a jakou formou nabídnout čtenáři, 

případně zda vůbec o zveřejnění konkrétního textu za dané situace usilovat; 
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promítalo se tedy bezprostředně do samotného procesu tvorby, distribuce a recepce 

literatury. Na samém sklonku existence Druhé republiky byly rovněž prosazeny 

první návrhy na vyřazování vybraných titulů z fondů veřejných knihoven. Souhrnně 

lze tedy konstatovat, že období Druhé republiky je charakteristické pozvolným, do 

značné míry ovšem vnějšími faktory iniciovaným, rozrušováním liberálního modelu 

literární komunikace z periody předcházející. Cenzura, jejíž proměny jsme se 

v příspěvku snažili detailněji postihnout, přitom v tomto procesu sehrála klíčovou 

roli. 
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Spisovatelské instituce literárního života 

Dynamika proměn kulturní oblasti sledovaného období byla již starším 

bádáním zkoumána na příkladě dvou institucí - Obce československých spisovatelů 

a Národní kulturní rady. Je nepochybné, že právě jejich vývoj signalizoval změny, 

jimiž se měl po Mnichově vývoj ubírat. V následujícím výkladu se pokusíme formou 

historického přehledu zachytit fázi utváření i proměn těchto korporací. Zaměříme se 

mj. na personální složení, jež určovalo jejich profil, dále na texty prohlášení, jimiž 

vstupovaly do veřejného dění, a zajímat nás bude také jejich vzájemný vztah. Hned 

na úvod je ovšem třeba poznamenat, že šlo o instituce rodící se v odlišných 

historických podmínkách a sledující různé cíle. 

V případě Obce československých spisovatelů se jednalo o instituci v jistém 

smyslu atypickou, neodpovídající obvyklé charakteristice profesních literárních 

sdružení či kulturních spolků. Autoři, kteří se к ní hlásili, sice většinou patřili 

к respektovaným osobnostem literární scény, jejich skupinová aktivita však 

směřovala zvětší části mimo vlastní oblast literární komunikace. Lze rozlišit tři 

poměrně disparátni fáze její existence - okamžik zrodu v atmosféře poloviny 30. let, 

předznamenávající závažné proměny vnitřní politické situace, kam také zaměřila své 

úsilí. Po ní následovala fáze činnosti v době Mnichova a v prvních týdnech existence 

Druhé republiky, kdy obrátila svou pozornost na mezinárodní scénu. Období 

závěrečné je pak charakteristické bojem o její oficiální ustavení ve změněných 

politických podmínkách. 

Národní kulturní rada se naproti tomu zformovala již v době Druhé republiky 

a část jejích členů do ní přešla právě z Obce československých spisovatelů. Vznikla 

patrně na vnější popud, teze, s nimiž vystoupila na veřejnost, ovšem vyrůstaly 

nepochybně z představ části reprezentantů dobové kulturní scény. Svou aktivitou 

měla v kulturní oblasti prosazovat záměry nové politické garnitury, čemuž 

odpovídal i její program; po jeho zveřejnění ovšem náhle ze scény mizí. Ve stručném 
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přehledu se pokusíme zachytit také dění posledních měsíců Druhé republiky, jež 

v této dílčí oblasti odbornou literaturou dosud nebylo zkoumáno. 

Insigniáda a veřejná vystoupení spisovatelů 30. let 

Dne 28. listopadu 1934 zveřejnily listy České slovo, Lidové noviny, Národní 

osvobození, Prager Presse, Právo lidu a Rudé právo prohlášení nazvané Manifest 

československých spisovatelů, doplněné podtitulem Vyzýváme к obraně proti útoku 

fašistů. Jeho otisk doprovázely podpisy více než šedesáti básníků, novinářů, 

univerzitních pedagogů a dalších reprezentantů převážně české intelektuální scény, 

kteří tak reagovali na pouliční nepokoje, jež v Praze propukly po rozhodnutí 

o předání historických insignií a dalších symbolů z vlastnictví německé univerzity do 

správy univerzity české.250 

Nepokoje, zahájené demonstrativním protestem studentů a pedagogů 

německé univerzity, eskalovaly ve dnech 24. - 26. listopadu 1934 demonstracemi 

a potyčkami v ulicích Prahy.251 Během prvního dne obsadili němečtí studenti ve 

snaze zabránit vydání symbolů Karlova učení historickou budovu univerzity, v níž 

byly insignie uloženy. Čeští nacionálni studenti do ní po protestních pochodech 

Prahou násilím vnikli, zdevastovali zařízení některých místností (zejm. Slovanského 

semináře), po zásahu policie ji však byli nuceni opustit. V odpoledních a večerních 

hodinách proběhly další manifestační pochody městem, při nichž byly demolovány 

výkladní skříně a budovy různých kulturních a společenských institucí. Akce byly 

250 Rozhodnutí o přenesení insignií na půdu české univerzity bylo výsledkem aktivity dvou rektorů 
Karlovy (české) univerzity. Profesor Karel Domin - člen Vlajky a později poslanec za Národní 
sjednocení - v době působení v rektorské funkci (1933/34) nechal provést vložení Karolina (jež bylo 
sídlem německé Karlo-Ferdinandovy univerzity a v němž byly insignie uloženy) do pozemkových 
knih. Teprve poté mohl jeho nástupce, profesor Josef Drachovský, požadovat plné uplatnění zákona 
z roku 1920 (obecně známého jako „lex Mareš" - podle svého navrhovatele), dle nějž byla česká 
univerzita plným a jediným dědicem Karlova učení, tedy i jeho historických odznaků. 
251 Dění za insigniády v souvislosti s veřejným vystoupením spisovatelů sledovala Gabriela Veselá 
v práci К protifašistickému vystoupení spisovatelů v tzv. insigniádě v roce 1934, Česká literatura 33, 
1985, č. 6, s. 543-556. Text interpretuje události v souladu s dobovou marxistickou historiografií. 
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zaměřeny jednak proti institucím německým (německá divadla), jednak proti 

politickým oponentům ultrapravice (Lidový dům a redakce Práva lidu, spolek Mánes, 

Osvobozené divadlo). I v dalších dnech se nepokoje přenesly do ulic hlavního města, 

demonstranti útočili opětovně na sídla německých a českých levicových čí s levicí 

sympatizujících institucí i na pokojné chodce. Proběhly také útoky antisemitsky 

motivované (napadení synagog v centru města) a demonstranti skandovali kromě 

nacionalistických i antisemitská hesla. 26. listopadu sice došlo к předání insignií, při 

veřejném shromáždění v nové budově právnické fakulty byly ovšem zbity desítky 

levicově orientovaných zástupců studentské veřejnosti. Téhož dne se konala další 

masová demonstrace ultrapravicových sil zakončená střetem tisícového průvodu se 

zástupci bezpečnostních složek na Václavském náměstí. Násilí v ulicích Prahy 

doznívalo s menší intenzitou i ve dnech následujících. 

Do akce se v průběhu kritických dnů zapojily stovky policistů, došlo к řadě 

zranění a zatčeno bylo 126 osob, většinou nestudentů. Mezi iniciátory střetů patřili 

reprezentanti českých fašistických kruhů (Rudolf Gajda, poslanec Antonín Chmelík 

či prof. Karel Domin), násilí vyvolávaly především organizované skupiny českých 

fašistických bitkařů. Propagandisticky se situaci snažila využít zejména radikální 

složka politické pravice, jež se v téže době koncentrovala do nového politického 

subjektu - Národního sjednocení.252 

Manifest Obce československých spisovatelů byl nejvýraznějším veřejným 

vystoupením literární veřejnosti od roku 1918. Navazoval ovšem zejména na sérii 

iniciativ, jež od počátku 30. let za výrazné účasti intelektuálních kruhů stále častěji 
v 

zasahovaly do společenského života Československa a jež reagovaly na překotné 

dění na domácí i zahraniční scéně. Tyto iniciativy se týkaly dvou stěžejních témat 

doby - hospodářské krize a nástupu Adolfa Hitlera k moci i důsledkům, jež tato 

Tématu se detailně věnoval rovněž Ivan Přaff ve studii První protifašistický manifest českých 
intelektuálů, Český časopis historický 91,1993, č. 2, s. 247-267. 
252 Popis událostí a odkazy na další literaturu v práci Zdeňka Kárníka České země v éře první republiky. 
1918-1938. Díl druhý. Československo a České země v krizi a v ohrožení. 1930-35, Praha 2002, s. 272-276). 
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událost v mezinárodním a domácím kontextu vyvolala. Již v letech 1931 - 1932 tak 

byly v tisku zveřejněny protesty proti zásahům a průběhu soudního přelíčení 

případů střelby do demonstrujících dělníků v Košútech a Frývaldově. V létě 1932 

otiskla Tvorba provolání Všem, kdož jsou ochotni bojovat proti hrozícímu nebezpečí 

války! iniciované v souvislosti s připravovaným mezinárodním kongresem k boji 

proti fašismu. Obdobným způsobem bylo domácí veřejnosti oznamováno také 

konání další mezinárodní akce o rok později. Dne 10. 3. 1933 se konal večer Levé 

fronty (jeho svolavatelem byl Ladislav Štoll, řízením večera byl pověřen 

Bohuslav Vrbenský), na němž zazněly mj. příspěvky Otokara Fischera, 
v 

Zdeňka Nejedleho a F. X. Saldy. Významnou a dobovým tiskem podrobně 

reflektovanou událostí bylo poté zejména protifašistické shromáždění pořádané 12. 5. 

1933 v plodinové burze, jemuž předsedali Vladislav Vančura, Bohumil Přikryl, 

Josef Kopta, Ivan Olbracht, Emil Filla a Ivan Sekanina.253 I zde zazněly příspěvky 

reprezentantů univerzitní obce (F. X. Saldy, Otokara Fischera, Jana Blahoslava 

Kozáka či Inocence Arnošta Bláhy), mezi referenty ovšem přední místo zaujali čeští 

a němečtí komunističtí publicisté a spisovatelé (František Halas, Záviš Kalandra, 

Egon Erwin Kisch či F. C. Weiskopf). Záslužné a účinné akce na podporu uprchlíků 

a lidem ohroženým důsledky ekonomické krize představovaly především aktivity 

tzv. Šaldova komitétu a Čapkova iniciativa nazvaná Demokracie dětem. Zmíněná 

veřejná vystoupení byla většinou motivována zájmem o osud lidí postižených 

důsledky hospodářské recese a obavami ze stále hrozivěji se rýsujícího ohrožení 

státu zvnějšku, většina z nich však měla rovněž svůj zřetelný kontext politický. Při 

jejich pořádání rovněž mnohdy figurovala aktivita jednotlivých politických uskupení 

spojených s postavami organizátorů. Účast na podobných akcí spisovatelské 

Formování Národního sjednocení zpracoval rovněž Tomáš Pasák ve své monografii Český fašismus 
1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Praha 1999, zejm. s. 141-155. 
253 Akci i ostatní veřejná vystoupení intelektuálů z 30. let v duchu marxistické ideologie vylíčila Květa 
Hyršlová v knize Česká inteligence a protifašistická fronta. К bojům a svazkům třicátých let, Praha 1985, 
s. 13-14. 
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veřejnosti byla tedy často chápána i jako prostředek к zisku kreditu, upevnění pozic 

příslušných stran na dobové politické scéně. 

Nejaktivnější a prostřednictvím vlastních médií nejmilitantněji vystupující část 

organizátorů těchto akcí představovaly - jak je patrné i z výše uvedených zmínek -

intelektuální kruhy úzce spjaté s komunistickou stranou. Důvody jejich 

angažovanosti ve zmiňovaných otázkách byly pochopitelné. Sociální požadavky 

tvořily ústřední prvek ideologie krajní levice a nacismus (v komunistické 

terminologii ovšem figuroval především obecnější a „dialekticky" interpretovatelný 

a interpretovaný254 pojem fašismus) reprezentoval nejnebezpečnějšího nepřítele, jenž 

svou mocenskou expanzí a programovým protikomunistickým zaměřením 

ohrožoval životní zájmy revoluční strany proletariátu. Komunističtí agitátoři 

к svému veřejnému působení ve zmíněných oblastech mohli kromě tiskového 

aparátu a organizačního zajištění poskytovaného stranou využívat také 

bezprostředních kontaktů se stranickými kolegy jiných národností (zejména českých 

Němců), kteří byli organizačně přičleněni ke KSČ a hráli v ní od počátku její 

existence důležitou úlohu.255 Těsné personální provázání, stejně jako internacionální 

povaha marxistické ideologie, umožňovaly akceschopnost strany v Němci 

obývaných oblastech, jež byly těžce postiženy důsledky hospodářské krize 

254 Variabilitou pojmu v rétorice komunistů se podrobněji zabývá Jacques Rupnik v monografii Dějiny 
Komunistické strany Československa. Od počátků do převzetí moci, Praha 2002. Zde vysvětluje mj. koncepci 
„sociálfašismu", zejm. s. 96-98, namířenou proti sociální demokracii a jejím klíčovým organizačním 
složkám - např. odborům. Ta zůstávala v platnosti jako direktiva KSČ až do roku 1935, kdo došlo po 
uzavření smlouvy Československa se SSSR к postupné proměně oficiálně deklarovaného postoje 
strany ke státu a sociální demokracii. Ani tento postoj však nebyl stabilní a jednoznačný, pro postup 
KSČ byl fakticky směrodatný jediný cíl - proletářská revoluce - postoj v letech 1935-38 představoval 
pouze změnu její strategie na cestě za dosažením tohoto cíle. Pojem fašismus byl ovšem používán 
i v souvislosti s dalšími politickými subjekty liberální demokracie. Kromě „fašizace buržoázni moci" 
(Jacques Rupnik cit. dílo, s. 97) byla za fašistickou označována např. i „diktatura Hradu" v souvislosti 
s návrhy zmocňovacího zákona v létě 1933, srov. Zdeněk Kárník, cit. dílo, s. 83. Pregnantně postoj 
komunistů к liberální demokracii i po nástupu Hitlera vyjadřuje úryvek z článku Paula Reimanna 
otištěné v Komunistické revui v únoru 1933: „Jen zmatení maloměšťáci mohou věřit, že zřízení fašistické 
diktatury je zásadním obratem. Konstatování Komunistické internacionály, že mezi demokracií a fašismem není 
zásadním rozdílem, je i zde nyní úplně správné", cit. dle Antonín Klimek: Velké dějiny zemí Koruny české 
XIV., Praha 2002, s. 213. 
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a následné vleklé ekonomické stagnace. Sudety jako místo sociálního konfliktu 

a politické nestability se zároveň staly prostorem přímé konfrontace komunistů se 

stoupenci německých nacionalistických sdružení a politických subjektů, z nichž do 

popředí postupně vystupovala Sudetendeutsche Heimatsfront (později SdP) 

Konrada Henleina. Angažovanost v tomto prostoru i otevřené střety, jež ve 

vyostřené atmosféře propukaly, slibovaly levicovému politickému extremismu 

potřebnou medializaci jeho činnosti a vzrůst počtu potenciálních sympatizantů, 

stoupenců revolučního programu i voličské a členské základny.256 Motivace jejich 

oponentů z opačné strany politického spektra byla ostatně obdobná. 

Iniciativně a v podstatě souběžně s komunistickými intelektuály postupovala i 

skupina spisovatelů vyloučených po kolektivním protestu proti nástupu 

Gottwaldova stalinistického vedení v roce 1929 z KSČ (Josef Hora, Marie Majerová, 

Helena Malířová, S. K. Neumann, Ivan Olbracht, Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura). 

Přes zmíněnou roztržku zůstávala v blízkém osobním kontaktu s členy strany a její 

postoj nadále do značné míry určovala marxistická ideologie. V této skupině autorů 

ovšem nadále docházelo, zejména v průběhu druhé poloviny 30. let, к posunům 

a diferenciaci. Někteří ze zmiňovaných autorů (Marie Majerová, S. K. Neumann či 

Vladislav Vančura) se v reakci na oficiálně deklarovanou proměnu politiky KSČ opět 

se stranou sbližovali. Jiní (Jaroslav Seifert) se mj. i v souvislosti s problematickou 

koncepcí socialistického realismu, (prosazovanou od roku 1935 programově 

Kominternou jako umělecká doktrína), či v souvislosti s politickými procesy v SSSR, 

posouvali do středu politického spektra a tendovali zejména к sociální demokracii. 

255 „Komunistická strana v Československu vznikala od. periférie к centru, tzn. od hnutí marxistické levice 
národnostních menšin к českému dělnickému hnutí а к Praze, centru politického života v zemi", Jacques 
Rupnik, cit. dílo, s. 54. 
256 Takto hodnotí angažmá komunistů rovněž novější historiografie: „Popravdě činnost komunistů v boji 
proti fašismu často nemálo škodila. Vyvíjeli v tomto směru nemalou iniciativu a téměř vždy, když se něčeho 
zúčastnili, stavěli se akci do čela, nebo se o to úporně snažili. Nejen proto, že jim bylo hegemonistické myšlení 
vlastní, ale především proto, že skutečný cíl Kominterny, který chtěli naplňovat zněl jasně: organizujte 
protifašistické akce proto, abyste je mohli vést a využít к našim cílům. 
Jakmile stáli komunisté nějaké akci včele, bylo vzhledem к jejich protidemokratické orientaci jasné, že má jít 
pouze o další snahu povalit demokratický systém a nastolit místo něj diktaturu proletariátu", Zdeněk Kárník, 
cit. dílo,, s. 268. 
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Právě sympatizanti sociálních demokratů či referenti jejich tisku (A. M. Píša), 

příslušníci legionářské levice a redaktoři i přispěvatelé jejích periodik, novin Národní 

osvobození a časopisu Čin (František Götz, Josef Kopta, Jaroslav Kratochvíl, 

Karel Nový ad.), tvořili další významná uskupení levicových reprezentantů 

spisovatelské veřejnosti, jež přijímala účast na veřejných vystoupeních druhé 

poloviny 30. let. 

Třetí klíčové seskupení představovali liberálové z okruhu Karla Čapka (zejm. 

Eduard Bass, František Langer, Karel Poláček) a další nezávislé osobnosti domácí 

kulturní scény z univerzitních (mj. F. X. Šalda, Otokar Fischer či Jan Blahoslav Kozák) 

a dalších intelektuálních kruhů. 

Veřejné prohlášení spisovatelů к napjaté politické situaci připravovali patrně 

nezávisle na sobě ještě před eskalací situace na počátku listopadu 1934 Karel Čapek 

i levicoví intelektuálové. Mělo reagovat na agresivní publicistické výpady tisku 

koncernu Jiřího Stříbrného, agrárnického Venkova, Národních listů a Horkého Fronty 

proti umělcům nejrůznější generační i světonázorové příslušnosti. Dalšími důvody 

byly útoky na Vítězslava Nezvala, který obdržel za sbírku Sbohem a šáteček státní 

cenu za literaturu, a akce proti Osvobozenému divadlu, během nichž nacionalisté 

a stoupenci českých fašistů narušili průběh představení hry Kat a blázen. 

12. 11. vyšly v Haló novinách а v Národním osvobození články S. K. Neumanna 

a Karla Nového vyzývající ke společné spisovatelské akci. Rekapitulaci dosud 

izolovaně publikovaných příspěvků na toto téma přetisklo o den později Rudé 

právo.257 Ústřední list komunistické strany poté zveřejnil pod názvem Jednotnou 

protifašistickou frontu kulturních pracovníků ukázky z obdobně formulované výzvy 

A. M. Píši. Text byl ovšem doplněn charakteristickým redakčním komentářem 

„A jedině jednotná protifašistická fronta kulturních pracovníků, jedině souručenství se 

socialistickým dělnictvem, se všemi pokrokovými vrstvami [...] může postavit hráz proti 

257 St. K. Neumann a Karel Nový volají po protifašistickém sjednocení spisovatelů. Rudé právo 15,1934, 

č. 190, s. 4 ,13.11. ; nepodepsáno. 
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fašistickému teroru. Lišíme se ovšem s A. M. Píšou v jeho názoru na demokracii. Nevěříme, ze 

takováto demokracie zaručuje obranu proti fašismu. "258 

Organizátoři prohlášení oslovili v týchž dnech Bedřicha Fučíka jako mluvčího 

a kritika skupiny katolických intelektuálů převážně mladší generační příslušnosti 
s/ 

(Jan Cep, Miloš Dvořák, Emanuel Frynta, Albert Vyskočil, Jan Zahradníček). Fučík 

přes svůj jednoznačně nesouhlasný postoj к proklamacím a jednání krajní politické 

pravice formuloval velmi tvrdé podmínky možného společného vystoupení. 

Rekapituloval je v dopisu Jaroslavu Durychovi: „ani nás nenapadne, pálit si prsty za 

komunisty a vyznávat všemi údy těla spásu demokracii. Program každé fronty, která by 

zabrala co nejšíře, by musil být takový, aby byl nesen nejenom uvnitř této země, ale který by 

působil i proti nebezpečí vnějšímu. Chci říci, že jakákoli fronta by musela stát na půdě této 

země, že by musela být nesena programem v podstatě národním, že by musila mít co největší 

platnost, tj. že by musila velmi a velmi respektovat katolíky, které by nesměla považovat 

jenom za taktický přívěšek pro dobrou shodu atd. Z toho by pak plynuly další věci dosahu 

spíše politického, jako postavit se na stanovisko tohoto státu, že by se připustila demokracie 

jako „existenční minimum", jak věc formuloval F. X. Šalda." 259 Jednání o veřejném 

vystoupení spisovatelů ovšem nadále pokračovala. 

Atmosféru ve spisovatelských kruzích těsně před eskalací situace ještě vyostřil 

spor ohledně obsahu neautorizovaného fragmentu rozhovoru Otto Rádla 

258 A. M. Píša: Jednotnou protifašistickou frontu kulturních pracovníků, Rudé právo 15,1934, č. 191, s. 4, 
14.11. 
259 Cit. dle edice korespondence Adresát Bedřich Fučík, Revolver revue 1999, č. 40, s. 121-194; dopis 
Bedřicha Fučíka Jaroslavu Durychovi do Olomouce z 13. 11. 1934. Fučíkova formulace „stát na půdě 
této země" je odkaz nebo parafráze vztahující se к Šaldovu výroku z polemik s komunisty: „stojím na 
půdě republiky", Několik slov dodatkem к mému „Militarismu a pacifismu", Šaldův zápisník 6, 1933/34, 
č. 1-2, říjen 1933, s. 62. Narážky na nebezpečí vnější i vnitřní směřovaly rovněž na komunisty, mj. na 
jejich tehdejší oficiálně proklamovaný postoj к otázce obrany země, vyjádřený zároveň v zamítavém 
postoji к vojenskému rozpočtu. Ostrá dikce Fučíkova dopisu souvisí patrně i částečně 
s autorovou stylizací vzhledem к adresátovi listu - Jaroslavu Durychovi, vášnivému polemikovi 
a pamfletistovi. Postoj Fučíka к demokracii i к levicovým konceptům byl postojem kriticky soudícího 
intelektuála, autora samého ovšem i vzhledem k jeho jednání na pozici nakladatelského ředitele 
Melantrichu (otevíral mj. publikační prostor řadě levicových intelektuálů а к některým z nich jej pojily 
i blízké přátelské vazby) vnímala převážná část odborné veřejnosti spíše jako reprezentanta 
umírněných pozic. I proto v pomnichovském období vyvolalo velkou pozornost a řadu negativních 
komentářů jeho veřejné angažmá ve spojitosti s projektem Národní kulturní rady. 
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s Františkem Götzem. Text byl otištěn v Přítomnosti jako součást ankety ke sporům 

0 tzv. levou a pravou literaturu a obsahoval konfrontační poznámky o „zbahnělé 

morálce pravice" a neexistenci „jediného velikého spisovatele" na pravici. Ačkoliv Götz 

vzápětí uvedené ostré výroky dementoval s vysvětlením, že jeho výroky byly 

zkresleny nepřesným záznamem redaktora a chvatností rozhovoru, který měl být 

navíc použit к jinému účelu, rozpoutala se kolem něj další série publicistických střetů. 

Na rozhovor reagoval velmi agresivně mj. Jaroslav Hilbert, jemuž Götz podobným 

způsobem odpověděl. 260 Do již tak napjaté situace zasáhly události insigniády. 

V bouřlivé atmosféře následujících dní formulovali organizátoři text definitivního 

prohlášení Obce, otištěného ve zmíněných periodikách v této podobě: 

„Podepsaní členové Obce čsl. spisovatelů odsuzují události, к nimž došlo v těchto 

dnech v pražských ulicích, i násilné skutky proti spoluobčanům jiného jazyka a náboženského 

1 politického vyznání. 

Vyzýváme к obraně proti organizovanému útoku fašistu na svobodu ducha, proti 

útoku, který přejímá metodu nejreakčnějších a povaze našeho národa hluboce cizích hnutí. 

Zvláště odsuzujeme, že tyto útoky byly obráceny proti institucím kulturním a že 

zneužily universitního sporu, rozjitřeného německými nacionály, к zneuctění dobrého jména 

hlavního města a našeho státu. 

Vyzýváme veškerou demokratickou a protifašistickou veřejnost, všechny pracující 

vrstvy a zejména pokrokovou a vzdělanou mládež bez rozdílu politického přesvědčení, aby na 

svých místech a svými prostředky rozhodně čelily kulturnímu, politickému i sociálnímu 

nebezpečí takových organizovaných reakčních útoků. 

Spisovatelé, umělci a intelektuálové, kdož se к tomuto projevu připojujete, oznamte 

svůj souhlas redakci tohoto listu."26'1 

260 Viz mj. texty Františka Götze Prohlášení dramaturga F. Götze к útokům Nár. listů, Národní 
osvobození 11, 1934, č. 266, s. 5, 13. 11. a Odpověď Jaroslavu Hilbertovi, Národní osvobození 11, 1934, 
č. 268, s. 6 ,15 .11 . 
261 Pod prohlášením byli podepsáni Jan Bartoš, Karel Josef Beneš, Božena Benešová, Konstantin Biebl, 
Josef Čapek, Karel Čapek, Jan Čárek, Otokar Fischer, Jiří Frejka, František Götz, Josef Gregor Tajovský, 
Hana Gregorová, František Halas, Jan Herben, Adolf Hoffmeister, Miloš Holas, Jindřich Honzl, Josef 
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Samotné prohlášení Obce československých spisovatelů bylo při otištění většinou 

doplněno komentářem upřesňujícím jednotlivé formulace či vyzdvihujícími 

konkrétní pasáže. A. M. Píša v Právu lidu zdůraznil „ojedinělou závažnost" vystoupení, 

jež vyplývala jednak ze zastoupení různých generací spisovatelů, z jejich rozmanité 

umělecké příslušnosti i politického přesvědčení. Připomněl snahu iniciátorů oslovit 

jak českou, tak německou veřejnost a poukázal na souvislost mezi nepokoji a děním 

na politické scéně, zejména v kruzích radikální pravice. Část Píšova komentáře byla 

věnována i spornější části textu manifestu, jímž organizátoři „Vyzývají к pohotovosti 

pokrokovou a vzdělanou mládež v pocitu souručenství, neboť duchovní tvorba znamená věčné 

mládí národní duše a ustavičné spění kupředu."262 Píšův doprovodný text však obsahoval 

i jednostrannou, ideologicky podbarvenou a konfliktní pasáž směřující mimo 

samotné prohlášení spisovatelů: „Není třeba zvlášť zdůrazňovat, že socialistické dělnictvo 

vítá spisovatelskou obec v řadách společného zápasu proti všem formám a projevům fašistické 

reakce, která v dnešní době nezaměstnanosti a sociální bídy vybičovává šovinistické vášně, aby 

zakryla temné cíle svých kapitalistických mecenášů." 263 Konfrontačním způsobem 

vystoupení Obce podpořil i Karel Nový v Národním osvobození, jenž ve svém 

příspěvku mj. uvedl: „Troufalý postup uměle naočkovaného fašismu vyprovokoval čsl. 

Hora, Jindřich Hořejší, Egon Hostovský, Jaromír John, Záviš Kalandra, Edmond Konrád, Karel 
Konrád, Josef Kopta, J. B. Kozák, František Kupka [správně Kubka - pozn. T.P.], Jaroslav Kratochvíl, 
F. V. Krejčí, Petr Křička, František Langer, Marie Majerová, Helena Malířová, Michal Mareš, 
Jiří Mařánek, Jan Mukařovský, Zdeněk Nejedlý, S. K. Neumann, Vítězslav Nezval, Laco Novomeský, 
Miloslav Novotný, Karel Nový, Ivan Olbracht, Ferdinand Peroutka, A. M. Píša, Karel Poláček, Ján Rob 
Poničan, Ferdinand Pujman, Marie Pujmanová, Josef Rybák, Václav Řezáč, Jaroslav Seifert, Emil 
Svoboda, F. X. Šalda, Jindřich Štýrský, Karel Scheinpflug, Karel Teige, A. M. Tilschová, Josef Toman, 
Karel Toman, Josef Träger, Vladislav Vančura, Jan Weiss, Vilém Závada. (Cit. dle Rudé právo 15, 1934, 
č. 203, s. 1, 28. 11.) Počet otištěných podpisů se v jednotlivých listech lišil. Uvádíme číslo, s nímž 
pracuje poslední syntetický pokus o zpracování problematiky - heslo Květy Hyršlové v Lexikonu české 
literatury III/l. M-O, Praha 2000, red. Jiří Opelík). Ve výše uvedeném seznamu podepsaných, otištěném 
v Rudém právu, chybí jméno Fráni Šrámka. Týdeník Tvorba, jednak kvůli delším lhůtám redakční 
uzávěrky, jednak i vzhledem к nedostatečné koordinovanosti evidence nových podpisů (jméno Karla 
Dostala, uvedené Tvorbou, bylo v prvních seznamech v denních listech opomenuto) uveřejnil pod 
provoláním dne 30. 11. seznam 37 signatářů, o týden později přetiskl jména dalších 171 osob, jež 
к prohlášení připojila svůj podpis. 
262 A. M. Píša: Spisovatelé veřejnosti a studentstvu. Právo lidu 43,1934, č. 279, s. 1, 28.11. 
263 Tamtéž. 
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spisovatele, aby hledali obrany. Ta jest především v jednotě. Na platformě demokracie sešli se 

spontánně všichni ti, kdož znamenají v kolektivu národní práce položku kladnou. Od Karla 

Tomana, Fráni Šrámka, Gregora Tajovskěho, F. X. Šaldy, Hory, Kopty do Vančury 

a Nezvala." 264 Vzhledem к obvykle militantní dikci ústředního komunistického 

deníku komentoval text prohlášení Obce překvapivě vstřícně Stanislav Budín 

v Rudém právu. Spisovatelské vystoupení chápal jako spojení kulturní veřejnosti do 

„jednotné protifašistické fronty" 265 a jako její vstup na politickou scénu. 

Z komunistických pozic rekapituloval dění posledních měsíců a konstatoval: „Zuřivý 

vztek Poledního listu dokazuje, že manifest zapůsobil tam, kam byl namířen. Pánové 

z Národního sjednocení se budou muset smířit s okolností, že česká literatura, vše, co je v ní 

hodnotného, patří do tábora protifašistů."266 

Definitivní text prohlášení s prvními podpisy nabídli organizátoři к podpisu 

Bedřichu Fučíkovi, který záležitost telefonicky konzultoval s Jaroslavem Durychem. 

Fučík nakonec prohlášení podepsat odmítl a důvody svého rozhodnutí i okolnosti 

vzniku manifestu pro Durycha rekapituloval korespondenčně: „Tři neděle jsem mluvil 

a vylezl z toho takový pitomý manifest [...] Pánové měli trochu horké hlavy (já tam nebyl). Po 

třech nedělích to dali za lA hodiny dohromady, a dopadlo to takto: řekl jsem jim, že 

nepodepisuji hlouposti, že to pokládám za krajně hazardní a nebezpečné proto, že je to 

264 Karel Nový: Hráz reakci. Národní osvobození 11, 1934, č. 279, s. 1, 28. 11.; podepsáno K. N.; 
obdobnou formulaci : „Vše, co tvoří soudobou českou kulturu a umění jest na levici"použil tentýž autor 
mimochodem již na počátku listopadu 1934 v souvislosti s útokem fašistu na uvedení hry Kat a blázen 
v Osvobozeném divadle, srov. Karel Nový: Nápor pravice na svobodu umění. Národní osvobození 11, 
1934, č. 265, s. 1 ,11 .11 . 
265 Slovní spojení jednotná fronta v tomto případě nebylo použito náhodou. V průběhu podzimu 1934 
probíhaly v českém levicovém tisku intenzivní debaty o možném utvoření jednotného uskupení 
socialistických stran po vzoru francouzské, italské či španělské levice. Toto jednání ovšem opětovně 
ztroskotávalo na hegemonistických tendencích a strategickém vyčkávání komunistů. Vedoucí 
představitelé strany byli v téže době v Moskvě či v ilegalitě a zástupci v čele s Janem Švermou neměli 
к dispozici jednoznačné direktivy Kominterny. Mnozí z komunistů považovali vzhledem к hrozivě se 
měnící situaci na mezinárodněpolitické scéně jednotné vystoupení zejména se sociálními demokraty 
za nutnost, proto došlo i к zmírnění konfrontačního postoje Rudého práva a dalších tiskovin KSČ 
к „buržoazně demokratickému" státu a některým jeho politickým subjektům. Po návratu Gottwalda 
a dalších členů vedení strany byly ovšem tvrdě prosazovány direktivy protichůdné. Při následné 
čistce byl mj. zbaven místa i tehdejší šéfredaktor ústředního listu komunistů Stanislav Budín, srov. 
např. studii Martina Gromana: Stanislav Budín - komunista bez legitimace. Soudobé dějiny 11, 2004, 
č. 3, s. 9-44 a výklad v již zmiňované Rupnikově monografii, zejm. s. 121-131. 
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polovičaté a že je to na koleji, na které nemáme co dělat, že demonstrace byly vyvolány 

nešikovnosti vlády a nebyly potlačeny policejním ředitelstvím. Protestovat proti 

demonstracím nemá smyslu, slovo spisovatelovo se zde musí v ruchu ulice ztratit [...] Projev 

sám nenese nic ze spisovatelské výsostnosti, nýbrž je dělán způsobem všech tzv. levých 

manifestů. Je na něm vidět úplné řemeslo a ošuntělost. Z tohoto důvodu jsme to nepodepsali 

ani já, ani Vyskočil, ani Čep [...] Jsem přesvědčen, že spisovatelé mohou mluvit jenom do 

kulturních věcí, ty si musí hájit zuby nehty, a prostředním kulturních věcí provozovat 

politiku ve vyšším smyslu: provozovat politiku národa a nikoli stran a podobných svinstev 

[...] Jde o to, aby ve chvíli nebezpečí - a to my zde cítíme přece jen víc, než Vy tam - zde 

někdo byl, kdo by promluvil jako hlas této země a jako její svědomí. Doba není snad ještě tak 

zlá, aby se nemohl narodit."267 Fučík ani další z mladších katolických autorů se po 

odmítnutí podpisu do záležitosti Obce - v souladu se zásadou formulovanou 

v dopise Durychovi - již nezapojovali. Následné publicistické ohlasy, debaty 

a polemiky ve vlastních tiskovinách ani neglosovali. 

Po 28. listopadu ovšem к prohlášení Obce své podpisy připojovaly desítky 

dalších sympatizantů, i nadále především příznivců politického liberalismu 

a rozličných uskupení blízkých levici. Týdeník Tvorba ve dvou číslech z 30.11. a 8.12. 

zachycuje seznam jmen celkem 208 signatářů; zatím poslední monografická studie 

к tématu (Ivan Pfaff) uvádí celkový počet 261 podpisů jednotlivců a 58 korporací 

nejrůznějšího druhu.268 V druhé fázi přitom manifest podpořili především výtvarníci, 

hudebníci, historici, publicisté a ostatní reprezentanti širší kulturní veřejnosti. Sporné 

pasáže textu spisovatelského prohlášení, patrně však ještě více tendenční komentáře, 

které vyzdvihovaly důležitost a výjimečnost počinu, ovšem vyvolaly i nesouhlasné 

reakce zástupců té části spisovatelské veřejnosti, jež к prohlášení svůj podpis 

nepřipojila. 

266 Stanislav Budín: Manifest spisovatelů proti fašismu, Rudé právo 15,1934, č. 204, s. 4, 29.11. 
267 Adresát Bedřich Fučík, Revolver revue 1999, č. 40, s. 162-163. 
268 Ivan Pfaff: První protifašistický manifest českých intelektuálů, Český časopis historický 91, 1993, č. 2, 
s. 251. 
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Nejagresivněji proti manifestu vystoupil Rudolf Medek, který spisovatelskou 

akci z nacionalistických pozic napadl v příspěvku otištěném 29. 11. 1934 v Národních 

listech. Pobouření a vlnu nesouhlasu vyvolala zejména jeho proslulá replika 

o koncentračních táborech: „Věru, nechtěl bych vidět ten obraz, kdy Karel Čapek, S. K. 

Neumann a A. M. Tilschová spolu s Jindřichem Vodákem a Vítězslavem Nezvalem cvičí 

„klencáky" v nějakém koncentračním táboře. Nechci to vidět! Nechci! Ale kamarádi, štvete-li 

takto československou kulturní veřejnost, rozdělujete-li dělníky duševní práce na levici 

a pravici, zatímco nám všem šlo o velkou kulturní práci pro celý národ, pak si přičtěte vinu, 

shledáte-li, ze vás národ nepotřebuje".269 Jádro Medkova článku ovšem směřovalo proti 

samotné formulaci textu spisovatelského prohlášení a autorům rovněž vyčítal, že 

jejich postoj bude propagandisticky zneužit nacistickými studentskými kruhy. 

Následné razantní odmítavé reakce účastníků spisovatelského vystoupení (vedle 

Karla Čapka bezprostředně reagovali i A. M. Píša, Karel Nový a Josef Hora) se 

soustředily především na provokativní pasáže Medkova článku. Čapek konstatoval 

věcné omyly Medkova prohlášení (podle Medka text manifestu nezmínil iniciační 

roli provokativního jednání německé univerzitní obce) a požadoval od autora 

vysvětlení, jak byl míněn výrok o koncentračních táborech.270 Píša připomněl, že 

Medkova hrozba koncentračními tábory je přiznáním „k fašistickým tendencím 

a hitlerovským metodám" a jeho výrok jako výrok politický „není jen projevem spisovatele, 

nýbrž také generála čs. armády"271. Takřka shodně jej komentoval Karel Nový 

269 Rudolf Medek к projevu Obce čs. spisovatelů. Národní listy 74, 1934, č. 280, s. 1, 29. 11. Medkův text 
vzbudil ovšem ohlas nejen ve spisovatelských kruzích. Projednávala jej i poslanecká sněmovna a byl 
přitom předmětem bouřlivých debat. Komunistický poslanec Dvořák Medkův článek využil pro 
obhajobu odmítavého postoje KSČ v otázce vojenského rozpočtu: „Jakpak je možno hlasovat pro zvýšení 
rozpočtu na armádu, již vedou takovéto živly? Je možno spoléhati se na to, že Medkové budou nás hájiti před 
svým kolegou Hitlerem? [...] Jestliže takto důsledně proluštíme Medkův případ, je třeba znovu energicky žádat: 
„okamžité vyčištění policie, četnictva a armády od fašistických živlů!", Co s generálem Medkem? Žádáme 
vyčištění armády od fašistických živlů. Rudé právo 15, 1934, č. 207, s. 5, 2. 12. Medek byl poté 
předvolán к ministru obrany, jenž jej upozornil „aby ve svých projevech zachovával určitou míru", cit. dle 
Jiří Rulf: Literáti. Příběhy z dvacátého století, Praha 2002, s. 36. 
270 Karel Čapek: Odpověď Rudolfu Medkovi, Lidové noviny 42, 1934, č. 603, s. 5, 30. 11.; podepsáno 
K.Č. 
271 A. M. Píša: Československý generál o koncentračních táborech, Právo lidu 43, 1934, č. 281, s. 1, 30. 
11. 
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v Národním osvobození: „Z celého Medkova projevu číší zrovna, jak už i on, který dosavad 

pro mnohé platil za barda pravého českého nacionalismu, za české lví srdce, jest už prosáklý 

hitler ismem..." 272 Horova reakce upozornila na souvislost Medkových výhružek 

o koncentračních táborech s postoji radikálních složek české společnosti. „Nemysleme 

si, že je to и našeho národního barda pouhý básnický obraz. Náladový lyrik probleptl tu pouze 

to, co pomalu zraje v hlavách naší zfašizované buržoasie, jejímž vzorem je Hitler, tolikrát 

v jejím bulvárním tisku velebený. Ne demokratická diskuse, ale koncentrační tábor pro 

odpůrce, je tajnou, hýčkanou touhou našich rasistu, kteří úplně zapomněli, že jsou Češi, ve 

svém nadšení pro hakenkrajclerské metody násilí. Básníci někdy vyslovují to, со и jiných 

teprve klíčí. Totéž se tady neblaze podařilo Rudolfu Medkovi a my mu za naivní upřímnost ze 

srdce děkujeme" 273 

Ve své odpovědi se Medek snažil vysvětlit, že poznámka o koncentračních 

táborech byla míněna jako „karikatura", opětovně pak zaútočil na projev spisovatelů, 

který označil za „negramotný". Ve své další replice upozornil na souvislost projevu 

Obce s dikcí komunistů: „Obsah jsou bolševické a polobolševické fráze, jeho sloh či forma 

daleko nedosahuje úrovně ,děldopů"' 274 Na výraznou účast komunistů při formulaci 

manifestu demokratické kulturní veřejnosti upozornil i Jaroslav Kolman-Cassius 

v textu S občany proti literatuře, otištěném ve Stříbrného Poledním listu.275 . Ač 

Kolman-Cassius i Medek patřili mezi radikální stoupence pravicových a národně 

konzervativních postojů, z reakcí dalších odpůrců spisovatelského vystoupení je 

patrné, že právě výhrada o spojení s komunisty a nejasnost postoje Obce 

k nacionálním tendencím, jež vzhledem к vzrůstajícímu vnějšímu ohrožení státu 

vzrůstaly, se staly hlavními důvody, proč bylo spisovatelské vystoupení i nadále 

problematizováno. 

272 Karel Nový: Dopis Národních listů od Rudolfa Medka pro Karla Čapka. Národní osvobození 11,1934, 

l 2 8 1 , s. 4 ,30 .11 . 
273 Josef Hora: Rudolf Medek věští koncentrační tábory, České slovo, 1934, č . , s. 4, 30.11. 
274 Rudolf Medek: „Československý generál o koncentračních táborech", Národní listy 74, 1934, č. 283, 
s. 3., 2 .12. 
275 Jaroslav Kolman-Cassius: S občany proti literatuře, Polední list, 1934, č. 280, s. 2, 29.11. 

140 



V souvislosti s akcí Venkov na záchranu československých dětí276, pořádanou 

agrární stranou, vystoupil s dalším konfliktně laděným příspěvkem Josef Knap, 

programový mluvčí ruralistů. Jeho článek Manifest země proti manifestu kavárny277 

přibližoval právě probíhající kampaň na podporu dětí z rodin postižených důsledky 

hospodářské krize. Snahu organizátorů této pomoci a její ústřední heslo Vnáší 

republice nesmějí děti hladovět poté postavil do kontrastu se spisovatelským 

manifestem, který na tíživé problémy současnosti nereaguje. Knapův příspěvek byl 

formulován úmyslně provokativně a v duchu ideologie agrarismu vyzdvihoval proti 

časovým aspektům života moderní společnosti hodnoty vztahu к půdě a tradici, 

přesahující horizont všednodennosti: „To je hlas kořenů, hlas země, hlas půdy, nezávislé 

na chvilkových heslech dne, obrácené od minulosti do budoucnosti."278 Zareagoval na něj 

odmítavě Josef Hora, jenž označil autorův postup za demagogický, Karel Čapek 

zároveň autorovi oprávněně vytkl, že opomíjí angažovanost spisovatelů v rámci 

iniciativy Demokracie dětem, jež proběhla nedlouho před listopadovými událostmi. 

Knap v odpovědi přetiskl Čapkův dopis, zmínil Horovu repliku a formuloval své 

výhrady vůči postupu Obce československých spisovatelů. Text vyzdvihuje patrně 

hlavní důvody, jimiž byl ve skutečnosti motivován i předchozí Knapův článek: 

„Píšete [Josef Hora - pozn. TP], že Váš, podle mého názoru kavárenský manifest, který 

ochotně podepsala řada spisovatelů komunistického vyznání, je projevem ,vášnivě volajícím 

po demokracii'. Nemohu si pomoci, musím míti podivné mínění buď o jejich komunismu nebo 

o jejich vášnivém volání po demokracii. [...]. Říkáte [Karel Čapek - pozn. TP] na konci 

dopisu velmi vážná slova, že ,nebylo by dobrým dílem klást odcizení mezi národ a jeho 

spisovatele'. Ano, to je podle mého názoru to nejhlavnější. Bojím se však, že k odcizování už 

dochází. Váš spisovatelský manifest byl takový a tak stylizovaný, že musil vyvolat mezi 

276 Tato akce byla v agrárním tisku organizačně připravována a inzerována zhruba od poloviny 
listopadu. Měla vyvrcholit ve dnech 16. - 17. 12. 1934 „velkou veřejnou a národní sbírkou peněžní", již 
před tímto datem ovšem byli potenciální dárci oslovováni, aby posílali libovolné částky na bankovní 
účty zřízené к tomuto účelu (inzerát Venkov na záchranu československých dětí. Venkov 29, 1934, 
č. 274, s. 4, 22.11.). 
277 Josef Knap: Manifest země proti manifestu kavárny, Venkov 29,1934, č. 283, s. 3, 2.12. 
278 Tamtéž. 
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spisovateli jiného ideového založeni nový spisovatelský manifest, který se právě připravuje. 

Tento manifest hlásá nezapominati odkazů tradice, zdůrazňuje službu duchu národa [...], 

vitá národní uvědomění mladých lidí. Plně souhlasím s těmito zásadami, přes to však bych ani 

takový manifest nepodepsal, neboť kdybychom podepisovali takto dál, budeme krmit národ 

inflací manifestů a nechutnými doprovody k nim. Ohlédněte se, doktore Čapku, co způsobil 

jeden jednostranný manifest Spisovatelé nebo jejich náhončí a příznivci si spílají, div se 

nedenuncují. Co v dnešní vážné a těžké době si o nich může pomyslit národ, nesnižují se 

v jeho očích sami, neodcizují se mu sami?"279 

Provolání, reagující na vystoupení Obce, o němž se Knap zmiňuje, otiskly 8.12. 

1934 pod názvem Slovo к československému národu Národní listy, Stříbrného Nedělní 

list280 a další obdobně názorově profilovaná periodika, zmiňuje se o něm ovšem 

i většina listů jejich ideových oponentů. Byl podepsán především zástupci starší 

spisovatelské generace a vznikl v řadách členů podpůrného spolku spisovatelů Máj. 

Z významnějších autorů se к provolání, jež je jednostranné a bylo vědomě 

připravováno jako nesouhlasná odpověď na iniciativu předchůdců,281 přihlásili např. 

Ignát Herrmann, Hanuš Jelínek, Antonín Klášterský, Emanuel Lešehrad, Josef 

Svatopluk Machar či Gabriela Preissová. Mezi signatáři se neobjevilo jméno Rudolfa 

Medka ani Jaroslava Kolmana-Cassia. Prohlášení starší spisovatelské generace bylo 

sice v několika případech ironicky glosováno282 a Eduard Bass poukázal na přílišnou 

279 Josef Knap: Dopis Karla Čapka i odpověď Horovi, Venkov 29,1934, č. 287, s. 5, 7.12. 
280 Text prohlášení zněl takto: „Nemůžeme mlčeti v době vzniklých zmatků. My, podepsaní českoslovenští 
spisovatelé, jdeme к metám budoucnosti, ne zapomínajíce odkazů tradice, z nichž povstala konečně naše 
svoboda. Odsuzujeme ty, kteří porušují svévolně zákon, nikoli ony, kteří, vyprovokováni odbojnou zpupností, 
manifestují pro jeho právo. Neschvalujeme násilnosti, к nimž docházívá všude při hromadných projevech ze 
strany nezodpovědných živlů. Odmítáme dělení literatury podle politických hledišť literaturu pravou a levou a 
pravou, Jsme přesvědčeni, že jediným měřítkem literatury může býti její umělecká a mravní hodnota. 

Máme v tícté každý projev národního myšlení, tím radostněji и našeho studentstva, které se vrací к národní 
práci. Chceme sloužiti duchu národa ve smyslu hesla Nerudova, že jen branami vlastního národa se 
dostáváme do zahrad velkého světa. Víme, že z národa rostou kořeny naší kulturní i politické budoucnosti a 
další svobody, která nesmí býti již nikdy prohrána. ", c i t . d l e Národní listy 7 4 , 1 9 3 4 , č . 2 8 4 , s . 3 , 8 . 1 2 . 
281 Z tohoto důvodu je sporné hodnocení prohlášení ve studii Gabriely Veselé К protifašistickému 
vystoupení spisovatelů v tzv. insigniádě v roce 1934, Česká literatura 33, 1985, č. 6, s. 549. 
282 „Pak jsme četli v novinách projev, nazvaný „Slovo к československému národu", který měl býti odpovědí 
politické pravice na manifest Obce Čs. spisovatelů: Tento projev podepsalo několik literárních nul a „zabudlých 
Slávů": úhrnný věk osob, podepsaných pod tímto „Slovem" - nesmírně konfusním a žalostným - obnáší, jak 
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obecnost a nekonkrétnost jeho formulací, část spisovatelské veřejnosti (Josef Hora, 

A. M. Píša) se к němu postavila tolerantně či alespoň nekonfliktně. 

Již v době zveřejnění prohlášení spisovatelů starší generace komentáře tisku 

к insigniádě a reakcím na ni postupně doznívaly. Jednu z posledních výraznějších 

akcí představovalo shromáždění svolané Spolkem posluchačů filosofie na 11. 12. do 

velkého sálu radiopaláce na Vinohradech. Zazněly zde projevy několika signatářů 

manifestu Obce (F. X. Salda, Josef Kopta, Otokar Fischer, Vladislav Vančura, J. B. 

Kozák, Vítězslav Nezval) a byly čteny pozdravy spisovatelů, kteří se shromáždění 

neúčastnili (mj. Karel Čapek), organizátoři přednesli rovněž pozdrav pařížského 

Protifašistického výboru283. Nejpodnětnějším z přednesených příspěvků byl projev 

F. X. Šaldy, který v pozměněné podobě vyšel pod názvem Stát a ulice v Šaldově 

zápisníku. 

V úvodní pasáži článku zachytil Šalda historické pozadí (lex Mareš, 

odkládání jeho prosazení) i aktuální vnitropolitický kontext (utvoření Národního 

sjednocení) boje o insignie. Upozornil rovněž na populistické rysy politického 

subjektu, který se během nich konstituoval, na jeho snahu získat příznivce i ulici 

к prosazování vlastních zájmů. Situaci, kterou bouře hrozily na mezinárodním poli 

vyvolat (zejména ve vztahu českých Němců a Třetí říše), charakterizoval Šalda jako 

nebezpečnou. Nacionalismus, jenž se projevil v rámci insigniády, označil za 

slabošský v kontrastu к nacionalismu sebejistému, opřenému pevně o tradici 

a ochotnému čelit za všech okolností vnějšímu nebezpečí. Poté formuloval obecnější 

zásady svého postoje к aktuálnímu dění: „Podepsal jsem ten projev, poněvadž neutíkám 

nikdy ze své varty a protože vzplanutí t. zv. nacionalismu na pražských ulicích pokládám ne 

za sílu, nýbrž za slabost, ne za pravdu, nýbrž za klam. Ale jinak rád bych řekl, že se mi nelíbí 

dělit literaturu na pravou a levou. [...] Byl bych pro centrum. Střed, který zachycuje všechen 

národní život v celé šíři jeho rozvlnění, měl by být spisovatel, a ne exponent nějaké politické 

spočítal Adolf Hoffmeister, 4083 let a průměrný věk jejich je 60 roků, Karel Teige: Obec československých 
spisovatelů, Doba 1,1935, č. 5/6, s. 211; podepsáno Tge. 
283 Pozdrav přetištěn v již zmiňované studii Gabriely Veselé, Česká literatura 33, 1985, č. 6, s. 549, zde 
též přehled zpráv o akci v denním tisku. 
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pravice nebo levice. [...] Stojíme před věcmi zcela velkými a otřesnými, to jest před takovými, 

které si budou žádat zcela nového zorného úhlu, zcela nového hodnocení. Práv bude jim moci 

býti jen opravdový střed. To jest čočka, která sbírá v sobě rozptýlené paprsky a promítá je do 

jediného ohniska."284 Tento postoj se Salda snažil prosadit i praktickým jednáním. Jako 

nejrespektovanější osobnost dobové české literární scény oslovil spisovatele různých 

politických sympatií, estetického profilu i světonázorového zaměření ke společnému 

setkání, na němž by se pokusili formulovat zásady společné spisovatelské platformy, 

jež by měla reprezentativní složení. Měli se ho, podle vzpomínky Bedřicha Fučíka, 

účastnit Karel Čapek, František Langer, Josef Hora, Jaroslav Seifert, František Halas, 
v 

Jan Cep, Vladislav Vančura, Ivan Olbracht a Bedřich Fučík. Setkání však nepřineslo 

žádné výsledky a bylo ukončeno kontroverzním proslovem Vladislava Vančury. 

Neúspěch akce, především však jistá pasivita při jednání, svědčila o komplikovaných 

a vyostřených vztazích v literárních kruzích i jisté neochotě překročit bariéry, jež 

jednotlivé skupiny spisovatelů v polovině 30. let oddělovaly.285 

284 F. X. Šalda: Stát a ulice, Šaldův zápisník 7, 1934/35, č. 4, s. 106-107. Střed, o němž Šalda v příspěvku 
píše, ovšem není stabilním politickým středem, ale jistým pomyslným dynamickým bodem, 
stanoviskem, vydobytým usilovným duchovním snažením, intelektuální prací spočívající ve 
zvažování tradice, okolností a možností současnosti i perspektiv budoucího dění. Nejlépe je jeho 
vyjádření možno sledovat na samotném Šaldově psaní ve 30. letech. Jeho periodikum prakticky 
v každém čísle obsahuje polemické příspěvky zaměřené proti psaní v duchu strnulých politických 
doktrín, bez ohledu na jejich příslušnost к levici či pravici. Souběžně s akcemi spisovatelů probíhala 
například i Šaldova ostrá debata na téma individualismu a kolektivismu s Bohumilem Mathesiem. 
Dotýkala se mimo jiné i poměrů v Sovětském svazu a jednání Gorkého v souvislosti se sjezdem 
spisovatelů a programem socialistického realismu. Po několika replikách Šalda debatu uzavřel 
s poukazem na dogmatičnost Mathesiových příspěvků, pregnantně přitom formuloval svůj postoj 
к aktuálnímu dění i jeho obecnější dimenzi: „Nebylo by přehrady mezi mnou a Gorkým, kdybych byl slepým 
a hluchým přitakavačem všech těch pětiletek a kdybych se rozplýval nad lidmi, kteří se v literatuře opíjejí 
názvoslovím technickým a inženýrským. Ale já chci mít к Rusku poměr kritický a ne fanouškovský; inde irae. 
Gorkij usměrňuje dnes literární práci ruskou к stalinismu, jako ji usměrňují jiní literáti v Německu k hitlerismu. 
jenže: nelíbí-li se mi „glajchšaltování" literatury v Německu, proč by se mi mělo líbit v Rusku? Kritik má už ten 
sakramentský malér, že musí měřit stejným loktem Petrovi jako Pavlovi [...] Můj čtenář mne musí nejen číst, 
musí se mnou i myslit a spolupracovat: spolumyslit rozumem i srdcem. Jistě nikdo rozumný neočekával, že jeden 
z nás dvou v této diskusi přesvědčí druhého. Člověk si svůj názor nekonstruuje jen z hypotes a z teorií, 
nedosoudí se ho logikou, nedobere se ho logickými dedukcemi; je výsledek celé životní zkušenosti, a v ní jsou i 
věci, které není možno opsat logicky a svést na logické jmenovatele. Ale snad přece jsem zde něco ze svých 
názorů zpřesnil, F. X. Šalda: Odtroubeno! Šaldův zápisník 7,1934/35, č. 7-8, s. 246-247. 
285 Bedřich Fučík: Vzpomínka na F. X. Šaldu, in Rodná krajina básníkova. Dílo Bedřicha Fučíka. Svazek 6, 
Praha 2003, ed. Vladimír Binar, s. 337-338. Vančura měl na závěr setkání pronést proslov, končící „jeho 
okřídleným heslem, jeho okřídlenou hvězdou z Východu. "Na něj měl údajně Šalda reagovat slovy: „No, tak je 
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Vystoupení Obce československých spisovatelů na podzim 1934 se odehrálo 

v atmosféře stupňujícího se napětí mezi dvěma tábory autorů. Původní členění 

literární veřejnosti na tříšť drobných skupinek vázaných často jen na jediný 

kavárenský stůl, spojených blízkými ideovými, estetickými či politickými 

východisky, doznávalo od počátku 30. let významných změn. I atmosféra otevřeného 

setkávání a prolínání těchto skupinek se postupně vytrácela. Vyostřování 

mezinárodní a vnitropolitické situace, překotné společenské dění a snaha 

výraznějším způsobem zasáhnout do jeho běhu vedly k rekonstituci a striktnějšímu 

uspořádání literárního pole. Jednotlivci byli nuceni začlenit se do širšího sociálního 

kolektiva, v němž bylo možné nejen sdílet vyhraněný pohled na aktuální dění, ale 

v němž bylo rovněž možné vlastní představy o budoucím směřování aktivně 

prosadit. Krystalizačními centry tohoto pohybu se staly odmítavé postoje к dvěma 

totalitním ideologiím doby - fašismu a komunismu. Ač zůstávaly tábory 

„antifašistů" či „antikomunistů" vnitřně i nadále názorově diferencovány, místo vůle 

к naprosto volné diskusi o uměleckých i společenských problémech doby se v nich 

upevňovala jistá míra vnitřní skupinové solidarity I proto byly s pokračujícím časem 

hůře akceptovatelné postoje a myšlenky nemnoha osobností snažících se abstrahovat 

od uzavřeného myšlení v rámci jednoho ideového systému. Polarizace a krystalizace 

a uzavírání se literární i šířeji umělecké veřejnosti do protichůdných seskupení 

během druhé poloviny třicátých let nabíraly na intenzitě, střety ohledně proslovu 

spisovatelů к insigniádě přitom představovaly jednu - nikoli nevýznamnou - fázi 

tohoto procesu. 

konec schůze. Sežerete nás! Sežerete nás!" Tato scéna podle Fučíka způsobila dokonce přerušení 
přátelských styků Vančury a Šaldy. Spíše než provokativní prohlášení Vladislava Vančury je ovšem 
pro pochopení situace zásadnější pasivní atmosféra na schůzi a neplodnost projektu Šaldou 
iniciovaného. 
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Obec československých spisovatelů v období mnichovské krize a po 

vzniku Druhé republiky 

Po insigniádě a jejích dozvucích mizí Obec československých spisovatelů 

z povědomí širší veřejnosti. Teprve během roku 1937 měla podle vzpomínek Václava 
v 

Černého navázat kontakt s mezinárodní spisovatelskou organizací AIE (Association 

International des Écrivains pour la Défence de la Culture).286 Doklady zmiňovaného 

kontaktu se dosud nepodařilo dohledat, ke spojení se zahraničím ovšem rozhodně 

v této době docházelo v souvislosti s účastí levicových autorů na mezinárodních 

kongresech a setkáních, pořádaných AIE i dalšími protifašistickými a protiválečnými 

sdruženími.287 V roce 1937 se Jaroslav Kratochvíl spolu s Egonem Erwinem Kischem 

a Ladislavem Novomeským zúčastnil kongresu spisovatelů v Barceloně. Tentýž 

autor byl na jaře 1938 v napjaté mezinárodní atmosféře před první mobilizaci 

Československa vyzván zástupci AIE, aby československá spisovatelská veřejnost 

navázala přímý kontakt a přispívala do pravidelného měsíčního zpravodaje této 

organizace.288 Kratochvíl vzápětí oslovil Adolfa Hoffmeistra, Jindřicha Hořejšího, 
v 

Karla Čapka, Ivana Olbrachta a Bedřicha Václavka. Výsledkem jeho aktivity byly 

příspěvky otištěné v cyklostylovaném zpravodaji Lettre de France, jenž vycházel jako 

součást revue Europe. Zprávy byly šířeny do 30 zemí, v nichž měla AIE své sekce. Za 

československou stranu byly v průběhu jara a léta 1938 předloženy články Karla 

Čapka o roli spisovatele v národních dějinách (Lettre de France, č. 1, červen 1938) a 

286 Václav Černý: Paměti II. Křik koruny české. 1938 - 1945. Náš kulturní odboj za války, Brno 1993, s. 32. 
287 y r o c e 1935 s e například Vítězslav Nezval a Karel Čapek účastnili ustavujícího kongresu uvedené 
Mezinárodní asociace spisovatelů na obranu kultury. Jednání však poznamenaly „četné spory a také 
manipulace ze strany agentů Kominterny, která se snažila ovládnout protifašistické hnutí" a Nezval zde 
nemohl přednést svůj projev zaměřený na obranu surrealismu, srov. Martin Groman: Stanislav Budín 
- komunista bez legitimace, Soudobé dějiny 11, 2004, č. 3, s. 26. Členy Asociace se poté stala pouze 
skupina Blok a Spolek slovenských spisovatelů, srov. Květa Hyršlová - heslo Obec československých 
spisovatelů v Lexikonu české literatury 1II/1. M-O, Praha 2000, red. Jiří Opelík. Teprve po účasti delegace 
československých spisovatelů na pařížském kongresu AIE došlo к ustavení samostatné sekce této 
organizace. 
288 Část Kratochvílovy korespondence v této záležitosti byla zveřejněna v příspěvku Radko Pytlíka 
Cesty socialistického románu, Česká literatura 33,1985, č. 3, s. 202-204. 
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Ladislava Novomeského o specifičnosti slovenské literatury (Lettre de France, č. 2, 

červenec 1938). O třetí příspěvek byl požádán zástupce českých Němců (navrženi 

byli Sommer, Ludwig Winder, Bretholz a prof. Rippel), text se však nepodařilo získat. 

К zaslání dalšího článku byl poté vyzván slovenský, maďarsky píšící literární kritik 

a publicista Zoltán Fábry. Svůj příspěvek přislíbil na září 1938, kvůli nemoci jej však 

rovněž nedodal. 289 Kromě zprostředkování textů z československé strany 

koordinoval Kratochvíl i překlady příspěvků vznikajících ve Francii. Díky této 

aktivitě byly přeloženy a částečně v domácím tisku i uveřejněny stati H. R. 

Lenormanda Divadelní rok v Paříži, Louise Aragona Nová francouzská epopej, článek 

René Laloua Důležitost překladu a Aragonův projev na konferenci AIE, konané 

v červenci 1938 v Paříži. Díky účasti delegace (ve složení Vítězslav Nezval, Ján Rob 

Poničan a Imre Forbáth) 290 na tomto kongresu vznikla rovněž samostatná 

československá sekce, svou činností i personálním obsazením v podstatě identická 

s Obcí československých spisovatelů. Na veřejnost ovšem Obec samostatně znovu 

vystoupila především v kritickém předmnichovském období. 

Na 9. září 1938 svolali tři hlavní organizátoři nové spisovatelské akce (Karel 

Čapek, Josef Hora a Jaroslav Kratochvíl) shromáždění, na němž byla projednána 

příprava prohlášení adresovaného světové veřejnosti. Toto prohlášení mělo v první 

řadě informovat o příčinách československé krize, o možných důsledcích, jež 

z napjaté mezinárodní situace plynuly, i o postoji spisovatelů к současnému dění. 

Prvního jednání se zúčastnilo 28 zástupců různé generační, skupinové i politické 

289 Podrobněji o kontaktu s AIE a o uveřejňování jednotlivých příspěvků informoval Jaroslav 
Kratochvíl, který se ve zprávě z května 1938 označuje „z nezbytnosti" za „dobrovolného jednatele" dosud 
neexistující československé sekce, LA PNP, fond Obec československých spisovatelů (dále jen OČSS), 
oddíl rukopisy vlastní, Jaroslav Kratochvíl: Členy Association internationale..., inv. č. LA 36/82/0291. 
Viz korespondenční lístky Zoltána Fábryho Vladimíru Bernáškovi z 13. 8. a 17. 9. 1938, tamtéž, oddíl 
korespondence cizí, složka Zoltán Fábry, inv. č. LA 36/82/0241 a LA 36/82/0242. Vladimír Bernášek 
vykonával v tomto prvním období funkci nehonorovaného sekretáře Obce. 
290 Václav Černý ve svých memoárech označuje složení delegace za „spíše hádankovité než účelné", cit. 
dílo, s. 32.1 z koncepce seznamu pisatelů „dopisů do Francie" je patrné, že delegace měla být určena 
národnostním klíčem, nepodařilo se však získat zástupce českých Němců a reprezentanta 
Podkarpatské Rusi. 
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příslušnosti.291 a bylo na něm odsouhlaseno, aby užší okruh autorů koncipoval text 

dopisu. Ještě v nočních hodinách téhož dne jej sestavili Václav Černý, František 

Halas a Bohumil Mathesius, vlastní projev adresovaný jak domácí, tak evropské 

veřejností již formuloval a na první schůzi přinesl Miroslav Rütte. První redakce 

prohlášení pak proběhla na schůzi vybraných zástupců, konané následujícího dne 

dopoledne 292 a v odpoledních hodinách přinesl Josef Hora toto znění Jaroslavu 

Durychovi. Ten provedl do textu několik zásahů a při setkání vyzdvihl další zásady, 

jimiž se spisovatelé měli řídit. Navrhoval rovněž sestavení nového samostatného 

prohlášení s Josefem Horou, ten však odmítl. Durych především opakovaně 

zdůrazňoval nutnost koordinovat akci s ministerstvem zahraničí. Po zapracování 

jeho připomínek byl text předložen к definitivní redakci Karlu Čapkovi, který v té 

době pobýval ve Strži u Dobříše, a vzápětí byl zadán к přeložení do různých 

jazyků. 293 Pod provoláním měla být uveřejněna jména vybraných 26 zástupců 

spisovatelských kruhů, na návrh Rudolfa Medka (sám se jednání nemohl osobně 

účastnit a svůj souhlas potvrdil telefonicky) byla doplněna jména Jana Čepa a Josefa 

Knapa, dodatečně se oproti původnímu návrhu objevilo rovněž jméno Jaroslava 

Seiferta. Samotný text byl koncipován jako vysvětlení adresované světové veřejnosti. 

Spisovatelé v něm poukazovali na dlouholeté soužití s německým obyvatelstvem i na 

vůli a snahu uchovat mír a demokratické hodnoty, zároveň však na odhodlání bránit 

svou zem proti agresi. Adresáti byli poté vyzváni, aby postoj československé 

umělecké veřejnosti tlumočili světu. 

Jednalo se o první skutečně jednotné vystoupení spisovatelské veřejnosti od 

vzniku samostatného československého státu a jeho ohlas v zahraničí byl značný. 

291 Zápis pořízený patrně dodatečně zachycuje tato jména účastníků: Karel Nový, Josef Toman, 
Adolf Hoffmeister, Ivan Sekanina, Vladimír Bernášek, Marie Pujmanová, František Nechvátal, Václav 
Černý, Jaroslav Kratochvíl, František Langer, Karel Toman, Josef Hora, Josef Kopta, F. C. Weisskopf, 
Josef Kodíček, Emanuel Lešehrad, Miroslav Rütte, Edmond Konrád, František Götz, Frank Tetauer, 
Ondřej Sekora, Jindřich Štýrský, Karel Teige, František Halas, Miloš Jirko, Josef Fischer, Vladislav 
Vančura, Bohumil Mathesius. 
292 Účastnili se jí i zástupci ruralistů (Jan Čárek a Josef Knap), kteří nebyli na předchozí schůzi 
přítomni. 
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Text přetiskla většina významných světových deníků a na prohlášení reagovala 

i spisovatelská sdružení z různých zemí. Ještě v průběhu mnichovské krize byly na 

adresu Obce doručeny odpovědi a vyjádření solidarity podepsané zástupci britských 

spisovatelů, samostatné prohlášení uveřejnil Ochranný svaz německých spisovatelů 

ve Francii, proklamací reagovalo rovněž pařížské ústředí AIE.294 

Již 16. 9. byla svolána další schůze spisovatelů, jež stanovila složení 

přípravného výboru, který měl připravit oficiální ustanovení Obce. Ve výboru byl 

předsedou zvolen Josef Hora, pokladníkem Rudolf Medek a jednatelem Jaroslav 

Kratochvíl, členy se stali rovněž Karel Čapek, Jan Čárek, Václav Černý, Adolf 

Hoffmeister, Josef Knap, Emanuel Lešehrad, Karel Nový, Marie Pujmanová, 

Miroslav Rütte a Vladislav Vančura. 295 Na schůzi byly projednávány také další 

otázky organizačního a koncepčního charakteru. Účastníci rozhodli o výši členského 

poplatku, o subvenci mělo být vzápětí požádáno ministerstvo zahraničních věcí. 

František Kovárna navrhl, aby spisovatelé informovali o situaci své zahraniční 

přátele a pravidelně dodávali zprávy též ČTK. Vladislav Vančura doporučoval 

koordinaci práce s Kruhem vojenských spisovatelů a Aloys Skoumal navrhoval 

oslovit jménem Obce i sudetoněmecké spisovatele (zmínil Hanse Watzlika jako 

reprezentanta křesťanských sociálů). Skoumalův návrh na rozdíl od návrhů 

předcházejících nebyl kvůli námitkám formulovaným Marií Pujmanovou 

a Rudolfem Medkem přijat. Členové Obce tak byli pouze vyzváni, aby využili své 

kontakty a osobně oslovili své známé.296 Účastníci schůze dále rozhodli o oslovení 

293 V archivu Obce se zachovaly překlady textu prohlášení do angličtiny, francouzštiny, němčiny, 
holandštiny, norštiny, polštiny, srbochorvatštiny, španělštiny a švédštiny . 
294 Texty těchto prohlášení spolu s prohlášeními Obce a se stručným popisem její činnosti přetiskl ještě 

v prosinci 1938 ve dvou číslech Kritický měsíčník - Stanislava Jílovská: Čeští a slovenští spisovatelé ve 

dnech krize, Kritický měsíčník 1,1938, č. 8, s. 380, 382-384; č. 9/10, s. 457-460; podepsáno S. J. 
295 Viz Květa Hyršlová - heslo Obec československých spisovatelů v Lexikonu české literatury 111/1. M-O, 
Praha 2000, red. Jiří Opelík. 
296 Václav Černý ve své memoárové práci kritizuje, že dopis odeslaný Hansu Watzlikovi Aloysem 
Skoumalem jako soukromý umožňoval adresátovi na výzvu neodpovědět. O soukromé formě výzvy, 
jak je patrné z výše uvedeného výkladu, však rozhodli sami zástupci Obce, srov. Václav Černý: cit. 
dílo, s. 36-38, a zápisník Stanislavy Jílovské se záznamy ze schůzí Obce československých spisovatelů, 
záznam z 16. 9.1938, LA PNP, fond OČSS, oddíl rukopisy vlastní, inv. č. LA 36/82/0724. 
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autorů Podkarpatské Rusi, ve vztahu к německy píšícím autorům padl též návrh, 

aby se místopředsedou Obce stal Paul Leppin. 

Na dalším jednání, konaném 23. září ve spolkových místnostech Mánesu, byla 

projednávána otázka spolupráce se spolkem Schutzverband der deutschen 

Schriftsteller (v Československu působící stavovskou organizací německy píšících 

autorů), účastníci navrhovali též kontaktovat ve větší míře slovenské spisovatele. 

Obec dále vyslala svou delegaci к ministru Vavrečkovi, šéfovi resortu soustředěného 

zpravodajství (propagandy). Přípravné práce byly ovšem narušeny prudkým 

spádem události. V den konání uvedené schůze byla vyhlášena všeobecná 

mobilizace a někteří ze spisovatelů (např. Jan Čárek, Bedřich Fučík, František Halas, 

Josef Knap, František Křelina) narukovali ke svým jednotkám. Rovněž vojáci 

z povolání (Jaroslav Durych, Josef Kopta či Rudolf Medek) byli nuceni plně se 

věnovat svým povinnostem. Složitější od tohoto okamžiku byla, také vzhledem 

к přísnějším bezpečnostním opatřením, kontrole a cenzuře telefonního a poštovního 

styku, komunikace s mimopražskými členy, mezi něž se zařadil i Karel Čapek, jenž 

onemocněl a po dobu léčení pobýval trvale ve Strži u Dobříše. Krizový týden do 

osudného mnichovského rozhodnutí byl přesto vyplněn činností. Ministr Vavrečka 

po jednání se zástupci Obce přislíbil urychlené uvolnění finančních prostředků, kvůli 

jejichž nedostatku byla značně limitována organizační aktivita297; následně byla 

koncipována a odeslána žádost o finanční výpomoc na ministerstvo zahraničí. Obec 

informovala Kruh vojenských spisovatelů při Vědeckém ústavu vojenském o zřízení 

svého sekretariátu a oslovila také Vavrečkovo ministerstvo se žádostí, aby se jednání 

297 V sešitě se záznamy ze schůzí je zachycen rovněž koncept dopisu Karlu Čapkovi z 26. 10. 1938 
s rekapitulací veškerého dění od uveřejnění prohlášení Obce. Zde formulovány i problémy týkající se 
financí: „Veškerá další činnost vázne, protože nemáme vůbec peníze. Několik členů OS založilo akce zatím 
částkou 2000 Kč, při čemž podotýkáme, že administrativní práce svěřené pí. jílovské zůstaly úplně 
nehonorovány. OS navštívila za účelem opatření finanční výpomoci 24, září ministra Vavrečku [...] Je tedy 
nevyhnutelně třeba, abyste lask, osobní intervencí zařídil okamžité vyřízení naší žádosti. Detaily к finanční 
otázce činnosti patrné ze sešitu se záznamem příjmů a výdajů vedeném Stanislavou Jílovskou, LA 
PNP, fond OČSS, oddíl doklady, inv. č. 36/82/0040. 
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výboru rozhodujícího o propagačních akcích v zahraničí účastnil i stálý zástupce 

spisovatelů, díky jemuž by bylo možno koordinovat práci sdružení a ministerstva.298 

V den přijetí mnichovského ultimata se účastníci další ze schůzí Obce 

(přítomni byli Václav Černý, Emanuel Lešehrad, Adolf Hoffmeister Ivan Olbracht, 

Karel Nový, Jaroslav Kratochvíl, Marie Majerová, Josef Hora a Ladislav Novomeský) 

usnesli odeslat protestní prohlášení proti rozhodnutí velmocí. Jeho znění ihned 

koncipovali a text po drobnějších úpravách zaslali redakcím většiny domácích 

kulturních časopisů a novin. Překlady byly poslány rovněž na adresy institucí, 

s nimiž byli spisovatelé v kontaktu, a nejvýznamnějším domácím i zahraničním 

tiskovým kancelářím. Ve dnech, kdy probíhalo postupné obsazování jednotlivých 

pohraničních pásem německou armádou, se zástupci Obce podíleli na koncipování 

společného prohlášení kulturních, uměleckých a společenských organizací, jež na 

půdě Umělecké besedy inicioval Zdeněk Kalista.299 Základ prohlášení byl navržen 

organizátorem setkání, jeho doplnění probíhalo na schůzích konaných v různém 

složení ve dnech 3.-4. října 1938. Ze spisovatelů zde aktivně vystupoval zejména 

Rudolf Medek, zazněly však rovněž komentáře Jaroslava Durycha a dalších. 

Prohlášení nazvané Celému vzdělanému světu bylo patrně nejostřejší ze všech, jež 

v době okolo Mnichova vznikly. Zpochybňovalo platnost míru, vykoupeného 

československou obětí, a připomínalo historický kontext složité národnostní otázky, 

jež po staletí krystalizovala na našem území. Prohlášení dále poukazovalo na ztráty, 

které mnichovským rozhodnutím vznikly a jež budou dále následovat. Uzavřeno 

bylo apelem na svědomí těch, kdo se na rozhodnutí o osudu země podíleli 

a formulováním postoje domácí veřejnosti к budoucímu vývoji i varováním těm, kdo 

budou v zhoubné politice mnichovanství pokračovat: „A proto apelujeme dnes na 

298 Zápisník Stanislavy Jílovské se záznamy ze schůzí Obce československých spisovatelů, záznamy 
z 26. a 29. 9.1938, LA PNP, fond OČSS, oddíl rukopisy vlastní, inv. č. LA 36/82/0724). 
299 Přípravu a okolnosti vzniku tohoto prohlášení iniciátor podrobně popsal ve svých vzpomínkách, 
srov. Zdeněk Kalista: Po proudu života 2, Brno 1996, s. 433-437. Kalista uvádí odlišný název provolání -
Celému civilizovanému světu; v aktech Obce čs. spisovatelů je uvedena podoba názvu, s níž 
pracujeme v textu, v Lidových novinách byla výzva 9. 10. 1938 otištěna pod titulem Československá 
kultura celému vzdělanému světu. 
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svědomí všech, и nichž udržel se doposud sám základ evropské kultury: Uvědomte si, že 

znásilněním slabšího, zradou a zbabělostí se nikdy nedochází к skutečnému, mužsky přímému 

a trvalému míru. My, představitelé duchovního světa českého a slovenského, prohlašujeme, že 

se nikdy nevzdáme svých práv ke své historické půdě, к svobodnému životu na ní а к možnosti 

snesitelného hospodářského vývoje, třebas nás přesila hmotná navenek donutila к svých 

nároků. Uvědomte si, že jest vaší povinností, abyste v tomto duchovním boji stáli všemi 

silami při nás pro skutečný mír, zabezpečující život a právo všem. Neboť vězte, že náš osud 

postihne i vás, nebudete-li dosti rozhodně odepírati metodám násilí a nátlaku, jimiž jsme byli 

zdeptáni."300 

Posledním prohlášením, které na počátku října 1938 v rámci Obce vzniklo, 

formuloval Miroslav Rütte. Obdobně jako manifest vzniklý na půdě Umělecké 

besedy zachycoval především deziluzi, která plynula z tragického mnichovského 

rozhodnutí. Během hojně navštívené schůze Obce však účastníci další veřejné 

publicistické vystoupení organizace zamítli. Jednání se zaměřilo v první řadě na 

koordinaci práce sdružení s národními gardami, jež měla spočívat zejména 

v publicistické činnosti spisovatelů na podporu morálky národa a v koncipování 

duchovního programu, který by dokázal překlenout kritické období po kapitulaci. 

Aktivita sdružení však byla po tragických událostech září 1938 stále více 

komplikována nepříznivými vnějšími okolnostmi. Připravované zapojení spisovatelů 

do plebiscitu zcela zkrachovalo v souvislosti s jednáním berlínské komise. Místo 

plebiscitu bylo z Berlína, jak již bylo zmíněno, rozhodnuto o bezpodmínečném 

obsazení sporných oblastí - obývaných již etnicky převážně českým obyvatelstvem. 

Otázka slovenských pohraničních oblastí a části území Podkarpatské Rusi byla 

svěřena mezinárodní arbitráži. Již toto rozhodnutí ovšem bylo chápáno jako porážka 

československé věci. Vědomí rezignace a bezvýchodnosti situace do značné míry 

poznamenalo i jednání probíhající v rámci spisovatelského sdružení. 

Tíživá atmosféra je patrná ze záznamu schůze konané 14. 10. 1938 

v prostorách Mánesa. Byly při ní probírány jednak otázky dalšího veřejného 

300 Cit. dle Václav Černý: Paměti II (1938-1945). Náš kulturní odboj za války. Praha 1993, s. 40. 
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vystoupení, vzápětí zpochybňované, mj. i proto, že nebyly zřetelné kontury dalšího 

vývoje mezinárodní situace. Účastníci - mezi přítomnými nebyl nikdo, kdo by patřil 

к militantním reprezentantů pravice - se však nebyli schopni dohodnout ani na 

dalších individuálních aktivitách ve prospěch Obce. Na Olbrachtovu repliku 

o povinnosti spisovatelů za dané situace veřejně vystupovat, „aby národ neupadl do 

deprese a demoralizace" reagoval Jaroslav Kratochvíl rezignovaně: „Jak zabránit 

demoralisaci a depresi? Masy se hýbají кfašismu."301 Také výzva, aby přítomni novináři 

rekapitulovali otázky probírané na schůzi ve svých publicistických příspěvcích, 

nebyla úspěšná. Ivan Olbracht vyzval Čapka a Horu „aby napsali podepsaný nebo 

nepodepsaný článek o věcech, o kterých zde bylo mluveno." Čapek však návrh odmítl 

replikou: „Do svých novin? Lidové noviny nikoho osobně nenapadly."302 Obdobná pasivita 

a bezradnost byla patrná i v jednání zástupců Obce s Kruhem spisovatelů při 

Vojenském ústavu vědeckém. Tohoto jednání se účastnil i Josef Knap a z jeho 

průběhu byl otřesen.303 Do termínu další schůze Obce ohlásili ruralisté i většina ze 

zástupců katolíků (Jan Čep, Jakub Demi, Jaroslav Durych, Bedřich Fučík, Jan 

Zahradníček) své rozhodnutí vystoupit z řad organizace. Změny v postoji části 

autorů k Obci byly současně signalizovány v tisku. Ve Venkově tak byla dne 22. 10. 

otištěna noticka s textem: „Obec čs. spisovatelů, která se právě ustavuje a v jejímž 

přípravném výboru nacházíme opět většinu starých známých jmen z literární levice, má 

ctižádost státi se ústřední korporací všech československých spisovatelů. S jakými cíli, není 

známo [...] Dovídáme se však, že členství v Obci odmítli až dosud tito spisovatelé: gen. 

301 Zápisník Stanislavy Jílovské se záznamy ze schůzí Obce československých spisovatelů, záznam 
ze 14.10.1938, LA PNP, fond OČSS, oddíl rukopisy vlastní, inv. č. LA 36/82/0724. 
Jednání se účastnili Ivan Olbracht, Václav Černý, Adolf Hoffmeister, Jaroslav Kratochvíl, Emanuel 
Lešehrad, Karel Nový, Ladislav Novomeský, Jan Čárek Josef Hora, Marie Pujmanová, Bohumil 
Mathesius, Aloys Skoumal, Vladimír Neff, Ferdinand Peroutka, Karel Čapek, Jan Blahoslav Kozák a 
Zdeněk Nejedlý. 
302 Tamtéž. 
303 Knap situaci popsal v jednom ze svých nejproblematičtějších druhorepublikových článků Co dělá 
kulturní svět, Brázda 10,1938, č. 42, s. 641-642. Kromě zdůraznění chaotičnosti až „trapnosti" projektů 
spisovatelů snažících se dodatečně zapojit do aktivit jiných institucí (zejména vojenských) ovšem 
odsoudil „internacionalismus Penklubů, snobské evropanství Evropského literárního klubu, akce Levé fronty či 
Ligy pro lidská práva, nakladatelské programy s nenárodními odpadky západních kultur, nesrozumitelné 
úpadkové umění". 
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Rudolf Medek, Jan Čárek, Josef Knap, Václav Renč, J. V. Sedlák, František Lazecký a Miloš 

Jirko".304 

Také někteří další vystupující členové své rozhodnutí individuálně zdůvodnili 

v novinových článcích.305 Kromě deziluze a znechucení z nečinnosti Obce se mezi 

argumenty secesionistů objevuje i nesouhlas sjednáním dvou členů - Franka 

Tetauera a Josefa Kodíčka, kteří v době mobilizace odmítli narukovat a vyhnuli se 

tak své vojenské povinnosti. (Důležitou roli při argumentaci skupiny, jež z Obce 

vystupovala, hrála i skutečnost, že část jejích členů byla v době mnichovské krize 

nasazena se svými jednotkami v pohraničních oblastech nebo působila v armádě). 

Jan Čárek ve svém příspěvku připomíná dále svůj nesouhlas s personálním složením 

sdružení: „Ikdyi věřím, že bude jedenkráte nutno ustaviti jednotu československých 

spisovatelů, může к této jednotě dojiti na zcela jiném podkladě, než jak bylo zamýšleno Obcí 

československých spisovatelů, kde ze 13 členů přípravného výboru jest nejméně 10 členů 

příslušníky bývalé literární levice".306 Není ovšem zcela zřetelné, jakou roli v jejich 

rozhodnutí hrály další motivy: rezignace související s dobovou atmosférou, vyostrení 

skupinových animozit, jež po období horečné aktivity během příprav země na 

válečný konflikt znovu vystoupily na povrch, a v některých případech patrně i touha 

po osobním prospěchu.307 Velmi pravděpodobně se totiž již v této době rozvíjela 

aktivita politických kruhů pozvolna se formující Strany národní jednoty, resp. 

304 Ne všichni!, Venkov 33,1938, č. 250, s. 4, 23.10.; nepodepsáno. 
305 Publikován tak byl např. námi již výše citovaný text Josefa Knapa a níže zmiňovaný článek Jana 
Čarka. Kromě uvedených autorů se mezi odstoupivšími objevují i další jména - František Zavřel, 
Vincenc Červinka, Jan Opolský (pro nemoc), Růžena Jesenská, Miloslav Hýsek, Arne Novák, František 
Kovárna, Vilém Werner a Miloslav Rütte; pouze u zlomku z autorů se v archivu Obce dochovaly 
datované dopisy, v nichž své vystoupení ohlašují (mj. - Pavla Buzková - 23.10., Jaroslav Marcha 27. 
10., Josef Pelíšek - 21.10., Albert Vyskočil - 24.10), tamtéž. 
306 Jan Čárek: Proč jsem vystoupil. Venkov 33, 1938, č. 256, s. 7, 30. 10. Tímto článkem autor odpovídal 
na výzvu Obce a zdůvodňoval rozhodnutí z ní vystoupit, což v textu výslovně uvádí. Není tedy 
pravda Černého tvrzení, že na tuto výzvu instituce nedostala žádnou odpověď a není ani pravda, že 
by se ruralisté skrývali za „nastrčené pisálky", Václav Černý, cit. dílo, s. 49. 
307 Václav Černý v příslušné pasáži svých memoárů ostře útočí zejména na katolíky a reaguje přitom 
zejména na dopis Alberta Vyskočila (neuváděje jméno, jež lze ovšem identifikovat v archivu Obce na 
základě Černého citace z listu). Jejich jednání hodnotí takto: „Menšina, ale menšina toho stranického 
ražení, že jí od. druhé republiky kynula naděje na vládu nad naším kulturním životem!", tamtéž, s. 49. Tomuto 
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především bývalých členů vedení agrární strany, kde se s největší pravděpodobností 

rodil návrh na zformování nové instituce, o níž se zmíníme v dalším výkladu. Útoky 

na Obec, alespoň v první fázi, korespondují s jejím denuncováním na stranách 

bulvárního tisku, jež zapadalo do kampaně napadající veškeré domácí stoupence 

„levice".308 Část spisovatelské veřejnosti podlehla obecné psychóze a snaze vysvětlit 

národní katastrofu zjednodušujícími interpretacemi, při nichž byli hledáni „viníci 

národní katastrofy". Někteří z autorů vystoupivších z Obce (Jaroslav Durych, Rudolf 

Medek a částečně též František Křelina) se navíc těchto útoků aktivně účastnili. 

Miroslav Rütte, jenž zůstával i nadále členem, ač nesouhlasil se směřováním 

Obce, reagoval na rozhodnutí odstupujících: „Mimochodem ještě poznamenávám, ze 

přípravných schůzí Obce se zúčastnila i řada spisovatelů z pravicových stran [...] z nichž 

někteří oznámili teprve v neděli svůj odchod, že výbor je dosud provisorní a že teprve 

ustavující valná hromada měla dát spolku definitivní tvář. Nebylo tedy spíše účelné se pokusit 

o přestavbu než znemožnit hned v počátcích jakoukoli spolupráci? Jeho příspěvek byl 

ovšem především ostrou polemikou se Stříbrného Poledního listem a jeho 

denuniciačním psaním: „Nestavím se nikterak za Obec, jak dnes se jeví [...] Ale 

nesouhlasím, aby jedno zlo bylo prostě léčeno zlem druhým, aby služebnost levici byla 

nahrazena služebností pravici, aby na místě kulturní orientace ruské byla u nás stejně 

nekriticky nastolena kulturní orientace německá".309 

Krátce po odstoupení zmíněné skupiny spisovatelů však Obec zasáhla rána 

ještě citelnější, pocházející rovněž z vlastních již prořídlých řad. Od počátku své 

činnosti se sdružení potýkalo s nedostatkem finančních prostředků. Složité období 

zahájení činnosti pomohl vyřešit Adolf Hoffmeister, který 9. září půjčil 2000 Kč na 

pokrytí provozních nákladů. Tato částka byla během krátké doby vyčerpána 

tvrzení později oponoval Bedřich Fučík, srov. jeho polemiku Samomluvy nad Křikem, in Setkávání a 
míjení. Dílo Bedřicha Fučíka. Svazek 3, Praha 1995, eds. Vladimír Binar - Mojmír Trávníček, s. 254. 
зов Používání tohoto označení v dobových denunciantských kampaních vedených zejména večerníky, 
Stříbrného tiskem, fašistickými tiskovinami, katolickou Obnovou a v některých příspěvcích i redaktory 
agrárního Venkova (především Rudolfa Halíka či Ferdinanda Kahánka) bylo ovšem „flexibilní", 
zahrnovalo všechny odpůrce, tedy např. i liberálně smýšlející intelektuály. 
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v podstatě pouze za kancelářské prostředky, služby tiskáren a další nutné výdaje. 

Slíbený příspěvek ministerstva zahraničí se opožďoval a ani členské příspěvky 

nepřinesly výraznější hotovost к pokrytí dluhu. Věřitel se proto rozhodl, že peníze 

získá vlastní aktivitou. Bez vědomí Josefa Hory a dalších zástupců Obce se obrátil na 

Asociaci britských spisovatelů se žádostí o finanční výpomoc ve výši 400 liber. 

Partneři přislíbili pomoc, byli však ke shromáždění této částky nuceni vypsat sbírku, 

na níž se podílela rovněž britská pobočka PEN-klubu. Inzerci týkající se sbírky si 

přečetl v příloze Timesů Miroslav Rütte a rozhodl se o akci informovat veřejnost. 

Bylo mu sice podáno vysvětlení zformulované Adolfem Hoffmeistrem a podepsané 

rovněž Josefem Horou, Rütte však na protest proti nezodpovědnému jednání z Obce 

vystoupil a zveřejnil článek Svět, kde se žebrá, v němž o celé záležitosti informoval 

domácí veřejnost.310 Po Rutteho zpravodajství následovala ostrá kampaň velké části 

domácího tisku, jež v lepším případě rozhořčeně komentovala situaci s poukazem na 

tragickou ekonomickou situaci země, v horším případech denuncovala Obec a její 

členy či reprezentanty.311 Josef Hora a Jaroslav Kratochvíl v této situaci nabídli svou 

rezignaci, jež však nebyla přijata. Hora rovněž otiskl v Českém slově vysvětlení celé 

situace. Tyto kroky ovšem už nemohly pomoci sdružení napravit tak těžce 

poškozenou reputaci. 

Naposledy se jméno Obce československých spisovatelů objevilo na veřejnosti 

během pohřbu Karla Čapka, se zesnulým se jejím jménem rozloučil Josef Hora. Ve 

svém projevu připomněl především Čapkovu veřejnou aktivitu, jeho zásluhy při 

309 Miroslav Rütte: O té očistě a jiných naléhavých věcech, Národní listy 78,1938, č. 250, s. 4., 27.10., 
podepsáno Mir. Rütte. 
310 Aféru popsal rovněž Václav Černý, cit. dílo, s. 51-52. 
311 Reakce pocházely se z širokého spektra periodik - Pražský večer, Národní noviny, Polední list, Lidový 
deník, Lidové listy, Lidové noviny. Ve Venkově o ní jednostranně a bez potřebné míry tolerance referoval 
zejména Karel Koval - srov. Kdo žebral v Anglii pro české spisovatele? Venkov 33,1938, č. 258, s. 6, 2. 
11; podepsáno kov; Obec čs. spisovatelů přiznává, že žádala o výpomoc v Londýně, Venkov 33,1938, 
č. 259, s. 6, 3 .11; ; podepsáno kov. Své závěrečné slovo к dějům okolo aféry Obce vyjádřil Josef Knap 
ve zprávě Doslov к londýnskému žebrání, Venkov 33,1938, č. 266, s. 6 ,11.11. , kde přivítal vysvětlující 
prohlášení předsedy Obce: „,Hora prý dopis podepsal v návalu práce v kanceláři, takže ani nevěděl, co 
podepisuje. Rádi zaznamenáváme toto Horovo vysvětlení, poněvadž i my bychom neradi věřili, že by umělec tak 
vážný se mohl snížit k činu tak neblahému." 
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sbírkách na podporu lidí postižených hospodářskou krizí i jeho organizační zásluhy 

při přípravě veřejných spisovatelských vystoupení. Odchod této významné postavy 

literární scény a aktivního člena organizace se ovšem vedle nepříznivých vnějších 

okolností projevil i v dalším útlumu činnosti Obce. V roce 1939 byly svolány pouhé 

tři schůze - první se omezila na jednání o výboru, čtení stanov a upraveného 

programu, druhá, konaná února, řešila otázku vztahu к dalšímu sdružení 

umělecké veřejnosti - Národní kulturní radě, jež vznikla na sklonku roku 1938. 

František Sekanina informoval, že byl Radou osloven, aby se stal jejím členem. F. X. 

Svoboda vyzval účastníky, aby někteří členové Obec vstoupili i do konkurenčního 

sdružení a další členové výboru (Jaroslav Kratochvíl, Josef Hora) navrhovali, aby byli 

alespoň osloveni členové, kteří na podzim z Obce vystoupili. Větší význam pro další 

osudy sdružení ovšem měla především zpráva Emanuela Lešehrada, že v souvislosti 

se slučováním spolků a dalších obdobných institucí bude výhodné sloučit se s jinou 

z již existujících a oficiálně ustanovených veřejných institucí. V úvahu připadaly 

především Syndikát českých spisovatelů a Ochranné sdružení autorské (OSA). Na 

poslední schůzi Obce, z níž se zachoval zápis (s největší pravděpodobností se však 

jednalo o poslední schůzi vůbec) bylo rozhodnuto, aby všichni členové zároveň 

vstoupili do Syndikátu, pod jehož institucionálním záštitou by mohla pokračovat 

další činnost. Rozhodnutí padlo dne 17. února 1939, tedy necelý měsíc před zánikem 

Česko-Slovenské republiky. 

Útlum činnosti Obce, jež sdružovala převážnou část spisovatelské veřejnosti 

hlásící se к tradicím První republiky, vymezoval zlomovou periodu ve vývoji 

literárního života v pomnichovském období. 

Národní kulturní rada a Kulturní rada Strany národní jednoty 

V předchozím výkladu jsme se již několikrát zmiňovali o instituci, která 

vystoupila na scénu v průběhu podzimních měsíců roku 1938. Její formování bylo od 
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druhé poloviny listopadu ohlašováno zejména hlavními tiskovými tribunami Strany 

národní jednoty312. Autoři, kteří byli pod jejím programovým prohlášením podepsáni, 

se většinou řadili mezi konzervativně orientované intelektuály, řazené dle 

politických sympatií k tzv. literární pravici. Důvody vzniku Národní kulturní rady, 

jak byla instituce nazvána, i proces jejího utváření dosud nebyly souhrnně 

zpracovány, jejich podrobnějšímu průzkumu ovšem dosud brání nedostatek 

pramenů. Archivní materiály, jež by umožnily toto téma podrobněji prozkoumat, se 

s největší pravděpodobností nedochovaly. Svědectví o Kulturní radě navíc nepodala 

ani většina z aktérů dobových dějů - neobjevuje se ani v pozdějších publicistických 

a vzpomínkových textech Josefa Knapa, Rudolfa Medka či Jaroslava Durycha. 
v f • • • / r r 

Václav Černý, jeden z jejích rozhodných oponentů, podal toto odůvodnění 

vzniku: „V té chvíli [závěr roku 1938 - pozn. TP] u nás již plnou parou probíhala akce 

к zjednodušení veřejného života a podobné slučovací akce, nadmíru připomínající 

,zglajchšaltovánť provedené v říši, mêla být uskutečněna i v českém kulturním životě: byl 

konán nátlak к fúzím, spolky umělců měly po dobrém či zlém vplynout do připravované 

Kulturní komory (Kulturkammer). Řízením zjednodušovacího procesu byla v kultuře 

pověřena či pověřila se nová Národní kulturní rada",313 Především ze závěrečné formulace 

„byla pověřena či se pověřila" vyplývá, že se tato instituce měla pohybovat na 

pomezí politické sféry a aktivit samotných umělců. Tuto domněnku ostatně 

potvrzuje také další ze zachovaných svědectví. 

Zdeněk Kalista, hlavní organizátor zmíněného manifestu kulturních 

organizací (Celému vzdělanému světu), dle svých vzpomínek již během jeho 

projednávání pojal myšlenku na zrod nové organizace: „Nešlo mi o nic menšího, než 

udržet zástupce tvořivé inteligence, které se mi podařilo shromáždit na prvých dvou schůzích, 

pohromadě a vytvořit z nich instituci trvalejšího rázu - jakýsi kulturní parlament 

československý".314 Při schůzi delegátů majících zhodnotit ohlas manifestu byla 

312 Např. článek Z národní kulturní rady, Venkov, 1938, č. 275, s. 4, 22.11. ; nepodepsáno. 
313 Václav Černý, cit. dílo, s. 55. 
314 Zdeněk Kalista, cit. dílo, s. 437. V zápisech к jednání ze 4 .10 .1938 se dochovala bohužel pouze 
poznámka svědčící o snaze udržet pohromadě zástupce korporací jednajících o manifestu: „Kalista: 
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zvolena komise, „která by vypracovala jakési programové prohlášení, precizující cíle, proč se 

zástupci kulturních korporací v shromáždění zastoupených chtějí sestoupiti v Svaz, 

projednala prozatímní jednací řád a vyřešila aspoň provizorně finanční otázky s naším 

podnikáním spojené.".315 Práce na projektu však dle Kalistova podání poté začala 

váznout. Objevovaly se konflikty mezi zástupci jednotlivých korporací, účast na 

schůzích ochabovala a z neoficiálních informací bylo stále více patrné, že se 

v koordinaci s politickými místy rodí snaha o radikálně jiné uspořádání kulturního 

života. „Začalo se mluvit o tom, že [...] Rudolf Beran zve к sobě různé kulturní činitele 

a chce s jejich pomocí vytvořit novou kulturní instituci, která by podle jeho plánu řídila 

a modelovala další duchový život národa a státu. A pomalu se začaly vynořovat i konkrétní 

obrysy nové kulturní rady - hlavně pokud šlo o personální obsazení její".316 Kalista dále líčí 

svou aktivitu a jednání s některými intelektuály, jež měla situaci zachránit. V rámci 

práce v Umělecké besedě opakovaně navštívil Rudolfa Medka, projednával záležitost 

rovněž s Arne Novákem, ale také s Josefem Čapkem, Vladislavem Vančurou, Josefem 

Horou či Emilem Fillou. Nakonec se ukázalo, že i v samotném Literárním odboru, 

jenž tvořil zázemí Kalistových aktivit, se začíná část členů к projektu vyrůstajícímu 

z kruhů politických přiklánět. „Nebyl to ani tak dosavadní předseda Jaroslav Durych 

(třebaže pro Durycha Kulturní rada rezervovala ve svých řadách čelné postavení), nýbrž spíše 

R. I. Malý".317 Situace vedla к rozkolu v rámci Literárního odboru, který měl být 

vřazen do Kulturní rady, a konfliktu mezi Malým a Kalistou i к definitivnímu 

zhroucení plánu na zrod „kulturního parlamentu". Posledním svědectvím, 

dokládajícím významnou aktivitu agrárních politiků v této záležitosti, je noticka 

[...] Technické provedení, není třeba v plenu. Permanentní výbor, zvoliti někoho", Zápisník Stanislavy 
Jílovské se záznamy ze schůzí Obce československých spisovatelů, záznam ze 4.10.1938, LA PNP, 
fond OČSS, oddíl rukopisy vlastní, inv. č. LA 36/82/0724. 
315 Zdeněk Kalista, cit. dílo, s. 440. 
316 Tamtéž. 
317 Tamtéž, s. 441. 
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Bedřicha Fučíka, jenž v reakci na Černého memoáry hovořil o „Knapově úředně 

stanovené Kulturní radě".3™ 

O tom, že R. I. Malý byl patrně klíčovou postavou při zrodu instituce, svědčí i 

několik dalších skutečností. Program Národní kulturní rady byl poprvé publikován 

jím redigovaným časopisem Tak a Malý zajišťoval i přípravu dalších příspěvků, jež 

jeho otištění provázely. Jeho jméno figuruje v předsednictvu a opakuje se rovněž 

v ústředním orgánu Kulturní radě Strany národní jednoty (obdobně jako jména 

Oldřicha Blažíčka a J. V. Sedláka), jež na projekt Národní kulturní rady navazovala. 

Programové prohlášení nazvané O novou národní kulturu319 uvádí jako „členy 

třídního předsednictva", tedy patrně užšího vedení, Jaroslava Durycha a Rudolfa 

Medka. Mezi předsedy jsou pak jmenováni R. I. Malý. Josef Knap, A. M. Brousil, 

Otakar Sourek, Vincenc Beneš, kteří měli mít patrně na starost vedení šesti sekcí: 

filosofické, kulturně politické, beletristické, divadelní, hudební a výtvarnické. Dále 

jsou ve výčtu uvedeni též „presidiální funkcionáři" J. V. Sedlák, Bedřich Fučík, J. O. 

Novotný, František Kropáč, František Lazecký, Růžena Vacková, Jan Bor, Luděk 

Mandaus, František Spilka, V. B. Aim, Pavel Dědeček, Oldřich Blažíček, František 

Podešva, František Kovárna a František Kobliha. Fakticky se tedy jednalo o osobnosti 

činné v rozmanitých oborech, pocházející z několika okruhů intelektuální a umělecké 

veřejnosti - ruralistické autory a jejich souputníky, politicky spojené s bývalou 

agrární stranou, katolické tvůrce a intelektuály, konzervativce a členy různých 

odborů Umělecké besedy. 

To se projevilo i na formulacích úvodních ideových tezí hlásajících návrat 

к tradici, jež měla být ovšem částečně reinterpretována: „České národní obrození se 

bludně vykládalo jako plod pouhého západnického osvícenství." Vyzdviženy jsou rovněž 

prvky „latinské křesťanské jednoty" a svatováclavská tradice, ve spojení s ní je ovšem 

uváděna i „píseň božích bojovníků". Kulturní rada se dále hlásí к autoritativní 

318 Bedřich Fučík: Samomluvy nad Křikem Setkávání a míjení. Dílo Bedřicha Fučíka. Svazek 3, Praha 1995, 
eds. Vladimír Binar - Mojmír Trávníček, s. 254. 
319 O novou národní kulturu. Tak 2,1938, č. 16, 20.12., s. 233-236 
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představě revize kulturního a duchovního života i dědictví: „mylné výklady minulosti 

buďtež proto odklizeny [...] budiž přezkoumáno dosavadní pojetí našich dějin i celá kulturní 

filosofie." Zřetelně tak útočí na ideologii První republiky a inklinuje к zásadám 

formulovaným v oblasti politické novou vládní garniturou. V návaznosti na dobové 

útoky proti avantgardě v úvahách o umělecké tvorbě moralisticky útočí na 

„rozkladnost, mravní otrlost a nízkost". 

V samostatných kapitolách je program zaměřen na otázky jednotlivých druhů 

umění. Nejvíce pozornosti přitom věnuje literatuře („slovesnému umění"). Zde 

vyzdvihuje tradiční tematiku literárních děl (zejména okruhy vlast, národ, země, 

bůh), zmiňována je sice nutnost tvůrčí svobody, ale: „svoboda trvá jen v poslušnosti a 

věrnosti к hodnotám vyšším, nežli je umění samo. Knihy, které do národa zasévají mravní 

rozklad, lež a bezbožectví, nemají pravých hodnot a podlamují kázeň, hrdinství a duchovní 

i mravní nadšení." Ve dvanácti bodech jsou pak rozebrány jednotlivé zásady, jimiž 

mělo být docíleno proměny literární komunikace ve změněné společenské situaci. 

Týkaly se řízení knižního trhu, potlačování braku a cenzury knihoven 

i knižního trhu, odkud měly zmizet „všecky knihy rozvratné". Dále měly být 

revidovány koncese literárních agentur a stanoveny limity počtu překladů ve vztahu 

к domácí produkci. Kulturní rada navíc žádala kontrolní hlas při formulování 

pravidel pro udělování státních, zemských a městských literárních cen i personální 

obměnu „institucí a organisací literárně-uměleckých, jakož i IV. třídy České akademie". 

Další požadavky se týkaly požadavku Kulturní rady na její spolurozhodování 

o propagaci literárních děl do ciziny a způsobu, jímž jsou tato díla uváděna 

v rozhlase. Rozhlas přitom: „musí vychovávat ke správnému chápání i čtení díla 

básnického. A musí si ovšem všímat i literatury starší, ale nikoli jenom z hlediska literárně 

historického, nýbrž především s hlediska životnosti". Z literární produkce měla být 

vyzdvižena oblast lidové básnické tvorby a adekvátně měla být rovněž zhodnocena 

díla zaměřená regionálně. 

Podrobněji byly rozvedeny otázky lidové výchovy: ta měla svým působením 

především akcentovat již naznačené tradiční hodnoty a pomáhat v „potírání 
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literárního braku a literatury, jež má pochybnou mravní cenu. [Lidová výchova - pozn. TP] 

povede к radostnější i vyšší víře v život a k tomu jí budou sloužit jen ta literární díla, která 

tuto víru podporují a množí". V souvislosti s tím měl být nově formulován program 

Masarykova lidovýchovného ústavu a změn se měla dočkat rovněž legislativa 

regulující provoz knihoven. Kromě toho navrhoval program Kulturní rady také 

zavedení kontroly nákupů literatury do „velkých veřejných knihoven". Značné 

pozornosti se dočkala též další instituce formující čtenářské a kulturní návyky - škola. 

Návrhy v této oblasti se týkaly úprav školských učebnic a změn v hospodářském 

mechanismu jejich vydávání. Škola měla dále vést „k lásce к uměleckému dílu" ovšem 

samotná četba pro mládež měla rovněž podléhat kontrole. Prostor pro literární 

výchovu měl být v rámci školní přípravy rozšířen a na všech stupních více 

orientován na literaturu starší. „Vědomí o literární, kulturní a duchovní souvislosti národa 

se posiluje právě poznáním literatury. Je nutno změnit v tomto směru školské osnovy 

a vypracovat nové čítanky, revidovat a doplnit literární ukázky, opraviti z nových hledisek 

a potřeb výklad literární minulosti. Ovšem i soudy o literární přítomnosti bude třeba 

svědomitě revidovat, protože do učebnic se dostal velmi často obraz skreslený a neúplný". 

Stručná, ne zcela jasná noticka na závěr se týká státních 

a „poloúředních" nakladatelství, jež měla být přeorganizována a jejichž provoz měl 

být po stránce ekonomické zefektivněn. 

Disparátně vůči striktně formulovaným antimodernistickým, především však 

restriktivním požadavkům kladeným na literaturu ovšem působí programové teze 

sekce divadelní. Zde se kromě vyzdvižení typických národních témat a „osobitého 

pojetí látek světových" či důrazu na dramaturgii obrozenskou či slovanskou objevuje 

rovněž požadavek na uvádění repertoáru moderního. V dramatické tvorbě je rovněž 

vyzdvižena otázka tvůrčí svobody, navrhované změny se ovšem měly týkat správy 

divadel: „žádáme, aby naše divadlo bylo vymaněno ze zájmů soukromopodnikatelských 

a stalo se plně záležitostí státní. Stát nechť projeví o ně větší zájem a zajistí si v něm větší 

vliv". V blíže nerozebíraných bodech je zmíněna otázka reorganizace pražského 

i mimopražského divadelnictví. Z obrany stávajících forem organizace divadel, jak 
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byly formulovány na stranách dobového tisku, mj. Venkova, však vyplývá, že ani 

v této oblasti nebyly formulovány výrazné restriktivní požadavky. Další body 

programu jsou věnovány otázkám výchovy (konzervatoř, požadavky na odbornou 

přípravu dramatiků, režisérů, ale rovněž divadelní kritiky, zmíněno je rovněž téma 

„pokusného divadelnictví") či spolupráce divadla a dalších médií (rozhlasu, filmu). 

V následujících paragrafech je zakotvena potřeba chránit uměleckou práci po stránce 

právní a morální, program řeší rovněž provoz divadel po stránce hospodářské. 

Také v pasáži věnované hudbě je patrná výše naznačená konzervativní 

a národní tendence programu: „hudební tvorba ať vyvěrá z vědomí velké mravní a národní 

odpovědnosti. Jen takovým dílům nechť se dostane všestranné publicity a veřejné podpory". 

Zvláštní pozornost měla být věnována lidové hudbě, což se mělo odrazit i v hudební 

výchově. Ve vztahu к filmové hudbě a šíření hudby prostřednictvím gramofonových 

desek a dalších médií navrhuje program zavést cenzurní dohled, „aby se zabránilo 

nevhodným úpravám a neumělecké reprodukci význačných domácích skladeb", cenzuře měla 

podléhat i hudba zábavná. 

Obdobně zaměřené jsou rovněž teze výtvarné sekce. „Umění musí odvrhnout 

mrtvý formalismus, atelierovou alchymii, nesmí být jen povrchním potěšením oka, ani 

subjektivní a neodpovědnou hrou". Zavrhnutí principů moderní výtvarné tvorby je 

nahrazováno příklonem к domácí tradici a službě „vlasti a národu". Program dále 

konkrétněji odkazuje na výtvarnou tradici 19. století, kdy „bylo naše umění nejěeštější, 

nejnárodnější a nehodnotnější, neboť mělo hluboce lidský důvod a cíl v budování pospolitosti 

našeho národa". Na těchto prvcích lze dle autorů stavět svébytnost výtvarného umění 

v soutěži s jinými národy. Jednotlivé body pak rozvíjejí dílčí kroky, jež к proměně 

výtvarného umění v naznačeném směru mají směřovat. Měl být po dohodě s vládou 

utvořen sbor odborníků „s právem zasahovat po stránkách věcných i osobních", obdobně 

jako v požadavcích v literatuře se měla státem subvencovaná propagace (v rozhlase 

či příspěvcích na zahraniční výstavy) „dít ve smyslu národním". Program dále 

navrhoval „zavést, doplnit nebo přebudovat výtvarnou výchovu ve školách národních, 

středních, odborných i vysokých a vnést ji plnou měrou do lidovýchovy". Požadováno bylo 
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rovněž vybudování státní galerie podporující umění vyrůstající z tradice 

a zohlednění takto pojatého pohledu na výtvarné dílo se mělo promítnout do práce 

porot a komisí, jednotlivých muzeí a galerií či veřejných zakázek na provedení 

výtvarných prací. Závěrečný bod programu se týká památkového zákona, „který dá 

Památkovému úřadu donucovací moc a vytvoří síť památkové péče po celé zemi". 

V souhrnu tedy působí prohlášení Národní kulturní rady skutečně jako 

radikální narušení dosavadního směřování uměleckého vývoje, výrazně 

diskontinuitní okamžik, od něhož měly být ve smyslu národní ideologie 

implantovány cizí požadavky do autonomní oblasti umění. Podepsán byl navíc 

umělci a intelektuály, kteří ve svém oboru disponovali potřebným kulturním 

kapitálem, jehož mohli tímto způsobem využít к proměnám uměleckého pole a tedy 

i tvorby samotné v naznačeném směru. Ovšem již okolnosti, jež uveřejnění provázejí, 

svědčí o tom, že situace byla, jak to obvykle bývá, složitější. 

Na první zmínky, jež o Kulturní radě proběhly tiskem, reagovalo 23. 11. 1938 

Právo lidu následující notickou: „Včera přinesly některé pražské listy zprávu, že se 

v minulých dnech ustavila literární a umělecká třída Národní kulturní rady, jakožto ,nové 

organisační ústředny české kulturní práce'. Zároveň oznámily jména fukcionářů nové třídy a 

jejich sekci v čele s Jar. Durychem a Rud. Medkem. Aby nedošlo к omylům sluší věcně 

podotknout, že v Národní kulturní radě a jmenovitě v její literární a umělecké třídě je 

zastoupena pouze část ,české kulturní práce', jak už o tom ostatně svědčí osobnosti obou 

čelných funkcionářů. Zatím to namnoze není část ani největší ani nej závažně j ší".320 Tiskový 

orgán bývalé sociálně demokratické strany, patrně někdo z autorů v redakci činných 

(působili zde mj. Jaroslav Seifert či A. M. Píša), jednoznačně signalizoval nesouhlas 

části spisovatelských kruhů s činností a programem nové instituce. 

Otištění programu v Taku provázel další konflikt, který sice neproběhl 

sdělovacími prostředky, ale poznamenal vztahy mezi dvěma klíčovými autory, kteří 

byli pod prohlášením Kulturní obce podepsáni. R. I. Malý ve svém časopise za 

programovým prohlášením Národní kulturní rady otiskl stať Bedřicha Fučíka Pravá 
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tvář české literatury, jež se v přehledovém nástinu zabývá otázkou vztahu české 

literatury к tradici. Tento text si prostřednictvím ministerstva zahraničí Malý vyžádal 

pro anglicky psaný bulletin Foreign Revue. Bez vědomí autora text upravil (doplnil mj. 

seznamem „pravých" autorů, který téměř kopíroval seznam členů Kulturní rady) 

a otiskl pod změněným názvem (původní titul zněl Druhá tvář české literatury), 

čímž posunul jeho původní význam. V lednu 1939 na situaci Fučík reagoval 

podrážděným dopisem, v němž mj. píše, že „já z kulturní rady, do jejíhož okruhu jsem se 

trošku per nefas, trochu z apolitické blbosti dostal [...] zase honem vycouval - a Vy jste byl ve 

schůzi, kdy jsem svou rezignaci zdůvodňoval"321. Nejen toto svědectví, ale především 

pasivita instituce - do konce existence Druhé republiky již nevystoupila s žádným 

novým prohlášením na veřejnost a de facto mizí ze scény, dokládají, že patrně již 

v době zveřejnění tezí procházela zásadní proměnou a nejspíše vnitřním rozkladem. 

Ve dnech 12. a 15. února sice Venkov přetiskuje části jejího programu322, jedná se 

ovšem o doslovné citace ze zmíněného textu staršího. V souvislosti s novým 

uspořádáním kulturních záležitostí se o ní ještě v jarních měsících zmiňuje anonymní 

zpráva z Národních listů, která v souvislosti s reorganizací Národní rady uvádí: „Tuto 

rozsáhlou speciální organisaci Národní rady rozšíří [...] v umélecko-kulturním a vědeckém 

ohledu též Národní kulturní rada".323 

Kromě několika většinou mnohoznačných zmínek v programových 

prohlášeních nových politických subjektů či reprezentantů politického života, 

týkajících se nutnosti změn v kulturní oblasti, také nebyla z hlediska státních institucí 

až do roku 1939 patrná rozhodná snaha výrazněji a veřejně se angažovat ve skutečné 

reorganizaci kulturního života. Bezpodmínečná priorita ekonomických 

a zahraničněpolitických úkolů, před nimiž nejvyšší politické kruhy stály, nejspíše 

odsouvaly zásahy v této oblasti na pozdější dobu. Teprve během ledna informovaly 

320 Národní kulturní rada, Právo lidu 47,1938, č. 273, s. 6, 23.11.; nepodepsáno. 
321 Viz Bedřich Fučík: Kritické příležitosti 11. Dílo Bedřicha Fučíka. Svazek 2, Praha 2002, eds. Vladimír 
Binar - Mojmír Trávníček, s. 382. 
322 К národní kulturní radě, Venkov 34,1939, č. 37, s. 9,12. 2.; nepodepsáno; Literární sekce Národní 
kulturní rady o svém poslání, Venkov 34,1939, č. 39, s. 7,15. 2.; nepodepsáno. 
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denní listy o snaze utvořit nový kulturněpolitický orgán - Státní kulturní radu. Již ze 

samotného názvu je patrné, že předchozí iniciativa, vycházející sice zřejmě na podnět 

nejvyšších politických míst, přesto především z řad umělců a institucí úzce 

svázaných s jednotlivými oblastmi kultury se plně přesouvala do oblasti politické. 

Miroslav Rütte v článku Státní kulturní rada informoval o návaznosti chystaného 

projektu nové instituce na tyto předchozí iniciativy: „Již v listopadu minulého roku, 

když se počalo jednati o ústavě druhé republiky, zaslaly sdružené korporace umělecké i 

vědecké - bylo jich asi 40 - vládě petici, v níž žádaly, aby při budování nové ústavy bylo 

pamatováno i na umělce a kulturní pracovníky a byl zřízen zvláštní sbor, jenž by podával 

dobrozdání a měl poradní hlas ve všech otázkách týkajících se umění, vědy a národní osvěty 

[...] Vláda vyhověla tomuto přání a hodlá zříditi Státní kulturní radu, která bude 

pravděpodobně přičleněna jako právoplatný poradní orgán buď ministerstvu školství a 

národní osvěty nebo přímo vládě".324 

Připravovaná instituce měla být členěna na sekce, věnované jednotlivým 

uměleckým a vědním oblastem, a do její pravomoci měla spadat mj. možnost 

„podávati návrhy na udělování podpor a stipendií, na rozdělení státních dotací, na 

zakupování uměleckých děl" 325 Podstatným faktem v souvislosti s jejím vznikem ovšem 

bylo, že se neměla stát centrálním orgánem, který by v sobě sloučil dosud nezávislé 

stavovské spolky a korporace. Státní kulturní rada měla naopak mít na zřeteli, „aby 

ty korporace, jež nejsou pouze úzká ideová nebo politická sdružení, nýbrž representují 

skutečně jednotlivé kulturní obory na základě na široké základně (Svaz čs. herectva, 

Dramatický svaz, Akademie, Společnost nauk atd.) byly přizvány к spolupráci a dáno jim 

právo, aby spolurozhodovaly o vlastních věcech". 326 Rütte opakovaně v článku 

zdůrazňoval nezávislost kulturní oblasti, a to i v případech politicky zabarvených 

útoků na reprezentanty kulturní obce, text však obsahuje rovněž antisemitský útok, 

který jeho teze odkazuje do patřičných mezí: „Bude úkolem těch, kdo budou rozhodovati 

323 Národní rada - instituce práce, Národní listy 79,1939, č. 58, s. 1, 27. 2.; nepodepsáno. 
324 Miroslav Rütte: Státní kulturní rada, Národní listy 79,1939, č. 22, 22.1., s. 9,; příl. Kultura. 
325 Tamtéž. 
326 Tamtéž. 

166 



o jejím definitivním ustavení, se postarati, aby odborní pracovníci, jejichž dlouholeté 

zkušenosti mohou být užitečné při budování národní kultury, nebyli ponecháváni stranou jen 

proto, že se někomu nelíbí jejich nos (myslíme ovšem ten árijský) nebo že někdo po straně je 

pomlouvá a osočuje z levičáctví, aby si usnadnil cestu pro vlastní ambice".327 Nově utvářená 

kulturněpolitická instituce tak měla fakticky programově navázat na programové 

teze Národní kulturní rady a pohybovat se zcela v hranicích státní politiky 

„národního egoismu", jak se utvářela v pomnichovském období. Velmi 

problematický v tomto ohledu byl klíč výběru prvních členů Státní kulturní rady, ti 

totiž měli být delegováni sekretariáty bývalých politických stran,328 Rütte přitom 

kriticky poukazuje i na zbytečně vysoký počet jejích členů (uvažovalo se o 5 - 7 

sekcích, přičemž každá z nich měla mít 30 členů), jež fakticky mohlo vést 

к výraznému omezení její akceschopnosti. 

Ani Státní kulturní rada se však nestala základem pro nové organizační 

uspořádání v oblasti kultury. O necelý týden později proběhla tiskem zpráva, 

dementující údajnou aktivitu politických kruhů v tomto směru. Bývalý agrární Večer 

napsal „Na vytvoření Státní kulturní rady se nepomýšlí. Jde jen o zvídavé kombinace, které 

pramení z někdejšího podzimního sněmování kulturních pracovníků, z něhož vycházely 

některé podněty, které v rámci tehdy očekávaného stavovského zřízení chtěly položit základ 

k nové organizaci kulturní práce, ale vývoj se potom utvářel zcela jinak" 329 Zmínky o Státní 

kulturní radě v dobovém tisku následně skutečně mizí, a na scénu vystupuje 

instituce jiná, organizačně již bezprostředně svázaná s vládnoucí druhorepublikovou 

stranou. 

25. února 1939 se konala za předsednictví Msgre Bohumila Staška první 

pracovní schůze předsednictva Kulturní rady Strany národní jednoty, účastnil se jí i 

327 Tamtéž. 
328 Tato skutečnost mj. svědčí o problematické pozici nových politických uskupení - Strany národní 
jednoty a Národní strany práce, které v tomto kontextu nebyly vůbec zmiňovány, fakticky již 
neexistující politické subjekty pak měly hrát rozhodující roli. I tato drobnost svědčí o skutečnosti, že 
dosavadnímu historiografickému zpracování sledovaného období stále schází detailní a objektivní 
analýza dění uvnitř klíčových politických institucí. 
329 Cit. dle Kulturní rubrika, Český filmový zpravodaj 19,1939, č. 4, s. 6, 28.1., nepodepsáno. 
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generální tajemník SNJ a poslanec Jindřich Žilka. Z tiskového zpravodajství vyplývá, 

že ani při této schůzce nepadlo žádné závažnější rozhodnutí, pasáže ze 

Staškova projevu ovšem svědčí především o potvrzení linie naznačené již 

v předchozích prohlášeních: „Cestu к úplné kulturní jednotě musíme připravítí duchovní 

a kulturní prací [...] Nebudeme pěstovat kulturu pro kulturu, umění pro umění, ale proto, 

aby sloužila národu, rozvoji všech jeho sil a přispívala к jeho šťastné budoucnosti".330 O den 

později přinesl denní tisk upřesňující zprávu, v níž rovněž jmenovitě uvedeni 

členové jejího předsednictva, kromě již zmiňovaného Bohumila Staška, se jednalo 

o Antonína Matulu (uveden jako oborový přednosta), Karla Domina, Oldřicha 

Blažíčka, PhDr. Emila Syrového, R. I. Malého. J. V. Sedláka a Richarda Kazdu.331 

Je tedy zřetelné, že přímo v organizační struktuře vládnoucího politického 

uskupení měl být utvořen nový orgán, jenž by převzal koordinaci kulturní politiky. 

Že se fakticky jeho zrodem formovala instituce určující pravidla celého státního 

kulturního života, dokládá jedna z posledních novinových zpráv, jež se na toto téma 

objevily před německou okupací. Zástupci Kulturní rady Strany národní jednoty 

navštívili 3. března 1939 Rudolfa Berana a ministra školství a národní osvěty Jana 

Kaprase. Bohumil Stašek jako předseda „nabídl její spolupráci státní školské a osvětové 

správě, jakož i těm ústředním úřadům, do jejichž pravomoci patří některé záležitosti kulturní, 

a současně požádal oba vládní činitele, aby učinili opatření, aby Kulturní rada, jakožto 

instituce strany státní, měla možnost účasti na přípravách osnov a na kulturní a školské 

politice vůbec".332 Dle oficiálních projevů uvedených politiků byla iniciativa nové 

instituce uvítána. Ministr Kapras si navíc vyžádal „aby mu bylo umožněno ve zvláštní 

konferenci projednaťi s činiteli Kulturní rady hlavní zásady kulturní a školské politiky 

státní".333 Ještě během osudových okamžiků zániku samostatného státu zveřejnily 

deníky stručnou noticku informující o chystaném svolání všech 11 sekcí Kulturní 

rady, „které budou jednat o ideovém a kulturním programu a připraví pracovní rozvrh pro 

330 Kulturní rada Národní jednoty, Našinec 75, 1939, č. 48, s. 2, 26. 2., nepodepsáno. 
331 Kulturní rada Národní jednoty, Národní listy 79,1939, č. 57, 26. 2., s. 2, nepodepsáno. 
332 předsednictvo Kulturní rady u předsedy vlády, Národní listy 79,1939, č. 63, s. 2, nepodepsáno. 
333 Tamtéž. 
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nejbližší dobu".334 Po 15. březnu 1939 se však vývoj začal ubírat již zcela odlišným 

směrem. 

* * * 

Dynamiku vývoje literárního života Druhé republiky do značné míry určovaly 

dvě autorské instituce. První z nich, Obec československých spisovatelů, prošla třemi 

vývojovými stadii. V prvním, jehož těžištěm bylo angažmá v dějích tzv. insigniády 

na podzim 1934, se soustředila okolo několika autorských okruhů. Kromě seskupení 

liberálů kolem Karla Čapka a umírněné levice se к ní připojili také komunističtí 

intelektuálové. Vzhledem к skupinovým animozitám se ovšem nepodařilo sjednotit 

celou spisovatelskou scénu a vystoupení Obce vedlo spíše к další polarizaci vnitřních 

vztahů mezi jejími dvěma částmi - antifašistický a antikomunistický orientovanými. 

Tento proces lze ve spisovatelské veřejnosti sledovat od konce 20. let. a právě 

v období po roce 1933 postupoval rychlým tempem. 

Druhá fáze existence Obce probíhala v dramatických týdnech kolem 

mnichovské krize. Během ní instituce ve svých řadách soustředila reprezentanty 

všech skupin spisovatelské veřejnosti. Bylo to umožněno i skutečností, že aktivita, 

kterou vyvíjela, směřovala do oblasti zahraničněpolitické a minimální program, který 

si vytyčila, korespondoval s dílčími zájmy všech jejích složek. V tomto období Obec 

sama zformulovala či se podílela na formulaci (např. v provolání Celému 

vzdělanému světu) několika manifestů adresovaných světové veřejnosti, jež 

v okamžiku ohrožení vlasti mobilizovaly zahraniční intelektuální veřejnost. 

Po přijetí mnichovského diktátu a v atmosféře stupňujících se kampaní 

namířených především na reprezentanty První republiky a levici došlo к výrazným 

diferencím rovněž uvnitř spisovatelské veřejnosti. Do konce října odstoupili z Obce 

autoři katoličtí, konzervativně orientovaní a skupina ruralistů. Jejich důvody 

souvisely jednak s jistou pasivitou, kterou instituce projevovala, dále s oživením 

334 Činnost Kulturní rady Národní jednoty, Národní listy 79,1939, č. 73, s. 2, nepodepsáno. 
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odstředivých skupinových tendencí a vzájemných animozit, s vypjatou situací po 

vojenské kapitulaci a také s ambicemi některých odstupujících autorů. Obcí navíc 

vzápětí otřásla tzv. korupční aféra, která ji diskreditovala v očích široké veřejnosti. 

V posledních měsících Druhé republiky pak do svých řad inkorporovala část 

reprezentantů starší spisovatelské generace a probíhala jednání o jejím sloučení se 

Syndikátem českých spisovatelů, jež však již nebylo uskutečněno. 

Odstoupivší autoři se rozhodli připojit к nově vznikající Národní kulturní 

radě, jež byla utvářena patrně z iniciativy špiček agrární strany (později působících 

ve Straně národní jednoty). Konzervativní a nacionálni orientace těchto intelektuálů 

a ideologie vládnoucí politické strany se projevily na podobě programových tezí 

Kulturní rady. Ty požadovaly restriktivní zásahy ve většině oblastí kulturního života, 

proměny jeho institucí a výraznější podřízení státním orgánům. Program obsahoval 

také nacionalistické a antimodernistické prvky. Národní kulturní rada však publikací 

programových tezí zároveň mizí ze scény. Z nemnoha dokumentů, jež jsou zatím 

к dispozicí, vyplývá, že došlo к vnitřním neshodám mezi jejími členy. Tato 

skutečnost se projevila na změněné koncepci kulturní politiky státu. V posledních 

týdnech jeho existence se utváří Kulturní rada Strany národní jednoty, převážně 

politicky delegovaný orgán (členy jejího předsednictva však byli také R. I. Malý, 

O. Blažek a J. V. Sedlák z původní instituce), který měl být povřen řízením kulturní 

oblasti. Další vývoj byl přerušen obsazením českého území německou armádou 

a vznikem Protektorátu Cechy a Morava. 
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Cestou k „nové" literární kultuře 

Ve výše uvedeném výkladu jsme se zaměřili na otázky politických 

a společenských proměn, jež se udály v pomnichovském období. Zachytili jsme dále 

vývoj spisovatelských institucí, které v těchto dějích sehrály klíčovou úlohu. Nyní se 

podrobněji vrátíme к problematice Národní kulturní rady, jež díky 

svému ucelenému programu dle našeho názoru nejvýznamněji zasáhla dobovou 

literární scénu a poznamenala budoucí vývoj. К bližšímu pochopení programových 

tezí je přitom především nutné podrobněji prozkoumat ideové zázemí, z nichž 

vyrůstaly. Jako vhodný materiál takového zkoumání se jeví kulturní publicistika 

jednotlivých autorských okruhů s touto institucí spojených. 
/ 

Úkolem následujícího rozboru ovšem není - vzhledem к výrazné politické roli, 

kterou iniciátoři většiny druhorepublikových polemik sehráli - „hledání viníků", ani 

detailní zmapování všech probíhajících debat a názorových střetů. Chtěli bychom se 

pokusit o postižení některých rysů formujícího se specifického modelu literární 

kultury, jenž nebyl pouze produktem aktuální „politické štvanice proti demokracii". 

Jeho zárodky a postupné utváření je možné zachytit již v idejích, jež obě hlavní 

skupiny aktérů - rur alisty a katolické intelektuály publikující v časopisech Tak a 

Obnova, před vstupem do období Druhé republiky ovlivnily. Svou jedinečnou 

podobu ovšem tento model definitivně získal až v bezprostřední souvislosti 

s bouřlivým mezinárodně a vnitropolitickým vývojem během měsíců přelomu let 

1938 a 1939. 

Kulturní publicistika Venkova a časopisu Brázda 

Ruralisté a jejich intelektuální souputníci publikovali ve sledovaném období 

zejména v edičních řadách, časopisech a denních listech republikánského koncernu 

Novina. Vzhledem к tematickému zaměření našich úvah představuje reprezentativní 

171 



základnu průzkumu ústřední deník republikánské strany Venkov (především jeho 

kulturní rubrika) a časopis Brázda, list agrární inteligence, vydávaný za Druhé 

republiky Českou agrární společností. 

O tom, s jakou intenzitou poznamenalo přijetí mnichovských podmínek 

dobovou situaci, svědčí bezprostřední reakce elit republikánské strany, publikovaná 

v jejím ústředním listu. Prohlášení Lide náš, zemědělci českoslovenští!, 335 

formulované užším předsednictvem strany již 1. října 1938, shrnuje zásady, s nimiž 

strana vstupuje do pomnichovského údobí. Vedle rekapitulace událostí posledních 

dnů, konstatování, že „kolkolem hasne víra v mravní hodnoty světa", 

motivovaném bezprecedentní zradou spojenců a ponížením, jemuž byl národ vydán, 

obsahuje i teze, o něž se společnost má opírat v následujících dobách. Představa 

o striktně národním státu je zde spojena s ideou nutné jednoty, soustředěné národní 

práce, na nichž má být založeno úsilí tvůrců nového státního pořádku. Vědomí 

počátku rodící se odlišné historické etapy národních dějin je poté konkretizováno 

a detailně formulováno v úvodníku šéfredaktora listu Rudolfa Halíka (jednoho ze 

signatářů a nejspíše i ze spoluautorů uvedeného stranického prohlášení) nazvaném 

Do nového života.336 Vizi budování ryze národního státu založeného na „pořádku, 

kázni a bratrství" autor spojuje snovými požadavky, kladenými na tisk: „Už nikdo 

z nás nemůže a nesmí hledat, co dvojí a odlišuje jedny od druhých. Kdo jinak půjde, proklet 

bude národem. Není nectí doznat chyby a omyly: nečestné by bylo v bludech pokračovat. 

Procházíme očistným ohněm..." 337 Na imperativu národní discipliny spojeném 

s rezignací na přezkoumávání chyb minulosti Halík poté staví utopickou, historicko-

mytologizující perspektivu „země zaslíbené". Národ je povinen к dosažení tohoto cíle 

rezignovat na „straníctví, stavovství, ideologie, strnulé formy myšlení", zároveň však 

„odložit přecitlivělou humanitu a ohleduplnost к cizím." Vzorem pro chování mu má být 

335 Lide náš, zemědělci českoslovenští! Venkov 33,1938, č. 232, s. 1, 2 .10. 
336 Rudolf Halík: Do nového života, Venkov 33,1938, č. 232, s. 1, 2 .10. 
337 Tamtéž. 
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sedlák postižený přírodní katastrofou, trpělivě i sobecky pracující bez ohledu na 

okolnosti na obnově svého hospodářství. 

Halíkovo iracionální, rétoricky pointované vyústění úvah o aktuálním stavu, 

nebylo zdaleka jen rysem agrárnické deníkové publicistiky; některé podstatné rysy 

uvedených projevů lze sledovat v naprosté většině dobového tisku. Spojení 

myšlenky národní jednoty a zdůraznění možnosti sankce za její porušování však 

svědčí o limitech, jimiž byl v rámci tisku blízkého této straně od prvních okamžiků 

vymezován prostor úvah o uspořádání pomnichovského státu i všech otázkách 

s nimi souvisejícími. Strana se, jak jsme výše charakterizovali, aktivně zapojila do 

procesu přetváření státu a souběžně s proměnou politické sféry se v jejích 

periodikách začaly objevovat i úvahy o budoucím kulturním směřování. 

Již v prvních říjnových dnech roku 1938 požadoval malíř, grafik a kritik 

F. V. Mokrý v novinovém článku věnovaném především problematice výtvarného 

umění omezení škodlivého zaměření umělců na „duchovní světový vývoj" 

a doporučoval soustředit se na řešení vlastních aktuálních problémů: „Jít do sebe, do 

hloubky [...] Všechny prostředky, určené rozpočtem na umění, buďtež poskytovány jen a jen 

uvnitř země potřebám české tvorby, nenechte hynout umělce". Jedním z rysů nového 

kulturního programu má být sociální zabezpečení domácích autorů, „aby umělec ve 

své duši a ve svém díle opravdu mohl nalézti národní duši".338 Zajištěním tohoto úkolu měl 

být pověřen stát, jehož význam v otázkách uměleckých měl oproti předchozímu 

období výrazně stoupnout. Text je příznačný spojením nacionálně sebestředných 

tendencí a obav o ekonomickou situaci reprezentantů kulturní scény 

a předznamenává téma řady dalších obdobných publicistických projevů sledovaného 

okruhu autorů. V tomtéž čísle Venkova otiskl filmový a divadelní publicista A. M. 

Brousil své úvahy týkající se zásahů do filmové tvorby a distribuce. Jeho příspěvek 

Náš film v národní kultuře339 přináší souhrnnou charakteristiku zásad, jimiž má být 

kinematografie v novém státě řízena. Autor v první řadě vyzdvihuje nutnost 

338 F. V. Mokrý: К novým problémům v umění, Venkov 33,1938, č. 238, s. 6, 9 .10. 
339 A. M. Brousil: Náš film v národní kultuře, Venkov 33,1938, č. 238, s. 6, 9 .10. 
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„omezení přílivu filmového braku", formuluje rovněž požadavek soustředění se na 

kvalitu původní filmové tvorby, jejímž prostřednictvím lze ve zmenšeném národním 

prostoru čelit zahraniční produkci. I zde hrají důvody ekonomické značnou roli. 

Brousilův článek však především zapadá do širšího souboru publicistiky, zabývající 

se dvěma okruhy problémů, otázkou tzv. braku a problematikou překladů, resp. 

působení cizích vlivů na národní kulturu. 

První, napříč spektrem dobového myšlení přijímaný požadavek měl svou 

dlouholetou tradici a byl intenzivně reflektován právě především ve vztahu 

к literatuře, knižnímu trhu а к dalším souvisejícím oblastem. Na 

stranách ruralistických periodik jej patrně nejzřetelněji a v souhrnné podobě 

formuloval Jan Knob článkem Organisujeme knižní trh.340 Knob zhodnotil z pozice 

knihovníka strukturu produkce půjčované městskou knihovnou v Turnově 

v rozmezí zhruba patnácti let. S odkazem na knihovnické zkušenosti varoval před 

zhoubným působením braku na estetický vkus čtenářů a zprostředkovaně na celek 

národní literatury: „Literární odpadky, které pokoutní nakladatelé vnucují večerníkovým 

čtenářům za směšně nízkou cenu, porušily vkus lidu tak hluboce, ze nestačí desetiletí trpělivé 

výchovy na nápravu spáchaného zla. Marně se knihovny bránily vlivům sensačního 

románu". Aktuální stav poté zhodnotil jako alarmující: „Sobotu co sobotu jsou zaplaveny 

trafiky, papírnické obchody i knihkupectví periodickými tiskovinami, v nichž se podává 

čtenáři ničemná sensační četba za cenu několika dvacetihaléřů". Z těchto poznámek je 

patrné, že brakem je v příspěvku míněna část populární literatury charakteristická 

zejména svou funkcí relaxační, pro níž nejnovější odborná literatura používá 

označení „literatura lidová"341. Potenciální společenská nebezpečnost či dokonce 

zhoubnost této literatury,342 reflektovaná odedávna, byla právě v druhé polovině 30. 

340 Jan Knob: Organisujeme knižní trh, Brázda 10,1938, č. 46, s. 716, 23.11. 
341 Pavel Janáček: Literární brak. Operace nahrazení, operace vyloučení, 1938-1951, Brno 2004, zejm. 
kapitola Literatura populární, „lidová" a „pro lid" v prostoru moderní literární kultury, s. 46-55. O závěry 
z uvedené publikace se opíráme i v dalších pasážích týkajících se problematiky populární literatury. 
342 V období druhé republiky se ve zkoumaných periodikách objevují radikální úvahy jednak o 
spojitosti četby brakové literatury s kriminalitou (hj: Lidová výchova a škola, Venkov 34, 1939, č. 13, s. 
16, 15. 1.), její nebezpečnost je vnímána ovšem zejména v souvislosti s deformací vkusu čtenářů. Byla 
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let intenzivněji vyzdvihována zejména v souvislosti s úspěšným nástupem nové 

publikační formy - již zmíněné sešitové edice. 

Z ukázky je ovšem pozoruhodná zejména charakteristika čtenáře, resp. dvou 

jeho typů. Diferenciace „čtenáře večerníkového", v dnešním úzu patrně nejpřesněji 

čtenáře bulváru, spojeného s pokleslou dobrodružnou, detektivní či sentimentální 

literaturou, a „lidu"343 poukazuje na jednu z možných příčin militantního postoje 

ruralistů v otázce literárního braku. Dramatický vzestup popularity sešitových 

románových edic se totiž týkal i čtenářů venkovských, představujících okruh 

potenciálních recipientů ruralistických prozaických prací. Úspěšnost prvních svazků 

ediční řady Hlasy země344 svědčila o jejím poměrně rozsáhlém čtenářském zázemí. 

Ruralisté své prózy charakteristické využitím tradičních vypravěčských postupů, 

opakováním dějových schémat, jednotlivých tematických a motivických prvků, 

nalézajících často oporu v ideologickém schématu konfliktu venkova s městem 

(tradice s moderní civilizací), přitom adresovali zejména neelitnímu venkovskému 

publiku. Sešitové edice Rodokapsu, Rozruchu či Večerů pod lampou naplňovaly 

představu přímého ideologického protipólu tohoto modelu (odtrženost od domácí 

tradice, situování do atraktivních a vzdálených zemí, happyend milostného vztahu 

často v kulisách moderní společnosti). К dosažení svého účelu ovšem pracovaly 

s podobnými prostředky. V „boji o čtenáře," který lze mj. za naznačeným konfliktem 

sledovat, venkovská próza ruralistické provenience ztrácela.345 Také proto nalézali její 

autoři v dané situaci jediné možné východisko - restrikci. Knob své úvahy 

ovšem zavrhována i po stránce knižní úpravy či stavu jednotlivých svazků ve veřejných knihovnách: 
„Žalostná doba (...) čtenářův vkus se nepozastaví nad rozedranou knihou, stačí mu, že to jest ten 
krvák neb limonáda, který si chce přečíst, a čerta se stará o to, že kniha taktak drží pohromadě." Jup: 
Obroďme knihovny, Venkov 33,1938, č. 308, s. 7, 31.12. 
343 Pojem je nutné chápat ideologizující optikou ruralistů. Zejména opozice „lidu venkovského" 
vůči obyvatelům měst hraje (nejen) v jejich beletristice hodnotově příznakovou roli. 
344 Z devatenácti svazků knižnice (zahájené roku 1935) byla nejméně polovina vydána opakovaně, 
patrně nejůspěšnější, Křelinova Hubená léta, se do roku 1939 dočkala dokonce osmi vydání (vycházíme 
z evidence katalogu Národní knihovny v Praze, bibliografických údajů v jednotlivých svazcích a 
kritických ohlasů publikovaných v letech 1938-39 ve Venkově). 
345 Srov. Martin C. Putna: Směrování českého ruralismu, in Zdeněk Hrbata - Oldřich Král (eds.): Cesty. 
Pojem - metafora - žánr. Studie z komparatistiky IV. Praha 2004, s. 136. 
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o populární literatuře ostatně příznačně uzavírá návrhem na okamžité zastavení 

zmíněných periodicky vydávaných tiskovin „a užitím zákonných nařízení, která již jsou. 

Tím postavíme hráz nej zhoubnějšímu vlivu na čtenáře". Podstatné na sledovaném jevu je 

zejména to, že postuloval radikální řešení vztahující se к rozsáhlému celku textů, 

celému jednomu literárnímu oběhu, od nějž měl být rodící se nový typ literární 

kultury očištěn. Teze vyloučení „lidové literatury" formulované v období Druhé 

republiky byly později detailněji rozpracovány. V následných kampaních došlo 

к jejich rozšíření o metodiku identifikace zhoubné četby a spojení s mechanismy 

likvidace. К jejich systémovému rozpracování sice v rozmezí let 1938-39 nedošlo, 

zůstaly však к dispozici jako potencialita, dodejme, že konsenzuálně přijatelná napříč 

politickým spektrem odborné literární veřejnosti. 

Neméně podstatné a pro charakteristiku sledovaného období příznačné byly 

rovněž dobové názory na další typ populární beletrie, tzv. literaturu „pro lid".346 Od 

předchozí se tato beletrie liší především svou dominantní funkcí výchovnou, 

využívá ovšem často obdobných literárních prostředků. Hranice mezi oběma druhy 

textů je nejasná, mnohdy stěží exaktně definovatelná, zřetelný mezník ovšem 

v dobovém chápání představovala již její publikační forma (kniha x sešit). Na rozdíl 

od literatury „lidové" měla literatura „pro lid" plnit v rodícím se konceptu literární 

kultury závažné úkoly. Na stranách Venkova se jí věnoval například František 

Křelina v recenzi shrnující tvorbu pro děti uvedenou na knižní trh před vánoci 

1938.347Úvod recenze byl věnován povídce Josefa Kopty Přívoz pod ořechy vydané 

nakladatelstvím Melantrich. Křelina oceňuje především její „silný děj", hrdinské rysy 

příběhu mladého němého chlapce, syna legionáře, jehož prostřednictvím je zachycen 

„skrytý odboj" domácích vlasteneckých kruhů v těžkých válečných dobách vrcholící 

událostmi října 1918. Pozitivně hodnotí také Koptovu schopnost věrně zachytit ráz 
v 

krajiny (příběh je situován do Českého středohoří), umocněnou vhodným výtvarným 

doprovodem Vojtěcha Sedláčka. V kladném přijetí prózy hrála klíčovou roli samotná 

346 1 v tomto případě se opíráme o zmíněnou klasifikaci Pavla Janáčka. 
347 František Křelina: Hrstka knížek к vánocům pro děti, Venkov 33,1938, č. 297, s. 7 ,17 .12 . 
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dobově aktualizovaná vlastenecká tematika, zachycená i v další hodnocené 

publikaci, povídkovém cyklu Vlast máti až nás zavolá! Václava Valenty-Alfy. Ta 

zachycovala rovněž téma legií, představovala téměř jakousi rekapitulaci 

významných okamžiků z jejich dějin (bitva u Bachmače, boje na italské a francouzské 

frontě). Křelina na ní vyzdvihuje poutavost podání a skutečnost, že v mládeži budí 

„vojenské ctnosti". Pozoruhodná je poznámka doporučující knihu přesně 

specifikované skupině recipientů: „Hodí se pro chlapce (i dívky) dvanáctileté a starší". 

Tato charakteristika odkazuje jednak к modelům klasifikace četby řídící recenzní 

rubriku hlavních dobových osvětových listů,348 jejich prostřednictvím ovšem i na 

místo hodnocených beletristických titulů v systému rodící se nové literární kultury. 

Vněm měla plnit důležitou funkci rovněž četba dobrodružná, vKřelinově textu 

reprezentovaná „indiánkou" Fritze Steubena Rudá bouře. Recenzent při hodnocení 

oceňuje zejména její didaktičnost zdůrazněnou jednak pozitivními charakterovými 

vlastnostmi postav (hrdinství, ctnost, kázeň), jednak přímo prvky vzdělávacími. 

Kniha je dle něj přímo univerzitou „pro kluky, kteří touží poznat indiánský život, s 

obrázky, s plány, s popisy i výklady z národopisu i historie". Doporučení věkové skupině 

„mladších hochů" tentokrát limituje dodatkem: „jejichž fantasie není příliš 

rozpoutaná".3*9 

S problematikou literatury populární bezprostředně souvisel i další výše 

naznačený problémový okruh - otázka překladů a působení cizích vlivů na domácí 

kulturu. Debaty na toto téma pochopitelně rovněž nebyly specifické pouze pro 

období Druhé republiky, v celém průběhu dramatického roku 1938 však výrazně 

vystupují do popředí. 

Na stránkách periodik blízkých agrární straně zaznívají zejména v souvislosti 

se vznikem knihovny Literárního uměleckého klubu (LUK). Knihovnu uvedl krátce 

před Mnichovem Václav Renč článkem Nové kulturní úkoly350, v němž se zamýšlel 

348 V rámci periodik strany agrární plnil tuto úlohu list Osvěta venkova, ukázky z něj byly přetiskovány 
i v ústředním deníku agrární strany. 
349 František Křelina: Hrstka knížek к vánocům pro děti, Venkov 33,1938, č. 297, s. 7 ,17 .12. 
350 Václav Renč: Nové kulturní úkoly, Brázda 10,1938, č. 37, s. 591-593,14. 9. 
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nad obecně přijímaným kladným hodnocením statistik poměru překladové a domácí 

produkce na českém knižním trhu. Oponoval převládajícímu optimismu a tvrzením 

o vysoké úrovni „kulturnosti národa" poukazem na nutnost podrobnější analýzy 

typu a provenience překladové literatury. Zdůraznil například nedostatek zájmu 

o literaturu sousedních zemí (vyjma specifické oblasti děl německých emigrantů). 

Novou knižní řadu, institucionálně reprezentovanou ediční radou, v níž působili 

např. Josef Knap či Rudolf Medek, pak uvítal mimo jiné pro její zaměření na tuto 

geografickou oblast. Knihovna měla přinést tituly německé (román Rané léto Karla 

Benno von Mechowa, maďarské (Móra Ferenc), rovněž ovšem holandské (Herman 

de Man) či lotyšské (Eduards Virza) provenience. V pomnichovském období byly její 

jednotlivé svazky výrazně pozitivně recenzovány, účelová tendenčnost těchto 

„kritik" je zřejmá, místy i explicitně formulovaná. Tradiční románová forma 

Hermana de Man Voda stoupá je např. Františkem Křelinou bez bližšího vysvětlení 

označena za „překlad kladný a zúrodňující" a v dovětku autor zdůrazňuje: „otázka není 

v tom, zdali překládat nebo nepřekládat, leč co překládat, s jakou poctivostí i dovedností."351 

Problémem překladů se ve své publicistice zabýval J. V. Sedlák, který rovněž 

zdůraznil potřebu čerpat duchovní síly pro rozvoj národní kultury především 

z vlastních zdrojů. Zpochybnil úsilí předchozích let po dohánění Evropy, jež „stíralo 

národní typičnost a osobitost uměleckou" 352 . V souvislosti s překladovou produkcí 

pracoval vědomě s pojmem „moderní zboží", naznačujícím, na jakých principech jeho 

odmítnutí části uvedených publikací spočívá. Kromě „zbytečnosti" některých 

překladů zdůraznil i nebezpečnost „kulturního snobismu", jehož produktem byla 

překladová nadprodukce a jenž se dle Sedlákova názoru negativně promítal do 

nezájmu o původní domácí tvorbu. Pro budoucnost navrhoval kritičnost a ostražitost 

v přijímaní zahraničních titulů. Tyto požadavky byly pozdější publicistikou 

rozvíjeny a vyústily v programové úvahy o regulaci překladových titulů a návrhy na 

351 František Křelina: Holandský román selský, Venkov 33, 1938, č. 280, s. 8, 27. 11. Srov. též Jan Rey: 
Knihovna LUKU, Brázda 11,1939, č. 6, s. 94, 8. 2.; podepsáno MJ 
352 J. V. Sedlák: Jakou literaturu? Venkov 33,1938, č. 248, s. 6, 21.10. 
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stanovení poměru mezi původní a zahraniční literární produkcí na domácím 

knižním trhu.353 

Pod šifrou M. Janer shrnoval závěry dobových úvah o překladech na stranách 

Brázdy Jan Rey.354 V článku Nezavřeme okna vyzdvihl nutnost i nadále obohacovat 

domácí literaturu překlady z rozličných jazyků, formuloval však kritérium, o něž se 

měl výběr opírat. „Většina děl, která k nám dosud byla tlumočena, pocházela z okruhu oné 

literatury po celém světě rozšířené, jež nese jistou pečeť mezinárodnosti a pro niž je ražen ne 

dost přesný termín ,intelektualistická'. I naše literatura trpěla touto chorobou, jež se 

vyznačuje podivuhodnou vlastností: díla jí postižená nemají oné osobitosti svého národního 

původu, své rodové a krajové příslušnosti, onoho znaku, jehož jméno je domov".355 Reyova 

úvaha názorně dokumentuje nejen restriktivnost formujícího se modelu literární 

kultury ve vztahu к překladové literatuře, ale jeho obdobné zacílení na konkrétní 

oblasti elitní literatury domácí. O jaké oblasti se jedná, je konkrétněji přiblíženo v 

autorově poznámce: „zbavíme se kultury papírové, kultury, prázdné a plytké, kultury, která 

kalila náš zrak, dávala vzniknout představám falešným, která pod hesly avantgardy a 

internacionálnosti oslabovala našeho ducha a naši soudnost".356 Poukazuje na další 

podstatný rys dobových úvah o literatuře publikovaných na stranách Brázdy 

a Venkova. 

Již samotný nástup autorů později sdružených pod označení ruralisté byl 

v polovině dvacátých letech programově spjat s odporem vůči sociálnímu 

a uměleckému experimentu. Negativní sebe vy mezení se ostatně promítlo do názvu 

prvního samostatného literárního periodika sdružení - Sever a východ, označujícího 

nejen sepjetí s konkrétním regionem, ale rovněž uměleckou orientaci oponující 

353 Úvahy o tomto řešení zaznívají mj. ve zmíněném Knobově článku Organisujeme knižní trh, Brázda 
10, 1938, č. 46, s. 716, 23. 11. К redukování překladů též J. P.: Kniha ve službách národa, Venkov 33, 
1938, č. 254, s. 5, 28. 10. „... pozná se nejlépe v literatuře překladové. Duchaplné háčkování internacionálních 
autorů a obratně převlečené tendence rozkladné jsou tím, co musí z ediční činnosti zmizet co nejdříve." 
354 Jan Rey: Nezavřeme okna, Brázda 10,1938, č. 43, s. 668, 26.10.; podepsáno M. Janer 
355 Tamtéž 
356 Tamtéž 
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dobovému převažujícímu trendu „západnímu".357 Za Druhé republiky se ruralistická 

publicistika vůči tomuto typu umelecké tvorby vyhranila ještě ostřeji. Její kritické 

výtky směřovaly к širšímu okruhu děl spojených s formálním i obsahovým 

experimentem. V recenzi Z lyriky dnešních dnů tak např. J. V. Sedlák postavil do 

ostrého kontrastu sbírku Jaroslava Kolmana-Cassia Železná košile a Holanovo Září 

1938. Holanovým veršům přiznal klad vhodně voleného inspiračního zdroje, 

kritizoval však komplikovanou stavbu básnického obrazu, přebujelou metaforičnost 

a až к deformacím dovedený jazykový výraz. Z těchto důvodů dle recenzenta 

Holanovo dílo „nemá už síly básnické, nemá síly bezprostřednosti". 358 Z obdobně 

(literárně) konzervativních pozic týž recenzent napadl typografické provedení 

Halasova Torza naděje neobsahující interpunkci a velká písmena („pseudorevoluční 

veteš vypůjčená z Ruska i z Francie") a vytkl autorovi některé neologismy a formální 

nedostatky jednotlivých skladeb (rytmika, obraznost).359 

Velmi často ovšem byla kritizována a napadána především tvorba surrealistů, 

soustavně se recenzní rubrika Venkova věnovala především tvorbě Vítězslava Nezvala. 

Korektnější přístup k Nezvalovým pracím zaujal Josef Knap, jenž v recenzi Pražského 

chodce upozorňuje (v souvislosti s apollinairovskými podněty) na nepůvodnost, 

odvozenost autorova přístupu к tématu. Nezvalovi vytýká „mechanické básnění", 

které dominuje tvorbě ze 30. let oproti „začátkům, kdy jeho smyslovost byla tak svěží, 

citovost tak vnímavá, snová, obraznost tak přirozeně prudká a výbušná".360 Kritika 

konkrétní surrealistické prózy však odmítá především účelové využití pražských 

„kulis" к zachycení „hédonistického" a eroticky podbarveného básníkova autoportrétu. 

Interpretace samotného motivu Prahy byla vzhledem к aktualizaci poezií reagující 

na Mnichov striktně svázána s významovým okruhem vlasti a s ústřední rolí 

metropole v jejích dějinách. Z Knapova negativního hodnocení do jisté míry vyzařuje 

357 Srov. např. text Zdeňka Kalisty charakterizující zrod prvního ruralistického periodika, in Josef 
Knap: Bez poslední kapitoly, Praha 1997, s. 275-276. 
358 Jan V. Sedlák: Z lyriky dnešních dnů, Venkov 33,1938, č. 289, s. 7, 8 .12. 
359 Jan V. Sedlák: Poezie těžkých okamžiků, Venkov 34,1939, č. 34, s. 7, 9. 2. 
360 Josef Knap: Pražský seladon, Venkov 34,1939, č. 13, s. 9 ,15 .1 . ; podepsáno Kp. 
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dobově podmíněný ideový apriorismus v pohledu na literární dílo, recenzentův 

postoj souvisí ovšem rovněž s neschopností akceptovat umělecký experiment jako 

takový. Tato tendence je ještě zřetelnější např. v publicistice Františka Křeliny361 i u 

dalších přispěvatelů sledovaných listů. Týká se nejen hodnocení děl Nezvalových, 

ale rovněž například režijních prací Jiřího Frejky362 či tvorby Voskovce a Wericha. 

V širokém kulturním záběru byla obecným rysem ruralistické publicistiky, který se 

opakovaně promítal do programových požadavků vznášených na původní 

uměleckou tvorbu již od jejich počátků. Se zřetelně odlišným záměrem je ovšem 

Nezvalova tvorba zmiňována v publicistickém příspěvku Odpadková literatura, 

otištěném ve Venkově, příznačně ovšem nikoli v jeho kulturní rubrice. Rudolf Halík 

zde shrnuje veškerou „zavrženíhodnou" literaturu (populární beletrii, „pornografii", 

práce autorů levicových vůbec). Vyzývá kulturní radu, к „revizi těchto odpadků" 

a zároveň požaduje, aby uvedená instituce určovala pravidla nové původní tvorby 

a zúčtovala nejen s konkrétními díly, ale i s „autory, kteří zneuctily [sic!] dědictví, zbylé 

po národních bardech".363 Zřejmý nesoulad Halíkova textu a zmíněné Knapovy recenze 

upozorňuje na komplikovanější vztah mezi publicistikou ruralistů a bezprostředním 

politickým kontextem, v němž vstupovaly do života. 

361 Křelinův vyhroceně konzervativní postoj nejen к umělecké tvorbě, ale к modernímu životnímu 
stylu vůbec se odráží v četných dobových textech. Autor kritizuje zvulgarizovaný básnický jazyk, 
karikaturní kresebnou zkratku i jazzovou hudbu, jak je nejzřetelněji patrné z kontroverzní, 
myšlenkově konfúzní stati Duch tisku a umění: „Ale kdybyste viděli ten obrázek na obálce! Nakreslil jej A. 
Pele a jmenuje se Kulturní mobilisace... jaký ohyzdný patvar z toho vzešel! Představuje, jak /. Kopta velí třetí 
rotě, a Josef Kopta je tam také vyobrazen ve vší ohavnosti malířského vidění, jakého je A. Pele asi schopen, 
s břichem vydulým a s usměvavým šklebem pod obrovskou čepicí, s velikým perem ve své levici." (Brázda 10, 
1938, č. 45, s. 690, 16. 11.) V tomtéž článku Křelina opakovaně napadá i Voskovce a Wericha: „Nikdy 
jsem neviděl ony dva kejklíře, jejichž řehot manifestoval pro demokracii, kteří bojovali za pokrok (jak zněl 
souhlasný úsudek), nikdy jsem je netoužil vidět a vyhýbal jsem se jejich „umění", ale slyšel jsem je ráno i 
v poledne z rozhlasu, slyšel jsem chtěj nebo nechtěj ty jejich jektavé písničky... slyšel jsem je i na vojně (bohudík, 
ne v mobilisaci, tam jsem vojákoval s rozumnými záložníky), nebylo zkrátka možné uniknout tomuto moru, i 
když jste se od něho odvraceli s ošklivostí." 
362 Karel Koval: Nový omyl Jiřího Frejky, Venkov 34,1939, č. 13, s. 9, 15.1.; A. M. Brousil: Nad inscenací 
Hilbertova „Falkenštejna", Venkov 33, 1938, č. 265, s. 5, 10. 11., v této recenzi autor přijímá uvedení 
Hilbertova dramatu, nesouhlasí však s jeho režijním pojetím a architektonickým pojetím scény (arch. 
František Tröster). Výhrady vůči Frejkově režii se ovšem objevují i v dřívějších referátech A. M. 
Brousila. 
363 Rudolf Halík: Odpadková literatura, Venkov 34,1939, č. 59, s. 3,10. 3. 
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Formující se model literární kultury zahrnoval ve vztahu к části domácí 

beletristické tvorby zásadní restriktivní postoj. Vzhledem ke zkoumaným postojům 

dobové cenzury je ovšem třeba podotknout, že situace uvnitř literárního pole 

a v souvislosti s jeho vztahem k poli moci nedovolovala radikální zásah vůči 

literatuře, jež byla mj. v literárnékritickém diskursu autorů formujících představu 

„nové" literatury označována za „nevhodnou".364 Halíkův pokyn к zásahu vůči 

konkrétním literárním textům a delegování Kulturní rady do pozice jeho 

vykonavatele zůstal oslyšen. Byl v této podobě nepřijatelný pro autonomní charakter 

pole, což dokládá rovněž výše naznačený vývoj v rovině institucí literárního života 

(vnitřní rozklad NKR). 

I z tohoto důvodu jsou těžko přijatelné paušalizující tendence některých 

historiografických a publicistických prací, zahrnujících sledovaná periodika mezi 

„fašizující" tribuny usilující o likvidaci veškerých tradic domácí demokratické 

kultury meziválečného dvacetiletí.365 Svědčí o tom ostatně řada publicistických textů, 

jež Brázda a Venkov za Druhé republiky zveřejnily. Jako příklad uveďme kromě 

pozitivního recenzování inscenací divadla E. F. Buriana (nejen po tematické stránce 

„vyhovující" Lidové suity, ale rovněž dramatizace románu Boženy Benešové Don 

Pablo, don Pedro a Věra Lukášová) 366 či protestu proti pokusům o monopolizaci 

pražských divadelních scén367 zejména reakce na úmrtí Karla Čapka. Čapek zde byl 

nejen v nekrologu Václava Rabase,368 ale i v dalších článcích otištěných kmenovými 

364 Dosavadní dílčí průzkum časopisů a novin rozmanité politické orientace zatím spíše naznačuje, že 
dobová cenzura na kampaně v literatuře probíhající za Druhé republiky bezprostředně nereagovala,. 
365 Máme zde na mysli zejména publicistickou knihu Karla Douděry Republika na úvěr, Praha 1987. 
Nedostatečně diferencující přístup к okruhům jednotlivých periodik a nepřesná interpretace 
konkrétních textů ovšem poznamenaly i výklad v novějších studiích Jana Rataje, mj. v jeho monografii 
O autoritativní národní stát, Praha 1997 (k charakteristice Brázdy a Venkova zejména s. 68-69, ke kulturní 
situaci obecně s. 119-129). Ratajovy závěry se bohužel bez výraznější korekce promítají i do 
příslušného výkladu vývoje kulturní oblasti zatím poslední syntetické práce Jana Gebharta a Jana 
Kuklíka, cit. dílo. 
366 Jan Rey: Vytrvalý E. F. Burian, Brázda 10,1938, č. 49, s. 759,14.12. ; podepsáno M. J. 
367 A. M. Brousil: Pokus o divadelní diktát, Venkov 33,1938, č. 272, s. 6 ,18 .11 . ; podepsáno AMB 
368 Václav Rabas: Karlu Čapkovi na rozloučenou, Brázda 11,1939, č. 1, s. 15-16, 4.1., nejedná se o jediný 
zaznamenaný Rabasův příspěvek ve sledovaných periodikách za druhé republiky, jeho další důležitý 
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autory Noviny charakterizován jako jedna z nejvýraznějších osobností české kultury 

meziválečného období. 369 Respekt, jemuž se těšil, vyplýval jednak z převážně 

kladného posuzování jeho četných mimoliterárních, zejména organizátorských 
v 

a charitativních aktivit, rovněž ovšem z hodnocení jeho uměleckého díla. Čapkova 

tvorba byla reflektována jako jazykově kultivovaná (oproti kritizovanému 

formálnímu experimentu avantgardy a dalších autorů), srozumitelná (ve smyslu 

přijatelná i širšímu, neelitnímu okruhu recipientů), 370 vyrůstající částečně ze 

specifických domácích podmínek371. „Českost" je například v zmiňovaném Rabasově 
v 

příspěvku zdůrazněna jako jedna z podmínek Čapkovy světové proslulosti. Rovněž 

o dílech dalších ideových oponentů (Ivana Olbrachta, Marie Majerové, Egona 

Hostovského) referovala kulturní rubrika Venkova pochvalně či nezaujatě.372 

Jedním z nejzávažnějších a nejfrekventovanějších témat druhorepublikové 

publicistiky se stala otázka tradice. V kulturní publicistice přesahovala do všech výše 

uvedených problémových okruhů (vztahu к překladovosti, к populární kultuře, úzce 

souvisela s otázkou nacionálni, týkala se kánonu i problematiky literárního vývoje). 

Byla reflektována jednak recenzní rubrikou, sledující mj. inscenace uváděné na 

českých scénách, dále příležitostnými texty к jubileím význačných tvůrčích osobností 

minulosti či zprávami o aktuálních událostech, jež s nimi souvisely, a rovněž eseji a 

programovými úvahami o úloze a perspektivách národní kultury v novém státním 

celku. 

článek Cestou, Brázda 11, 1939, č. 11, s. 165-168, 15. 3. věnovaný problematice tradice zejména ve 
výtvarném umění byl otištěn pod redakčním úvodníkem komentujícím osudové události března 1939. 
369 Kromě níže uvedeného nekrologu Josefa Knapa uveďme rovněž nezaujaté a poměrně obšírné 
zpravodajství o pietním čapkovském večeru pořádaném v Městském divadle na Královských 
Vinohradech (Smuteční slavnost na paměť Karla Čapka, Venkov 34, 1939, č. 14, s. 7, 17. 1.) i referát A. 
M. Brousila o novém uvedení hry R.U. R., na památku zesnulého autora (A. M. Brousil: R. U. R., 
Venkov 34,1939, č. 23, s. 7, 27.1.) 
370 v uvedeném článku Rabas uvádí, že po formálních výbojích se Čapek stal „největším naším 
spisovatelem lidovým těchto poválečných 20 let" V jeho lidovosti poté shledává dokonce styčný bod 
s uměleckým vývojem a významem Mikoláše Alše. 
371 Nejslabší díla shledával autor novinového nekrologu v Čapkově tvorbě od druhé poloviny 20. let 
právě mezi pracemi vzdalujícími se tomuto prostředí - týká se tedy zejména jeho děl utopických, srov. 
Josef Knap: Karel Čapek, Venkov 33,1938, č. 305, s. 7, 28.12. 
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Všeobecně pozitivní byl recenzní ohlas nově vydávaných a inscenovaných děl 

české literatury 19. a počátku 20. století. A. M. Brousil ve Venkově například nadšeně 

přivítal inscenace Tylova Jana Husa i Jiříkova vidění,373 kladně bylo hodnoceno rovněž 

uvedení děl Emanuela Bozděcha či Jaroslava Hilberta.374 Koncepci souboru spisů 

Karla Jaromíra Erbena a vzornou ediční přípravu jejich prvního svazku (editorem byl 

Antonín Grund) ocenil Jan Rey, tentýž recenzent připomněl čtvrté vydání Tilleho 

monografie o Boženě Němcové.375 Obdobně vyznívala i řada článků к jubileím 

osobností žijících (např. k osmdesátinám Viktora Kamila Jeřábka, Xavera Dvořáka), 

к jubileím autorů minulosti (Bohuslav Balbín, Václav Šolc, Josef Krasoslav 

Chmelenský, Václav Beneš Třebízský) či nekrologů (v říjnu 1938 zemřel 

A. Klášterský, v lednu 1939 F. S. Procházka). Specifické místo v dobové publicistice 
v 

zaujímaly texty venovane Jindřichu Simonu Baarovi a Karlu Hynku Máchovi, 

zejména proto, že osudy obou básníků byly úzce svázány se ztracenými oblastmi 

historických zemí. V případě Baarově byly uveřejněny četné zprávy o obsazování 

Chodska, zejména Klenčí pod Cerchovem a Výhledů, z nichž byl před německým 

záborem odvezen jeho pomník. Miloslav Hýsek, pravidelný přispěvatel Venkova, se 

v emotivně laděném příspěvku к dobovým debatám přimlouval za nové symbolické 

umístění pomníku do Prahy, kde by sloužil jako symbolická výčitka těm, kteří 

nedokázali ochránit celistvost země. 376 Ještě větší pozornost poutal převoz 

Máchových ostatků z Litoměřic. V básníkově posmrtné poslední cestě do metropole 

372 Srov. František Křelina: Dvojí svět v povídkové zkratce, Venkov 34, 1939, č. 46, s. 7, 23. 2.; K.: Nová 
knižní vydání, Venkov 34,1939, č. 57, s. 7, 8. 3. 
373 A. M. Brousil: Josef Kajetán Tyl: Jan Hus, Venkov 33, 1938, č. 241, s. 4, 13. 10.; týž: Podobenství 
našeho zklamání ze světa, Venkov 33,1938, č. 245, s. 4 ,18 .10 . 
374 Karel Koval: Bozděchův večer v Národním divadle, Venkov 34, 1939, č. 30, s. 7, 4. 2.; podepsáno 
Kov.; A. M. Brousil: Nad Hilbertovým „Falkenštejnem", Venkov 33, 1938, č. 263, s. 6, 8. 11; podepsáno 
AMB. Inscenování Tyla a dalších národních klasiků se týká rovněž článek Jana Reye Poučení z Tyla , 
Brázda 10,1938, č. 45, s. 695,16.11. , podepsáno MJ. 
375 Jan Rey: Konečně Erben, Brázda 11, 1939, č. 8, s. 124, 22. 2.; podepsáno MJ; Bolestný život autorky 
„Babičky", Brázda 11,1939, č. 5, s. 76,1. 2. 
376 Miloslav Hýsek: Kde by měl stát Baarův pomník?, Venkov 33,1938, č. 285, s. 5, 3.12. 
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byla shledávána analogie к aktuální situaci národa s akcentem na klíčový 

programový motiv návratu.377 

Na sklonku existence Druhé republiky věnovala sledovaná periodika 

intenzivnější pozornost dvěma jubileím - pětasedmdesátinám Josefa Svatopluka 

Machara a desátému výročí úmrtí Josefa Holečka. Josef Knap v článku Od 

sedmdesátky к pětasedmdesátce připomenul zejména Macharovu pozdní společensky 

kritickou epigramatickou a aforistickou tvorbu. Upozornil na její nadčasovou 

platnost potvrzenou tragickými událostmi podzimu 1938 a oponoval rozporuplné 

reakci na básníkovo předchozí jubileum. „Po pěti letech objevujeme, že tento Macharüv 

rozchod s vládnoucím politickým a literárním režimem byl projevem Macharovy věrnosti sobě 

samému: něčím, zač by neměl být kaceřován, ale co naopak mělo národu otevřít oči".378 

Články к výročí Josefa Holečka připomínaly jubilantovo dílo z několika aspektů. 

Především zdůrazňovaly archetypální rysy sepjetí uměleckých a obecně lidských 

postojů s fenomény selství, půdy, rodového a národního společenství. Příznačně byly 

v tomto kontextu vyzdvihovány názory a postoje postav autorovy klíčové románové 

epopeje, sedláků Kojana a Králence, kteří ve vztahu к těmto hodnotám zaujímali 

přirozeně kladný, tedy perspektivní životní postoj. 379 Dobová publicistika 

připomínala i Holečkovy práce slavjanofilské a jeho úvahy o vztahu malého národa 

к mocnějším sousedům, zdůrazňovala ovšem rovněž autorovu vůli к odstupu 

a kritickému přezkoumávání vlastní dějinně filozofické koncepce.380 

Obecně lze konstatovat, že pojetí tradice v publicistice přispěvatelů Brázdy 

a kulturní rubriky Venkova bylo velmi otevřené. Ač byl připomínán zejména 

duchovní odkaz osobností, jejichž tvorba dle interpretů přinášela nejpodnětnější 

analýzy doby a perspektiv budoucího kulturního směřování, neobjevují se ve vztahu 

к vzdálenější minulosti eliminační tendence. V rozhlasové přednášce Jaroslava 

377 Srov. Miloslav Hýsek: Máchův návrat, Venkov 33,1938, č. 244, s. 5 ,16 .10 . 
378 Josef Knap: Od sedmdesátky к pětasedmdesátce, Venkov 34,1939, č. 50, s. 8, 28. 2. 
379 František Křelina: „Země je svoboda" (K 10. výročí smrti Josefa Holečka), Brázda 11, 1939, č. 9, s. 
145-147,1. 3.; rovněž František Obrtel: Holečkovi sedláci, Venkov 34,1939, č. 56, s. 4, 7. 3. 
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Marchy, přetištěné Venkovem se například jako protiklad к dílu mladíků, „kteří (...) 

byli představeni s přívlastkem Mistr"381 objevuje výčet autorů různého duchovního 

založení i uměleckého výrazu (Karel Čapek, Petr Bezruč, F. X. Svoboda, Jiří Mahen, 

Viktor Dyk, Alois Jirásek a další), sjednocených postojem к rodné zemi 

a zosobňujících širokou škálu skutečných uměleckých kvalit prověřených časem. 

Rovněž v požadavcích, které na literární výuku na školách vznesl Miloslav Hýsek, 

byla oproti neustáleným hodnotám současnosti vyzdvihována kvalita „dovršené 

slovesné minulosti a trvalých národních a mravních hodnot, jež utvořila".382 V komplexním 

pojetí literární tradice a jejím vnímání jako prostoru jistot, bezpečnosti národního 

organismu v době ohrožení, toto pojetí předjímalo konjunkturu zájmu o slovesné 

umění minulosti a ožívání a nové pronikání především obrozenských témat a motivů 

do původní literární tvorby.383 Je třeba rovněž zdůraznit, že se široké pojetí tradice 

v interpretaci Brázdy a kulturní rubriky Venkova neomezovalo jen na oblast kulturní, 

ale zahrnovalo plnou rozlohu národního života včetně složek sociálních, politických, 

duchovních a dalších. Proto byla i nadále na jejich stranách vedle tradice 

svatováclavské připomínána hodnota tradic reformačních a například i dílo T. G. 

Masaryka.384 

Vztah к tradici se do jisté míry promítal i do sebereflexe ruralistů, již lze na 

stranách Venkova a Brázdy sledovat v recenzích a zpravodajství o aktivitách členů 

skupiny.385 Jednu z těchto aktivit představoval pozoruhodný ediční počin iniciovaný 

380 Josef Knap: Holečkovo dílo, Venkov 34, 1939, č. 55, s. 7, 5. 3.; Emanuel Chalupný: Josef Holeček, 
věštec národa, Venkov 34, 1939, č. 55, s. 3-4, 5. 3. 
381 Jaroslav Marcha: Země, knihy a tradice, Venkov 34,1939, č. 20, s. 7, 24 .1 . 
382 Miloslav Hýsek: К literatuře na školách, Venkov 33,1938, č. 279, s. 6, 26.11. Hýskovo pojetí tradice je 
patrné rovněž z článku К duchovnímu obrození národa (Několik myšlenek z přednášky při zahájení 
Švehlovy lidové školy), Venkov 34,1939, č. 8, s. 6 ,10 .1 . 
383 Zmíněný Jaroslav Marcha přitom na paralelu současnosti s obrozenským obdobím explicitně 
odkazuje. 
384 Srov. např. již zmiňované nekrology Karla Čapka, v nichž je rovněž postava prvního prezidenta a 
Čapkova vztahu к němu, ale rovněž nepodepsaný sloupek к Masarykovým narozeninám T. G. M., 
Venkov 34, 1939, č. 56, s. 1, 7. 3. či ukázka z Hovorů s TGM, uvedená pod titulem К 7.březnu, Brázda 11, 
1939, č. 10, s. 154, 8. 3. 
385 Venkov komentoval prakticky veškeré veřejné aktivity členů skupiny. V prosinci 1938 například 
opakovaně a velmi podrobně referoval o večeru „nejmladších básníků země", organizovaném 
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Janem Čarkem patrně v souvislosti s dobovým vzrůstajícím zájmem o lidovou 

slovesnost (reprezentovaným např. úspěšnou antologií Láska a smrt, eds. František 

Halas a Vladimír Holan)386. Čárek na začátku ledna 1939 vyzval na stranách Venkova 

potenciální zájemce o příspěvek do chystaného výboru ze soudobé tvorby selských 

autorů - diletantů. Kniha byla pod názvem Básně rolníků ve velmi krátkém termínu 

připravena do tisku a její pozitivní přijetí 387 vyzdvihovalo zejména návaznost 

jednotlivých skladeb na tradici „národních písní", jejich tematickou aktuálnost (velká 

část reagovala na Mnichov a dění s ním související) a zdůrazňovalo výjimečnost 

počinu v rámci soudobých evropských literatur. Rovněž z reakcí na původní tvorbu 

ruralistických autorů vyplývá pozitivní ocenění schopnosti bezprostředně 

beletristicky reagovat na problémy současnosti. Tato charakteristika se odráží např. 

v recenzích románu Václava Prokůpka Ztracená země, situovaného na Hlučínsko 

a reflektujícího „mnohé z příčin naší národní tragedie"368. Aktuálnost byla ovšem zpětně 

nacházena i u starších děl vztahujících se к lokalitám ztraceným po Mnichovu, 

z tohoto hlediska pak komentátoři vyzdvihovali výjimečnou pozici celé ediční řady 

Hlasy země389. 

Kladné zhodnocení návaznosti ruralistické původní tvorby na domácí tradici, 

na spřízněné evropské myšlenkové proudy i schopnost reflektovat aktuální dění se 

promítly do programové brožury Josefa Knapa Literatura české půdy (1939, vydána již 

Svobodným učením selským. Na jeho stranách byl přetištěna zpráva o úvodním referátu 
předneseném Janem Čarkem Karel Koval: Jan Čárek o básnících země, Venkov 33, 1938, č. 299, s. 7, 
20.12.; podepsáno Kov. V únoru 1939 přinesl zprávy o pořadu z tvorby „moderních básníků českého 
venkova" uvedeného v městském divadle v Táboře. Srov.: - a -: Selští spisovatelé v Táboře, Venkov 34, 
1939, č. 38, s. 7,14. 2. 
386 Čárek ostatně Halasův a Holanův výbor sám recenzoval (Dva výbory lidové poesie, Venkov 33, 
1938, č. 216, s. 7,14. 9.) 
387 (nepodepsáno): Lidová poesie nové doby, Venkov 34,1939, č. 33, s. 7, 8. 2. 
388 R.: Velký úspěch Prokůpkova románu „Ztracená země", Venkov 34,1939, č. 36, s. 7,11. 2. 
389 Ukázka z Prokůpkova románu byla otištěna ve Venkově (Václav Prokůpek: Obě šly domů, Venkov 
34, 1939, č. 7, 8.1. ; příl. Nedělní čtení, nestránkována.) Román byl kladně hodnocen spolu s dalšími 
ruralistickými prozaickými pracemi - mj. Knapovou Pusztou, Ronovým románem jaro a prameny či 
souborem Křelinových próz jalovci stráně (г.: Knihy o odstoupeném území, Venkov 34, 1939, č. 22, s. 7, 
26.1.). К ediční řadě recenzent poznamenává „V málokteré novodobé knihovně se najde tolik svazků 
dějstvujícich v krajích, které už nejsou naše, jako v knihovně Hlasy země, která si za velmi nepříznivých 
podmínek vybojovala jedno z nejpřednějších míst v moderní české literární produkci." (ibid.) 
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za Protektorátu). V kontextu dobového ruralistického myšlení o literatuře lze tuto 

práci interpretovat jako pokus o nové formulování dosavadních ideových postulátů 

i jako snahu o legitimizaci klíčové role skupiny v nově se ustavujícím modelu 

literární kultury.390 Knap zde volně navázal na předchozí programové texty ruralistů, 

publikované zejména v souboru statí Básníci selství (1932, ed. Josef Knap), v osvětově 

pojaté publikaci A. Matuly Hlasy země v evropských literaturách (1933) a ve sborníku 

Tváří к vesnici (1936, red. Jan Čárek). Na podkladě tematizace venkova vyčlenil 

soubor (poetikou, žánrově i ideovým zakotvením značně nestejnorodých) českých 

a evropských literárních děl 19. a 20. století. Vyzdvihl nadčasovost této ruralistické 

literatury v širším slova smyslu, vyplývající z bezprostředního spojení „ideje selství" 

s půdou, přírodou, křesťanstvím, národem a tradicí rodu. Načrtl rovněž základní 

periodizaci vývoje, založenou na vztahu její ideové složky к moderní civilizaci. Starší 

proud této literatury, charakteristický radikálním konzervativním postojem ke světu, 

formulovaným již tradicionalisty 19. století (František Pravda, Václav Kosmák), byl 

v Knapově chápání dovršen dílem Josefa Holečka. Radikálně antimodernistický 

aspekt391 Holečkova monumentalizujícího myšlenkového konceptu poté překonaly 

práce mladších autorů (např. Josefa Matějky, Antonína Matuly, Františka Křeliny či 

J. V. Sedláka). Na přijetí civilizačního pokroku a schopnosti tvůrčím způsobem 

rozvinout novější (nikoli ovšem avantgardní) umělecké trendy je pak dle Knapa 

založena životaschopnost literatury s tematikou venkova. 

Zatímco okruh ruralistických autorů a jejich souputníků se vedle úvah 

o obecném směřování kulturního života zaměřoval také na soustavné sledování 

literární scény, spočívalo těžiště aktivit druhé skupiny - katolických intelektuálů -

především v oblasti společensko- a kulturněpolitické. Jejich úvahy, jak bude 

390 O jisté proměně sebereflexe ruralistů v okamžiku radikálních historických proměn svědčí již 
zmíněné referování o vlastních aktivitách i samotná intenzivnější organizační činnost 
391 Knap v tomto směru kritizuje Holečkovu odtrženost od reality moderního venkova: „1 nový svět 
selský a jeho nezadržitelně pokračující urbanisaci už nepoznával přímo, dlouze a na místě, jak poznával kdysi své 
selské krajany z let mládí. V době nového přerodu selství žil jako konservativní, vpřed vysunutá hlídka, bez 
kontaktu, и svého pražského pracovního stolku, obklopen a proniknut atmosférou minulosti, z představ, které si o 
selství vytvořil..." (Josef Knap: Literatura české půdy, Praha 1939, s. 35-36). 
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z následujícího výkladu patrné, však byly v obecných obrysech s psaním ruralistů 

komplementární a významně dotvářely podobu nově se formujícího modelu literární 

kultury. 

Publicistika časopisů Tak a (Národní) Obnova 

Periodika Tak a Obnova (později Národní obnova) vstoupila na českou literární 

scénu v roce 1937. Představovala tribuny integrálního katolicismu, v domácím 

prostředí navazujícího zejména na časopis Rozmach (vydáván v letech 1923 - 1927), 

jehož hlavním redaktorem byl Jaroslav Durych. Vznik Rozmachu představoval 

historický mezník ve vývoji moderní katolické literatury u nás. V jeho 

kulturněpolitické části se rozvíjela kritická debata o otázkách demokracie 

a parlamentarismu z pozic katolických a nacionálních. List zároveň četnými 

esejistickými, fejetonistickými i literárněkritickými příspěvky (Jaroslav Durych, Jan 
v v 

Cep, Karel Schulz, Aloys Skoumal, Břetislav Storm a další) podnětně rozšiřoval 

témata dobového myšlení o kultuře a literatuře. Druhou fázi vývoje Rozmachu ovšem 

významně poznamenala inklinace druhého z redaktorů - Jana Scheinosta -

к fašismu, jež vyústila v odchod Jaroslava Durycha z jeho redakce. 

Dalším z periodik, s nímž Tak i Obnova již bezprostředněji souvisely, byl Řád. 

Založila jej skupina mladších rovněž katolicky orientovaných autorů (Stanislav 

Berounský, Jan Franz, Jan Hertl, Josef Kostohryz, František Lazecký, Václav Renč, 

Timotheus Vodička a Rudolf Voříšek), 392 sdílejících společnou averzi к nedostatkům 

demokratického systému První republiky a dalším negativním jevům doby, zejména 

sociálním otřesům souvisejícím s důsledky světové hospodářské krize, nástupem 

nacismu a hrozbou komunismu. Z tohoto postoje vyplývalo i hledání východisek 

z tíživě pociťované aktuální situace. Jednu z nich nabízelo dle jejich představ učení 

církve vycházející z encykliky papeže Pia XI Quadragesimo anno (1931), „která 
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doporučovala stavovský řád jako ideální model uspořádání společenských poměrů a překonání 

třídních bariér".393 Tomuto ideovému konceptu byla na stránkách Rádu věnována 

značná pozornost (především Stanislavem Berounským, jenž rovněž v roce 1936 

redigoval sborník Stavovská myšlenka). Kromě stavovského učení publicistika Řádu 

čerpala z myšlenkových podnětů významných katolických a konzervativních 

intelektuálů typu Hilaire Belloca, Georgese Bernanose, Gilberta Keitha Chestertona či 

Jacqua Maritaina. V době Druhé republiky se ovšem časopis nadále věnoval 

převážně nezaujatému referování o kulturní scéně a do dobových společenských 

debat až na výjimky nezasahoval.394 

Časopis Tak byl redigován již zmíněným filozofem a spisovatelem R. I. Malým 

a Janem Scheinostem a publikovalo vněm poměrně bohaté spektrum převážně 

konzervativně a katolicky orientovaných intelektuálů a umělců různých generací 

(František Kobliha, Vladimír Hellmuth-Brauner, Růžena Vacková, Rudolf Medek, 

František Skácelík, František Kropáč atd.). Vzhledem к širšímu společenskému 

a politickému zaměření listu však do něj přispívali též národohospodáři, politici či na 

obdobná témata se specializující publicisté (Ladislav Švejcar, Bohumil Stašek, 

Antonín Pimper atd.). 

Obnova pak představovala jeden z nejútočnějších časopisů Druhé republiky, 

způsobem svého psaní se blížila dikci listů koncernu Jiřího Stříbrného či bulvárně 

orientovaným večerníkům. V roce 1938 udával ráz polemik především Jaroslav 

Durych, aktivně se do nich ovšem zapojili také někteří autoři z okruhu Řádu (Václav 

Renč, Rudolf Voříšek) a další radikální katoličtí intelektuálové (Josef Konstantin 

392 Zrod Řádu podrobně popsal František Lazecký ve vzpomínkovém článku Jak vznikl jeden časopis, 
Akord 15,1989/90, č. 4, 5, s. 9-18, 44-54. 
393 Jaroslav Šebek: Svatováclavská tradice v meziválečném Československu 1918-1939 (V kontextu 
vztahu katolické církve a společnosti), in, In Omnibus Caritas. Sborník Katolické teologické fakulty 
svazek 4. К poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece. Praha, Karolinum 2002, 
s. 546-559. 
394 V porovnání s níže rozebíranou publicistikou zachovával Řád odstup např. i v takových tématech, 
jako bylo hodnocení díla Karla Čapka. V čísle obsahujícím nekrology a studie této osobnosti věnované 
je sice patrný odstup a nesouhlas s Čapkovými ideovými východisky, v hodnocení však převažuje 
věcný tón. Agresivněji vyznívá příspěvek Rudolfa Medka, autor v něm však mj. uvádí, že „Karel 
Čapek byl velký spisovatel", Rudolf Medek: К baladě o smrti Karla Čapka. Řád 5,1939, č. 3,199-200. 
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Miklík, Ladislav Jehlička). Mezi přispěvateli lze dále najít i spisovatele s nesporným 
V/ 

renome (Jan Cep, Jan Zahradníček), kteří zde zveřejnili většinou jen několik 

příspěvků. Ty sice patří v rámci Obnovy к těm nejmírnějším, při pohledu na souhrn 

publicistiky autorů samotných přesto reprezentují texty nejvíce problematické. 

S postupujícím časem a agresivitou útoků (jejichž záběr se navíc tematicky 

rozšiřoval) přibývají v listu příspěvky nepodepsané, nebo signované pouze 

pseudonymem, šifrou či iniciálou. 

Většina z autorů spojených s těmito periodiky byla zdrcena důsledky 

Mnichova, což sledované texty více než výmluvně dokládají. Opakuje se v nich lítost 

a zoufalství ze ztráty pohraničních území. Obsahují rovněž vyznání ze vztahu ke 

ztracené zemi, její historii a četné, mnohdy nacionálně vyhrocené odkazy na kulturní 

tradici: „Prameny řeky Vltavy protékají sice krajem již zcela německým - a přece tento kraj 

bude dál v českém srdci, protože vždy bude Čechům zníti melodiemi pramenů Vltavy 

Smetanovy! Slyšíte je přece dosud všichni?! A Boubín vždy bude u nás - i když snad třeba 

jen proto, že český básník Jan Neruda v ,Podzimních motivech' napsal: ,Náš Boubín má 

šedivou čepičku...'".395 

Již od prvních říjnových čísel časopisů je Mnichov zároveň charakterizován 

jako boží trest, katastrofa, jež ovšem zároveň vybízí к novému obrození duchovních 

sil národa: „Z takového drtivého lisu však může, má a musí vzejít víno o to čistší, víno nové 

naděje a nové síly. Jsme si vědomi mnoha smrtelných vin a zaslepeností a ctíme pokorně Pána 

dějin, který dopouští, ale neopouští. Ranou, která na nás dolehla, jsme před Bohem, před svým 

svědomím i před světem očištění ze všeho".396 Vina předchozího režimu měla dle autorů 

Taku a Obnovy spočívat v odklonu od křesťanské víry. Cesta, jíž se bude země 

v budoucnu ubírat, proto nutně musí vycházet z opětovného oddání se do rukou 

božích. Podstatným prvkem pro pochopení této publicistiky je podoba onoho „bodu 

zlomu". V naznačené eschatologické podobě je totiž období po očištění chápáno jako 

skutečný nový začátek, jenž v sobě skrývá i naději do budoucnosti. Národní 

395 R. I. Malý: Historické hranice. Tak 2,1938-39, č. 17/18,13.1.1939, s. 252. 
396 Václav Renč: Od porážky к vítězství. Obnova 2,1938, č. 40, 8.10., s. 1. 
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katastrofa je tak tematizována rovněž jako „bolestné zadostiučinění",397 sami autoři se 

vidí jako ti, jejichž varování bylo v osudných dobách odklonu od víry oslyšeno 

a nyní jsou předurčeni, aby národ vrátili zpět na „správnou" cestu. 

Výchozí bod této pouti spatřují v návratu к tradici, jež je však výrazně zúžena 

a instrumentalizována. V jejím centru stojí úcta к nejdúležitějšímu z patronů země, 

svatému Václavovi: „Dnešní pohroma snad přesvědčila i ty nejhouževnatější zajatce liché 

ideologie pokrokovosti o tom, jaká je síla duchovní jednoty a jak tato jednota byla dokonale 

vyjádřena naší státní legitimitou svatováclavskou, vlastně souhrnem veškeré národní tradice, 

ať náboženské či politické, vysloveným vznešeným pojmem zemského dědictví a rodového 

příbuzenství" 398 Postava svatého Václava je přitom rovněž symbolem silné vlády, 

opřené o nezpochybnitelné duchovní hodnoty. Proto je například v příspěvcích 

Josefa Konstantina Miklíka světec opakovaně charakterizován rovněž jako vůdce: 

„naše země patří к dědictví svatého Václava, že on jest jejím pánem a vlastníkem, obráncem a 

panovníkem, jejím zastáncem и Božího trůnu a jejím vojvodou, to jest válečným vůdcem".399 

Na rozdíl od obranné podoby svatováclavské tradice, jak se konstituovala 

v období meziválečném,400 je její podoba v publicistice Obnovy a Taku útočná. Národ 

zaštítěný duchovní oporou nejvýznamnějšího patrona musí z tohoto důvodu 

odvrhnout „falešné" podoby tradice. V první řadě se jedná o tradici reformační: 

„Nechceme sektářství husitského, které rozdělilo národ".401 Neméně razantně je přitom 

nutné odmítnout především období První republiky, jež na tuto tradici navazovala. 

Útoky na předmnichovský stát se v příspěvcích Taku a Obnovy objevují ve 

zvýšené míře, a to většinou ve formě striktního odmítnutí uplynulého dvacetiletí, jež 

397 Tamtéž. 
398 František Skácelik: Svatováclavská legitimita. Tak 2,1938-39, č. 12/13, 5 .11.1938, s. 180-182; 
podepsáno Fr. Skácelik. 
399 Srov. též článek Josef Konstantin Miklík: Hledáme vůdce! Národní obnova 2,1938, č. 43, 29.10., s. 2; 
podepsáno Zbyněk Abeceda. 
400 Srov. Jaroslav Šebek: Svatováclavská tradice v meziválečném Československu 1918-1939 (V 
kontextu vztahu katolické církve a společnosti), in, In Omnibus Caritas. Sborník Katolické teologické 
fakulty svazek 4. К poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece. Praha, Karolinum 
2002, s. 546-559. 
401 Josef Konstantin Miklík: Hledáme vůdce! Národní obnova 2,1938, č. 43, 29.10., s. 2; podepsáno 
Zbyněk Abeceda. 
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se negativně podepsalo na „duši národa". Vina předmnichovské politické garnitury 

měla spočívat především v tom, že se opírala o „zednářství, bolševismus, politický i 

hospodářský materialismus, novoliberalismus, relativismus atd. Nutno se už podivati přímo 

skutečnosti do očí a vyznati, že tyto směry ovšem do duchovní jednoty národní přijati nelze 

už z té jednoduché příčiny, že se staví proti duchu vůbec, což v základě odporuje tradici 

svatováclavské".402 Sledované časopisy také útočí na osobnosti, jež stát symbolizovaly. 

Činí tak např. pisatel podepsaný šifrou drv. v článku Beneš odešel. V jeho úvodu 

staví do kontrastu odjezd druhého prezidenta s tragickou situací země: „odchází ve 

chvíli, kdy země koruny svatováclavské ztrácejí své nejkrásnější kraje, kdy dějinnou tradicí 

posvěcená a samotnou přírodou určená celistvost těchto zemí je proměňována v strašné 

torso",403 poté útočí na prezidentovu osobu: „doktrinář, trapně suchý, nepatetický", viní 

jej z „bolševizace" země a odmítá „masarykobenešovskou ideologii". Jediné východisko 

ze situace ponížení národa předkládané sledovanou publicistikou spočívá v 

„národním sobectví", v aktuálním dějinném okamžiku je proto třeba: „provádět 

politiku země. Politiku národního egoismu, chcete-li. [...] vzdát se náklonnosti spoléhat na 

všechny ty Internacionály, mezinárodní společenství, diplomatické přípitky, žvásty o bratrství 

atd." 404I proto jsou zde přetiskovány texty dokládající sebevědomý postoj vybraných 

osobností ve vztahu к zahraničí. Obnova tak zařazuje mj. článek Generál Medek vrací 

řády a vyzdvihuje patos Medkova činu.405 

S polohou vypjatého nacionalismu je ovšem mnohdy spojen i otevřený 

antisemitský postoj přispěvatelů Obnovy. V článku Svobodní zednáři je tak 

tematizována představa židovského spiknutí (autor odkazuje mj. na Protokoly 

siónských mudrců), spojená s útokem na Masaryka: „Celá Masarykova filosofie je na př. 

zednářská, proto byl Masaryk všemi zednáři světa ctěn a pravděpodobně byl sám zednářem. 

402 Tamtéž. 
403 Beneš odešel. Obnova 2,1938, č. 41,15.10. , s. 2; podepsáno drv. Autorem textu je patrně dr. Rudolf 
Voříšek. 
404 Termín se v dobové publicistice obecně vyskytuje velmi často a používá ho např. i Ferdinand 
Peroutka, samozřejmě ovšem v jiném chápání než přispěvatelé sledovaných listů. 
405 Generál Medek vrací řády. Obnova 2,1938, č. 40, 8.10., nepodepsáno. 
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Odtud je také pochopitelné levičáctvi všech zednářů, jejich podporovaní komunismu a 

bolševismu a odtud také chápeme, proč v zednářství mají tak vynikající postavení Židé".406 

Spíše výjimečně tematizují Obnova i Tak oblast kulturní. Pokud se tak děje, pak 

většinou v obdobně netolerantním a agresivní duchu, jako ve výše 

charakterizovaných příspěvcích. Nedlouho po Mnichovu otiskla Obnova článek 

Václava Renče Kulturu si dovedeme dělat sami, jenž je útočně vyhrocen proti 

emigrantům z nacistického Německa. Na autory domácí i na demokracii a humanitu 

útočí Jaroslav Durych ve svém známém článku Očista duší.407 Příspěvek Kultura a 

politika je pak anonymním útokem proti levicovým autorům, jimž je podsouváno, že 

drží pozice v kulturních institucích: „nikdo [...] ani nemyslí na to, aby bral pp. Nezvalovi 

a spol. svobodu tohoto básnění, [...] chtějí jen, aby levice ustoupila z vedoucích míst 

kidturních korporací a institucí".406 

* * * 

Institucionálně bylo nové postavení obou skupin autorů - ruralistů i katolíků 

vyjádřeno jejich členstvím v předsednictvu již zmíněné Národní kulturní rady. 

Úvahy analyzované ve sledované publicistice se pak výrazně promítly do náčrtu 

jejího výše přiblíženého programu.409 Ten radikálně omezoval jisté oblasti sociálního 

oběhu literatury (bod č. 1 programu) a reduktivními mechanismy navrhoval 

postihnout zejména prostor populární literatury (bod č. 2). V oblasti literatury elitní 

předjímal novou strategii vůči literatuře překladové (bod č. 5), ve vztahu к produkci 

domácí vymezoval ostrou hranici mezi celkem textů a autorů tradičních a textům 

a autorům tradici se vymykajícím (úvodní pasáž programu věnovaná slovesnému 

umění). Navrhoval regulaci půjčování knih z veřejných a žákovských knihoven (bod 

406 Svobodní zednáři. Národní obnova 2,1938, č. 42, 22.10., s. 5; podepsáno -íše-. 
407 Jaroslav Durych: Očista duší. Národní obnova 2,1938, č. 49,10. 12., s. 3. (původně otištěno v časopisu 
Lumír). 
408 Kultura a politika. Národní obnova 3,1939, č. 8, 25. 2., s. 1; nepodepsáno. 
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3) a formuloval i požadavky na reorganizaci stávajících literárních institucí 

(literárních agentur, bod 4, nakladatelství, bod 6). Diktoval pravidla nového 

institucionálního zakotvení lidové výchovy a literární výuky na školách (body 12 a 

13). Jednalo se o první krok к formování mechanismu vyloučení celých typů 

literatury, mezi nežádoucí díla přitom měla být zařazena především díla, která „do 

národa zasévají mravní rozklad, lež a bezbožectví, nemají pravých hodnot a podlamují kázeň, 

hrdinství a duchovní i mravní nadšení".410 Celek literární tvorby pak byl podřizován 

ideologickým požadavkům, spočívajícím na prvcích instrumentálně pojatých tradic 

(ústřední místo zaujímala tradice svatováclavská), ideji národní a katolické víře; jeho 

podstatným rysem byla rovněž tendence antimodernistická. 

Přiblížený model literární kultury, pracovně jej označme termínem „národně-

konzervativní", byl sice otevřenější než modely totalitní, jež ve středoevropském 

prostoru v následujících letech plně převládly a jejichž modelový příklad lze 

spatřovat v úvodem podané charakteristice literárního života v třetí Říši; svou 

restriktivností však do jisté míry jejich nástup anticipoval. Návaznost ovšem nebyla 

bezprostřední a cesta k „nové" literatuře zdaleka tak přímočará, jak by se mohlo 

zdát. 

409 Obecnou charakteristiku programu provádíme v kapitole věnované literárním institucím, jeho text 
poprvé otištěn pod názvem O novou národní kulturu, Tak 2,1938, č. 16, 20 .12 . , s. 233-236. 
410 Tamtéž, s. 233. 
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Závěr 

Vývoj literárního života Druhé republiky vykazuje rysy typické pro 

přelomová dějinná období. Jedná se o časový úsek příznačný jistou vnitřní 

rozpolceností, nestabilitou a „neukončeností". Prolínají se v něm tendence 

kontinuitní i diskontinuitní. Tuto charakteristiku jsme se snažili postihnout 

v několika rovinách. Jednak ve stručném náčrtu života společenského a politického, 

podrobněji, a v tom shledáváme hlavní přínos naší práce, na postižení proměn 

cenzury, autorských organizací a kulturní publicistiky konzervativních literátů, 

vyjadřujících dobově příznačnou touhu po změně. 

Do podoby cenzury se výše uvedená charakteristika období promítá hned 

několika způsoby - je spravována v provizorním režimu „mimořádných opatření", 

v průběhu jejího vývoje dochází к vnitřním institucionálním proměnám a také 

vlastní cenzurní praxe vykazuje výraznější nejednotnost a neustálenost než 

v obdobích společenské stability. Rovněž klíčové literární instituce - Obec 

československých spisovatelů a Národní kulturní rada - během sledovaného 

časového úseku hledají svou tvář. První z nich, založená na představě jednotného 

spisovatelského seskupení zahrnujícího široké spektrum reprezentantů různých 

esteticky i světonázorově orientovaných proudů, se vnitřně rozkládá. Příčinou je na 

straně jedné neschopnost (patrně i nemožnost) předložit v bouřlivě se měnící situaci 

jednotící program, na straně druhé je vystavena vnějším útokům, ústícím v odchod 

části jejích členů. Druhá instituce se utváří na popud těchto odstupujících členů. Ani 

ona však své záměry neplní a po zformulování antimodernistického, výrazně 

restriktivního konceptu literární kultury prochází rovněž fází vnitřního rozpadu. 

Dobové publicistické kampaně i snaha o utvoření instituce nové, vycházející z pole 

mocenského, ovšem dokládají, že představy, jež byly publikací jejího programu 

zformulovány, zůstávají i nadále v permanenci. 
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Obdobím Druhé republiky se tak uzavírá jedna historická epocha. Od jejího 

vzniku byla literatura na dlouhá desetiletí nucena vysvětlovat a obhajovat nutnost 

své autonomní existence a hájit své pozice vůči vnějším útokům. Tento boj se ovšem 

již neodehrával na platformě intelektuálních debat, projevoval se častěji soustavnými 

a cílenými pokusy o její podmanění utilitárním zájmům vedeným z pozic 

mocenských. Věříme, že naše práce přispěje alespoň skromným dílem к pochopení 

podoby a povahy onoho „okamžiku zrodu". 
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