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Cíle práce: 

Předmětem zkoumání předloţené disertační práce věnující se jedné 

z nejvýznamnějších kapitol rakouských moderních dějin bude časové období od 

března 1931 do července 1934, tedy poslední léta první rakouské republiky a 

počátek autoritativního reţimu. Oba mezníky jsou zvoleny s ohledem na důleţité 

události, jeţ ve své době přesáhly čistě vnitrostátní význam a ovlivnily tehdejší 

mezinárodní politiku. První souvisí se zveřejněním plánu německo-rakouské celní 

unie, druhý se zavraţděním rakouského kancléře Engelberta Dollfusse. 

Cílem disertační práce je analýza rakouského zahraničně politického vývoje 

v letech 1931-1934 s důrazem na celkový vývoj mezinárodních vztahů. Dále 

nebudou opomenuty vybrané vnitropolitické události i hospodářský a sociální 

vývoj Rakouska. Předloţená disertační práce, výsledek intenzivní čtyřleté 

vědecké činnosti v průběhu doktorského studia, si klade za cíl u vytyčených 

problémových okruhů dosáhnout nové vědecké interpretace či přinejmenším buď 

potvrdit, nebo vyvrátit dosavadní vědecká tvrzení. 

 

Metody výzkumu a zpracování:  

Metodologicky budu vycházet ze syntézy klasického pojetí zkoumání politických 

dějin a z paradigmatu tzv. nových politických dějin. Při svém výzkumu vyuţívám 

tradiční historický postup – heuristiku, kritiku pramenů a literatury a jejich 

interpretaci. Disertace se bude opírat především o podrobnou analýzu a kritiku 

nevydaných pramenů, kterou povaţuji za naprosto klíčovou a neopomenutelnou 

součást kaţdé seriozní vědecké práce. Kaţdý historik, chce-li napsat 

komplexnější studii většího rozsahu, nesmí rezignovat při své heuristické činnosti 

na studium archivních dokumentů, protoţe kritická interpretace nevydaných a 

vydaných pramenů odlišuje profesionální odborníky od publicistů, politických 

agitátorů a laických zájemců o minulost. V opačném případě badatel zabývající 

se moderními dějinami vědomě výrazně sniţuje kvalitu a degraduje výsledky své 

práce. V historiografii absentuje podrobná analýza rakouské zahraniční politiky 

především ve vztahu k Německu a Itálii na základě konfrontace rakouských, 

německých a československých nevydaných pramenů, vybraných vydaných 

dokumentů, memoárové a odborné literatury a dobového tisku.  

 

Výsledky práce:  



3 

 

Význam let 1931–1934, pro rakouské dějiny v mnohém období přelomové, se 

promítl nejenom do zahraniční a vnitřní politiky, ale také do hospodářské a 

sociální oblasti. Největší změny postihly vnitřní uspořádání a strukturu Rakouska, 

neboť hodnoty parlamentní demokracie zde byly přijímány pouze povrchně jako 

vítězi války vnucená forma vládnutí. Tamní politický systém stál od počátku na 

vratkých základech. Existence konfliktních linií v rakouské společnosti, především 

výrazný rozpor mezi centrem a periferií v kombinaci s její sloupovou strukturou, 

způsobily bipolární antagonismus mezi dvěma politickými bloky – občanským a 

levicovým. Spolu s nedemokratickou politickou kulturou přispěly k růstu 

vnitropolitického napětí a k absenci dialogu napříč stranickým spektrem. 

Soudobé hospodářské a sociální problémy spolu s tlakem Itálie a Německa ještě 

zesílily dlouhodobé antidemokratické tendence.  

Autoritativním koncepcím nahrávala i velmi křehká vládní parlamentní 

většina pouhého jednoho hlasu a rovněţ přetrvávající negativismus opozice vůči 

sanačním návrhům kabinetu. Pokusy Dollfusse rozšířit koalici o velkoněmce 

skončily nezdarem v důsledku jejich neústupnosti. Kancléř proto začal 

upřednostňovat alternativní způsoby vládnutí. Nečekané východisko z nepříjemné 

situace mu poskytl formální nedostatek rakouského parlamentarismu v březnu 

1933. Pokud by vládní garnitura a Dollfuss sám jednali podle demokratické 

politické kultury, jistě by našli demokratické řešení vzniklé parlamentní krize. 

Kancléř však vyuţil příleţitosti a s podporou vlády a mateřské strany postupně a 

systematicky odstraňoval politický pluralismus a zaváděl autoritativní reţim, aniţ 

by přitom narazil na odpor opozice a veřejnosti. Sociální demokraté upadli do pro 

ně osudové pasivity, sami taktikou nesmiřitelné opozice autoritativním změnám 

napomohli. Velkoněmci sice v březnu 1933 chtěli zachránit demokracii, ale šlo o 

pouhou opoţděnou reakci. Nedokázali a patrně se ani nepokusili získat pro 

spolupráci sociální demokraty. Pro úplnost povaţuji za nutnost dodat, ţe ani 

členové nejsilnější levicové strany o jednotné frontě s velkoněmci na obranu 

demokracie neuvaţovali a ani o ni neusilovali.  

Vedoucí představitelé země jednali na základě antidemokratického a 

antipluralistického přesvědčení, a proto přičítám nedemokratické změny 

v Rakousku více tamnímu politicko-ideovému klimatu neţ vlivu zahraničí. Zlom 

nastal návštěvou Dollfusse v Riccione v srpnu 1933, kde kancléř souhlasil, aby 

Itálie klíčovým způsobem ovlivňovala rakouskou zahraniční politiku a přímo 

zasahovala do změn vnitřního uspořádání podalpského státu a poté splnil 
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všechna Mussoliniho „doporučení“ včetně rekonstrukce vlády ve prospěch 

nedemokratických sil. Vyvrcholení latentně přítomného napětí v podhoubí 

rakouské politiky, které tlak Itálie a Německa akceleroval, vedlo k občanské 

válce. Dvanáctý únor 1934 zůstane v rakouských dějinách zapsán jako memento, 

kam aţ můţe zajít neochota najít s politickým oponentem alespoň minimální 

konsenzus.  

Po občanské válce nestálo jiţ nic v cestě nedemokratické přestavbě státu. 

Dollfuss přitom nezamýšlel pouze okopírovat model vládnutí italského fašismu, 

hledal jakousi třetí cestu mezi parlamentní demokracií a diktaturou, tj. usiloval o 

nalezení autoritativního systému co nejvíce vyhovujícímu specificky rakouským 

poměrům. Nová státní ideologie byla kombinací antidemokratismu, 

antipluralismu, antimarxismu, stavovství, katolické sociální nauky a papeţské 

encykliky Quadragesimo Anno. Rakousko let 1934–1938 je často nazýváno 

státem stavovským, ale v praxi se korporativní uspořádání v podalpské republice 

příliš neuplatnilo. Nová ústava z května 1934 sice předpokládala fungování 

systému společenských zájmových korporací – sedmi profesních stavů, ale do 

anšlusu Rakouska fungoval pouze jeden z nich.  

Tehdejší rakouský politický a stranický systém měl víc podobných znaků 

s autoritativním neţ s totalitním reţimem. S diktátorskými reţimy jej spojovala 

likvidace politické a názorové plurality, represe vůči odpůrcům a snaha o kontrolu 

masových prostředků především tisku. Na rozdíl od totality neexistovala masová 

ideologie a hnutí typu NSDAP, absentoval extrémní nacionalismus a 

expanzionistická zahraniční politika. Rakouský vládní systém se opíral o 

konzervativní společenské síly a často zdůrazňoval v minulosti prověřené 

hodnoty. Pro jeho klasifikaci v letech 1933/34–1938 navrhuji pojmenování 

konzervativně autoritativní režim.   

Proces etablování nedemokratických změn v Rakousku bych rozdělil do těchto 

etap:  

1. Březen – květen 1933: (vyřazení parlamentu z rozhodovacího procesu, 

první nedemokratická opatření a rozpuštění Ústavního soudního dvora). 

2. Květen – září 1933: (vznik Vlastenecké fronty, zákaz činnosti NSDAP, 

Dollfussova programová řeč na vídeňském náměstí Trabrennplatz a 

rekonstrukce vlády ve prospěch autoritativních sil). 

3. Září 1933 – květen 1934: (ustavení prvního koncentračního tábora, 

občanská válka, vznik jednotných odborů a proklamace nové ústavy). 
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Šest rakouských zahraničně politických koncepcí prošlo ve sledovaném období 

následujícím vývojem:  

1. Udrţení nezávislosti země na bázi 88. článku saint-germainské mírové 

smlouvy a rovnováţného postavení vůči velmocím. V době jednání a pozdějšího 

boje o další osud německo-rakouské celní unie Schober zcela vědomě opustil 

neutralistickou linii zahraniční politiky ve prospěch společného plánu 

s Německem. Vycházel ze skutečných hospodářských předpokladů, nicméně 

posílen a motivován svými předchozími úspěchy podcenil důsledky projektu. 

Postupem času, kdy plán narazil na nesouhlas Francie a Itálie, usiloval o 

vycouvání z něho, ale stigma člověka, jenţ se tajně pokusil o hospodářský (ve 

svém důsledku i o politický) anšlus mu zůstalo. Od června 1931 jeho nadřízený 

kancléř Karl Buresch neprovedl z pragmatických důvodů obrat k politice 

rovnováţného postavení vůči velmocím, namísto toho preferoval v naději větší 

finanční pomoci Rakousku mírný příklon k Francii a Velké Británii. Jeho nástupce 

Engelbert Dollfuss naopak upřednostňoval neutralistickou linii zahraniční politiky, 

ale pod tlakem německých nacistů ji přehodnotil. Právě agresivní politika Třetí 

říše způsobila, ţe zachování suverenity definované v článku 88. saint-germainské 

mírové smlouvy vydával za hlavní zahraničně politickou prioritu.  

2. Obnovení monarchistického zřízení by v Rakousku způsobilo zásadní změnu 

politických elit a značně znejistilo majetkové a právní poměry, kromě toho 

některé státy (Československo a Jugoslávie) návrat ke starým pořádkům 

označovaly za důvod k vyhlášení války. Velmoci, s výjimkou jistých kruhů ve 

Velké Británii, nepokládaly restauraci Habsburků za aktuální a nezamýšlely ji 

podpořit ani v konfrontaci s nacistickou hrozbou. Obrat rakouského 

autoritativního reţimu do minulosti a jeho opora v konzervativních silách 

nahrávala legitimismu. První známky revize oficiální státní politiky vůči 

Habsburkům jsou spjaty s ministrem Schuschniggem. Teprve aţ kdyţ převzal 

vedení spolkového kancléřství, zaznamenává legitimismus velký vzestup. Za 

Dollfussovy éry šlo o pouhé nesmělé náznaky s cílem otestovat reakci rakouské 

veřejnosti a zahraničí. Samotný kancléř byl spíše konzervativcem neţ 

monarchistou. 

3. Nejvýraznější pokus o připojení Rakouska k Německu představovala společná 

celní unie obou států. Její nezdar zapříčiněný hospodářskými potíţemi obou 

zainteresovaných zemí a tlakem Francie i Itálie způsobil zdrţenlivost výmarské 

republiky vůči rakouské otázce. Brüning i Papen ji povaţovali za druhořadou, 
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navíc po neúspěšném projektu celní unie nedokázali předloţit alternativní 

koncepci. Jiný postoj zaujali nacisté, jejichţ nástup v Německu k moci znamenal 

zásadní mezník v otázce anšlusu. Od té doby usiloval o připojení víc Berlín neţ 

Vídeň, situace, jeţ postrádala po roce 1918 obdoby. Hitler spatřoval v anšlusu 

přirozené řešení rakouských problémů, otázku prestiţe a významný mezinárodní 

úspěch. Zpočátku upřednostňoval předčasné volby a následnou účast v koalici. 

Rakouské vládní strany ale nové rozdání karet voliči odmítali z obav před ztrátou 

moci a vypjatou volební kampaní, která by mohla způsobit značný odliv 

zahraničních turistů.  

 Po prvních nedemokratických změnách nepřipadalo parlamentní prosazení 

nacistů v úvahu a Německo tedy přistoupilo k taktice stupňovaného tlaku včetně 

teroristických útoků. Hitler trval na připojení a vnitřní unifikaci Rakouska podle 

německého vzoru bez nároku na uchování jeho historických a kulturních tradic. 

To však Dollfussova vláda zásadně odmítala. Kancléř několikrát ukázal dobrou 

vůli odstranit vzniklé rozpory vzájemným dialogem. Německo na nabídky 

k dorozumění nebylo ochotno přistoupit, rakouské podmínky (ukončení 

teroristických útoků a bezvýhradné respektování rakouské suverenity) 

ignorovalo. Samo kladlo těţko splnitelné poţadavky (účast nacistů ve vládě, 

konzultace důleţitých záleţitostí Rakouska s Itálií a Německem). Řešení patové 

situace spatřovali rakouští nacisté podporovaní německými spolustraníky a 

Hitlerem v provedení ozbrojeného spiknutí. Diletantsky naplánovaný puč, v jehoţ 

průběhu přišel Dollfuss o ţivot, poškodil pověst Německa v zahraničí a naplno 

odhalil zločinnou podstatu nacismu. 

4. Pokud ve 20. letech existovaly určité náznaky sblíţení Rakouska se státy Malé 

dohody, v pozdější době přestaly být brány za nosnou variantu spolupráce, neboť 

podle názoru Vídně by takováto kooperace přinesla nevalné politické a 

hospodářské výsledky. Stanovisko Rakouska k Malé dohodě odráţelo nahlíţení 

Vídně na Francii. S Paříţí spolupráce končila poskytnutím lausannské půjčky, 

neboť v Rakousku nevěřili v akceschopnost Francie. Neúspěšné pokusy o 

internacionalizaci rakouského problému utvrdily Vídeň v názoru, ţe Paříţ bez 

pomoci a koordinace s Londýnem a Římem mnoho nezmůţe. Kromě toho Francie 

a Malá dohoda mohly výměnou za uţší spolupráci poţadovat od Rakouska návrat 

k parlamentním poměrům, zrušení zákazu sociální demokracie a v konečném 

důsledku i uzavření velké koalice s nejsilnější opoziční stranou. Takovéto 

dobrodruţství nechtěl přirozeně nikdo ze zainteresovaných podstoupit. Ostatně 
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výsledek občanské války v únoru 1934 učinil jakýkoli návrat k demokracii 

neaktuálním a vzdálil Rakousko Francii a Malé dohodě.  

5. Integrace Rakouska do spolku s Itálií a Maďarskem. Po podepsání přátelské 

smlouvy mezi Budapeští a Vídní trvalo tři roky, neţ Mussolini dotáhl do 

úspěšného konce úsilí o vznik bloku pod jeho protektorátem. Nečekané prodlení 

způsobila německo-rakouská celní unie, kdy Vídeň a Řím stály „na jiné straně 

barikády“, neschopnost Itálie poskytnout Rakousku dlouhodobý mezinárodní úvěr 

a především Dollfussova opatrnost k jednostranným mezinárodním závazkům. 

Teprve aţ Hirtenberská aféra způsobila obrat rakouské diplomacie do italských 

vod. Ačkoli Dollfuss o podporu Říma velmi stál a několikrát ji draze vykoupil 

vnitropolitickými ústupky, počítal v budoucnu s návratem k neutralistické linii 

zahraniční politiky. V březnu 1934 proto nejevil velké nadšení nad vznikem 

Římských protokolů. Triangl Řím-Vídeň-Budapešť mířil proti německým a 

francouzským velmocenským ambicím a výrazně zvýšil zahraničně politickou 

závislost Rakouska na Itálii.  

6. Projekty dunajské federace. Myšlenku nového uspořádání střední a 

jihovýchodní Evropy aktualizovala Velká hospodářská krize, která oţivila 

hospodářský regionalismus jako jednu z koncepcí k překonání ekonomické 

recese. Rozmanité dunajské plány patřily mezi hlavní témata mezinárodních 

vztahů na počátku 30. let a všechny bez výjimky skončily nezdarem. Rakousko 

jim stejně jako drtivá většina oslovených států nevěřilo. Pochybovalo o 

realizovatelnosti projektů v praxi a o nalezení společné platformy při mnohdy 

diametrálně odlišných preferencích jednotlivých zemí. Zásadní problém spočíval 

v atmosféře vzájemné nedůvěry a ve snaze kaţdého předkladatele hájit 

navrţeným projektem výhradně vlastní zájmy. 

Negativní důsledky Velké hospodářské krize značně ovlivnily hospodářskou 

politiku rakouských vlád. Stahování zahraničních investic, odliv kapitálu a 

minimální moţnost získat zahraniční úvěr vedly v podalpské republice k finanční 

a bankovní krizi a průmyslové regresi. V letech 1929-1933 došlo k propadu 

průmyslové produkce o 38 % a v roce 1933 klesla na 60,9 % předválečné 

úrovně. Nejhůř postiţena byla exportně orientovaná odvětví, neboť deflační 

politika řady vlád, zavádění nových cel a dovozních kvót způsobily sníţení 

poptávky a pokles světových cen.  

Ušetřena ekonomické recesi nezůstala rovněţ zemědělská produkce. 

Dramatickému propadu světových cen obilí napomohla kromě jiného i bohatá 
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úroda významných zámořských producentů obilovin. Rakouská vláda pod tlakem 

vlivných agrárních kruhů sáhla k ochraně vnitřního trhu formou zvýšení celních 

dovozních sazeb na zemědělské komodity ze zahraničí. Ministr zemědělství 

Dollfuss zaváděl, v souladu s dobovým trendem patrným rovněţ v jiných státech, 

opatření k silné regulaci vnitřního trhu se zemědělskými komoditami. 

Ekonomická recese dosáhla v Rakousku svého vrcholu v roce 1933 a ve 

srovnání například s Německem či Švýcarskem odeznívala v dalších letech jen 

velmi pozvolna. Velmi limitující se ukázaly rostoucí nezaměstnanost a 

astronomické výdaje v sociální oblasti. Kabinet vsadil na striktní deflační politiku 

a strategii úsporných balíčků – zahrnovaly zkrácení věcných výdajů, podpory 

v nezaměstnanosti, zvýšení cel, existujících daní a cen tabáku, sníţení počtu 

státních úředníků a zavedení nových daní – s cílem zmenšit rostoucí schodek 

státního rozpočtu. Lze pochybovat, zda by zvyšování daňové zátěţe obyvatelstva 

a sniţování platů státních zaměstnanců přispělo k hospodářskému oţivení. 

K němu nakonec nepomohl ani velký mezinárodní úvěr pod patronátem 

Společnosti národů – Lausannská půjčka. Ačkoli zabránil státnímu bankrotu, 

politickému a sociálnímu chaosu, slouţila velká část peněz mylně namísto 

investic do veřejného sektoru a k podpoře měny k přeměně krátkodobých dluhů 

na dlouhodobé a k zaplacení státních pohledávek u rakouské Národní banky. 

V oblasti obchodní politiky přistoupila vláda k uzavírání nových smluv na bázi 

preferencí s hlavními obchodními partnery, kteří – zcela logicky – jen velmi 

neochotně slevovali ze svých poţadavků. Rakouská vláda zastávala nepruţnou 

hospodářskou strategii a prováděla málo efektivní investice. Nebyla ochotna 

přehodnotit striktní deflační politiku, na aktuální vývoj reagovala zdrţenlivě a 

nepřizpůsobila importní a exportní strategii nejvýznamnějším obchodním 

partnerům. 

Bezprostředně po válce nastavený rozsah rakouského sociálního státu 

neodpovídal hospodářským moţnostem podalpské republiky, a proto 

v následujícím období doznal některých změn. Největší změny přinesla třicátá 

léta. Ekonomická recese spojená s vysokou nezaměstnaností zapříčinila přetíţení 

sociálního státu. Vládní autoritativně konzervativní reţim sáhl k jeho výraznému 

zeštíhlení. Státní propaganda často pouţívala fráze o uspokojení nároků 

pracujících a o sociálním vyrovnání mezi prací a kapitálem i odstraněním třídních 

rozdílů. Po slovech nenásledovaly činy. Vláda pomocí nouzových nařízení omezila 

práva pracujících, zhoršila jejich pracovní podmínky a sociální postavení ve 
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společnosti. Trvalým neduhem Rakouska zůstala vysoká nezaměstnanost, 

rekordní hodnoty více neţ půl milionu dosáhla v roce 1933. V následujícím 

období toto neradostné číslo klesalo jen velmi pozvolna. Zároveň stát sníţil mezi 

léty 1929-1934 o jednu třetinu počet lidí, jimţ vyplácel podporu 

v nezaměstnanosti. Snaha o oţivení pracovního trhu v podobě zavedení 

dobrovolné pracovní sluţby neuspěla. Náklady na zřízení a udrţování chodu 

pracovních táborů převyšovaly penzum odvedené práce, ale reţim pracovní 

sluţbu kvůli propagandistickému a ideologickému vyuţití drţel uměle při ţivotě. 

K vytvoření pracovních míst nepřinesly ani investice do veřejného sektoru. 

Nucený závazek stavebních firem provést převáţnou část prací ručně přinesl 

omezený produktivní a kapacitní efekt, neboť po jejich skončení lidé většinou 

opět rozšířili řady nezaměstnaných. 

Závěrem bych chtěl zhodnotit osobnosti tří rakouských kancléřů 

úřadujících ve sledovaném období. Všichni učinili podle mého názoru zásadní 

chybu. Nedokázali se povznést nad úzké stranické zájmy a neuzavřeli velkou 

koalici se sociální demokracií. Široký konsenzus by slouţil jako vhodný 

propagandistický argument pro zdůvodňování nepopulárních opatření u rakouské 

veřejnosti a výrazně by vylepšil obraz podalpské republiky v zahraničí.  

V letech 1931-1934 lze zaznamenat pouze dva nesmělé náznaky ke 

spolupráci dvou nejsilnějších stran. První v červnu 1931 způsobený šokem 

z pádu Creditanstaltu a moţného ohroţení rakouské měny přinesl málo 

realistické úvahy o koncentrační vládě všech politických stran nebo koalici 

sociálních demokratů, velkoněmců a Landbundu. Jiné kuloární informace 

naznačovaly s ohledem na váţnost situace moţnost vzniku koncentrační vlády 

bez účasti Heimatblocku. Bývalý kancléř Ignaz Seipel, pověřený tehdy 

sestavením vlády, skutečně oslovil sociální demokraty a nabídl jim spolupráci, 

v rámci níţ by on převzal vedení exekutivy a jeho hlavní rival Otto Bauer zaujal 

pozici vicekancléře. Sociální demokracie briskně odmítla, protoţe chtěla 

maximalizovat výhody opozičního postavení. Seipel ve skutečnosti neusiloval ani 

o koncentrační vládu všech parlamentních stran ani o velkou koalici. Bývalý 

kancléř pojímal rozhovory s nejsilnější levicovou stranou jako sondáţe 

nezávazného charakteru a chtěl primárně stejně jako před devíti lety sanovat 

státního rozpočet bez ohledu na parlamentní poměry.  

Druhý náznak se objevil v souvislosti s pověřením Engelberta Dollfusse 

sestavit vládu. Dolnorakouský rodák udrţoval jako jeden z mála 
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křesťanskosociálních politiků korektní vztahy se socialisty, ale o koalici s nimi 

neuvaţoval. Chybělo mu k tomu dostatečně silné vnitřní přesvědčení, ale také 

v neposlední řadě potřebná autorita uvnitř vlastní strany prosadit dlouhodobě 

odmítaný typ spolupráce. Za ztroskotání velké koalice mohou bezpochyby rovněţ 

sociální demokraté. Radikální opoziční rétorika i několikrát opakovaný poţadavek 

předčasných voleb vzbuzovaly u nejsilnější pravicové strany nedůvěru a 

přesvědčení, ţe socialisté vyuţijí vládní účasti pouze k diskreditaci partnerů a k 

předvolební agitaci. Domnívám se, ţe v případě velké koalice by Francie a Velká 

Británie projevily v záleţitostech Rakouska větší rozhodnost a vývoj v zemi pod 

Alpami mohl nabrat jiný směr.  

Otto Ender a Karl Buresch v kancléřském úřadě obstáli a ani odvolání 

z této vysoké státní funkce neznamenalo definitivní konec jejich politické kariéry, 

neboť oba získali v pozdější době ministerská křesla, kdy plně, jako spolehliví 

úředníci vstoupili do sluţeb nového autoritativního reţimu. Engelbert Dollfuss své 

předchůdce převyšoval kombinací čilé aktivity, pevné vůle, schopností stanovit 

správnou strategii a dovedně manévrovat. Do úřadu kancléře vstupoval s pověstí 

úspěšného ministra. Jako vedoucí exekutivy od počátku balancoval na tenké 

hranici úspěchu a neúspěchu, od politické prohry mu mnohdy pomohla souhra 

okolností a velká dávka štěstí. Od zdárného dojednání Lausannských půjček se 

zbavil nálepky „přechodného kancléře“, který uvolní místo někomu 

schopnějšímu. Tehdy získal na chybějícím sebevědomí a zastínil ostatní 

spolupracovníky. V rámci rakouské politické elity s nikým nesváděl souboj o 

pozici muţe číslo jedna. Na zasedáních vlády a stranických grémiích vystupoval 

v pozici politického lídra a vţdy minimálně spolurozhodoval o klíčových otázkách.  

Dollfuss nesmí být posuzován na základě emocí a stranické optiky. Jedině 

tak je moţné eliminovat zjednodušenou a účelovou interpretaci konkrétních 

historických událostí. Jeho osobnost a činy nebyly jednobarevné. Označení „vrah 

pracujících“ nebo „kancléř hrdina“ není ani přiléhavé ani vyváţené. Vzdor vůči 

agresivní politice Německa z něj učinil jednoho z nejvýraznějších a nejznámějších 

evropských politiků své doby. Zároveň učinil chybná rozhodnutí. Ta vzhledem 

k jeho postavení přinesla fatální následky. Připomenu jen, ţe nehledal konsenzus 

napříč rakouským politickým spektrem a nezkusil do rakouských záleţitostí více 

vtáhnout Francii a Velkou Británii.  Nese spoluodpovědnost za konec demokracie 

a zavedení konzervativně autoritativního systému vlády v zemi pod Alpami. 

Nejčernější skvrnou zůstává přinejmenším pasivní souhlas s občanskou válkou. 
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Kancléř si sice otevřenou konfrontaci s levicí nepřál a neuvaţoval o její násilné 

likvidaci s ohledem na moţné vnitřní i mezinárodní komplikace, ale nakonec 

z obav boje na třech frontách – proti sociální demokracii, nacistům a Heimwehru 

a ve snaze udrţet přízeň Itálie podpořil násilné vymazání hlavního oponenta 

z politické mapy Rakouska. Krvavá občanská válka zničila gloriolu Dollfusse, 

odváţného a neohroţeného vlastence, podpora Francie a Velké Británie začala 

být zdrţenlivější, neboť obě tradiční demokracie nechtěly vytvářet dojem 

souhlasu s kancléřovými násilnými metodami vládnutí. Velmi negativní světlo na 

Dollfusse vrhá rovněţ skutečnost, ţe navzdory protestům zahraničí nezastavil 

běsnění justice vrcholící popravou osmi povstalců.  

Události let 1931-1934 zanechaly v kolektivní paměti obyvatel Rakouska 

trvalou stopu, a proto po druhé světové válce udělali tlustou čáru za minulostí. 

Konflikt vystřídal konsenzus a to i navzdory často velmi odlišným názorům. 

Rakousko z toho těţí dodnes. 
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