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Abstrakt 

Diplomová práce přibližuje ideové zaměření, názorová stanoviska a profil revue 

Národní myšlenka, která byla vydávána v Československé republice v období let 1923–

1939. Popisuje historický kontext, ve kterém revue Národní myšlenka vznikla, 

představuje dvě nejvýznamnější osobnosti redakce Národní myšlenky – JUDr. 

Vlastimila Klímu a JUDr. Ladislava Rašína, a přibližuje obsah vybraných ročníků 

Národní myšlenky, jejichž volba byla provedena s ohledem na významné politické 

události Československa. Revue Národní myšlenka byla ideově založena na konceptu 

integrálního nacionalismu, byla výrazně pravicově, protiněmecky a protisocialisticky 

zaměřená a byla úzce spjata s Československou národní demokracií a její Mladou 

generací, přestože se vždy definovala jako nezávislý měsíčník. Součástí diplomové 

práce je rovněž část popisující osobitý publicistický útvar, v práci zvaný komentované 

citáty, který byl redakcí Národní myšlenky používán pro stručné a výstižné vyjádření 

zásadních myšlenek nebo postojů Národní myšlenky či významných osobností domácí i 

zahraniční politiky.  

 

Abstract 

This thesis approaches the ideological orientation, opinion stands and the profile 

of the revue Národní myšlenka, which was published in the Czechoslovak Republic in 

years 1923-1939. The thesis describes historical context, which revue Národní myšlenka 

was established in, presents the most important personalities of the editorial board of 

Národní myšlenka – JUDr. Vlastimil Klíma and JUDr. Ladislav Rašín, and approaches 



 
 

content of the selected volumes of Národní myšlenka, whose choice was done in view 

of important political events of Czechoslovakia. Revue Národní myšlenka was 

ideologically based on tthe concept of integral nationalism, was far-right, anti-german 

and antisocialist oriented  and was closely connected with the Czechoslovak National 

democratic party (or more precisely with its Young generation), despite of the fact, that 

Národní myšlenka always defined itself strictly as the independent magazine. The thesis 

also contains a part describing original journalistic figure, in this thesis called glossed 

quotations, which was used by the editorial board of Národní myšlenka for brief and apt 

declaration of fundamental ideas or statements of eminent personalities of domestic and 

foreign politics. 
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Úvod 
 

Revue Národní myšlenka (v textu dále rovněž uváděno pouze jako „NM“) začala 

vycházet v roce 1923, přičemž první číslo vyšlo v říjnu uvedeného roku. Založena byla 

Vlastimilem Klímou, Ladislavem Rašínem, Janem Rennerem, Františkem Touškem, 

Janem Ebertem a Františkem Polákem1 a motivaci a pohnutky pro vytvoření nového 

časopisu nejlépe vystihuje úvodník 1. čísla s názvem „S národní myšlenkou“: 

 

„Národní myšlenka československá nemá dosud listu, kde by se mohla volně 

rozvíjeti do všech oblastí, k nimž se zvedá. Vycházející časopisy většinou nemohou jí 

otevříti dokořán své sloupce pro závazky k politickým stranám, k čtenářům stavovsky 

organisovaným, k osobám, na nichž závisejí nebo jim slouží. Jiným nedovolují to důvody 

ryze ideové, poněvadž se hlásí k jiným světovým názorům, než jsou slučitelny s národní 

filosofií a související s ní logikou. Ale národní myšlenka chce obejmouti v samostatném 

Československu všechny obory života: duchové nebo rozumové a i materiální. Sestrojuje 

vlastní pojetí politiky. Má svou filosofii hospodářskou a sociální. Jednotlivci i 

společenskému celku ukládá zvláštní úkoly. Theoreticky i prakticky představuje 

samostatnou nauku, která má své požadavky i k vědě, umění, literatuře, hledajíc v nich 

jiný účel a smysl, než jsou jim dávány s hledisk národních nebo protinárodních. Takto 

z ní vyrůstá neodvislý směr myšlenkový, jehož tříbení a rozvoji je věnována tato revue. 

 

Jsme generace, která nemá spoutány ruce minulostí. Ve světové válce a v osvobozovací 

revoluci rodily se naše myšlenky až k dnešku, kdy pohled na uskutečněný ideál 

československé svobody probouzí nové touhy. Kdo jiný je má vyřknouti, než generace, 

nezatížená předsudky doby předválečné a vidící v žáru přítomna úspěchy i chyby 

prvních let národní samostatnosti? Na těchto stránkách chceme ukládati vše, čím plesají 

naše srdce nad splněním národních ideálů, čím se mučí nad omyly nebo vinou 

v československých řadách a po jakých činech touží. Budeme svědomitě rozvažovati, 

abychom byli spravedliví. Žádná strana politická, ani skupina jakékoli povahy názorové 

                                                 
1 Hrodek, Dominik. Ladislav Rašín a Národní myšlenka (Kapitola z dějin českého nacionalismu). Rigorózní 
práce. Praha, ÚČD FF UK, 2002, s. 34 
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nebo ideové nemůže od nás očekávati nadržování. Povíme vždy, co si myslíme, na rozdíl 

od časopisů kulatých slov a zatajovacích pomlček. Budeme upřímni a jasni. 

 

Zahajujíce první čísla uveřejněním „Pamětí“ československého ministra financí dra 

Aloise R a š í n a, podotýkáme, že jsme v ministru Rašínovi viděli státníka, náležejícího 

celému národu, nikoli jediné politické straně. Zločinné odstranění této vynikající 

osobnosti je příznakem nezdravých poměrů v národě, stejně jako nenávistné útoky proti 

snahám o posílení národní ideje. Všechny strany téměř na ministra útočily, když však 

hromadné štvaní pobídlo vraha k osudnému výstřelu – přišly se o pohřbu pokloniti 

Rašínovým ostatkům. Tím se neodčinila škoda, kterou utrpěl národ ztrátou vzácné 

státnické hlavy. Náprava může vzejíti jen tehdy, nebudou-li chyby a viny minulosti 

opakovány. A nebudou opakovány, když myšlenka na národ a jeho republiku stane se 

vůdčí směrnicí všech občanů, přizpůsobujíc si programy stran, nauky politické a 

sociální, názory jednotlivců i celku. Potřebu toho chceme zdůrazňovati. Půjde nám o 

sjednocení myslí k ucelenému národnímu názoru na otázky vlasti, lidstva a doby. 

Nestačí, aby byl nacionalismus citem. Musí být programem a činem. Očekáváme 

podporu všech, kdo s námi souhlasí. Žádáme je, aby nám pomáhali podněty i 

předplacením a šířením revue.“2 

 

Výše citované prohlášení obsahuje několik informací zásadních pro pochopení 

motivace a postojů zakladatelů NM. Předně z něj vyplývá, že zakládající osobnosti NM 

vnímaly nově vzniklý časopis jako prostředek pro šíření a zveřejňování názorů, postojů 

a idejí stojících mimo (čí spíše nad) tehdejší systém politických stran. Nikoli z důvodu, 

že by tyto osobnosti parlamentní demokracii neuznávaly nebo toužily po odstranění 

systému politických stran a jeho nahrazení čímkoli jiným, ale z důvodu, že národní 

myšlenku (jako ideu) chápaly tak, že „sestrojuje vlastní pojetí politiky“3. Přestože 

většina ze zakládajících osobností byla aktivně činná v Československé národní 

demokracii (dále také jen „Národní demokracie“ nebo „ND“), resp. její Mladé generaci 

(dále také jen „MG“), tedy jedné z významných politických stran Československa 20. a 

30. let 20. století, nebyla NM stranickým tiskem. Činnost jednotlivých politických stran 

i jejich představitelů, stejně jako všech dalších jednotlivců i skupin, měla být 

posuzována výhradně s ohledem na to, do jaké míry je v souladu, či protikladu 

                                                 
2 S národní myšlenkou. Národní myšlenka. 1923, roč. I., č. 1, s. 1‐2 
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s národními idejemi tak, jak je chápali a vnímali zakladatelé a tvůrci NM. Uvedený 

závěr dle mého soudu jasně vyplývá nejen z citovaného úvodního prohlášení v 1. čísle 

NM, ale rovněž z obsahu následujících ročníků. Je jasné, že Klíma i Rašín měli jakožto 

členové (Mladé generace) Československé národní demokracie k jejímu programu 

blízko a považovali ji za nejlepší z politických stran tehdejšího Československa. Přesto 

se domnívám, že by bylo příliš zjednodušující chápat tvrzení Jany Čechurové o tom, že 

„skupina Národní myšlenky představovala krajně nacionalistické křídlo v národní 

demokracii, které však nikdy nepřekročilo její meze“4, i tvrzení Josefa Tomeše o tom, že 

„v letech 1923-1939 vydával (V. Klíma – R. H.) revui Národní myšlenka, kolem níž se 

seskupila tzv. integrálně nacionalistická frakce národní demokracie“5, tak, že revue 

Národní myšlenka = radikálně nacionalistické křídlo národní demokracie. Resp. 

s ohledem na obsah článků Vlastimila Klímy, Ladislava Rašína a dalších představitelů 

v NM lze dojít k závěru, že národní demokracie se pouze svým programem nejtěsněji 

blížila jejich představě o politickém, ekonomickém a společenském uspořádání, které 

prezentovali mj. právě v NM, která však nebyla stranickým tiskem.  

 

Druhým podstatným rysem vyplývajícím z prohlášení redakce NM bylo 

přihlášení se k (integrálnímu) nacionalismu jakožto hlavnímu zdroji idejí a postojů, a to 

nejen politických, které považovali tvůrci NM za správné. Sami v úvodním prohlášení 

uvedli, že pro ně není nacionalismus pouhým citem, tedy láskou k národu, pocitem 

sounáležitosti s ostatními příslušníky vlastního národa či sentimentem odkazujícím 

k bohaté historii českého národa. Nacionalismus pro ně byl „programem a činem“, to 

znamená, že nacionalismus se měl projevovat a promítat do postojů a činů jednotlivců, 

skupin i celé společnosti. 

 

Revue („(franc. = přehled, obzor); v žurnalistice časopis složený z mnoha 

materiálů různého charakteru, převážně literárně, umělecky, případně vědecky 

orientovaný, většinou s minimální periodicitou (často jako čtvrtletník nebo pololetník), 

do něhož přispívají výrazné osobnosti“6) Národní myšlenka představuje osobitý prvek 

                                                                                                                                               
3 tamtéž, s. 1 
4 ČECHUROVÁ, Jana. Česká politická pravice: mezi převratem a krizí. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové 
noviny, 1999. 124 s. Knižnice Dějin a současnosti; sv. 10. ISBN 80‐7106‐264‐2. s. 47 
5 KLÍMA, Vlastimil et al. 1938: měli  jsme kapitulovat?. Vyd. 1. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 
2012. 319 s. Ego: paměti, deníky, korespondence; sv. 1. ISBN 978‐80‐7422‐150‐7. s. 291 
6 OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. 
vyd. Praha: Libri, 2007. 263 s. ISBN 978‐80‐7277‐266‐7. 
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na československém politickém „kolbišti“ 20. a 30. let 20. století, a to z několika 

důvodů - jednalo se o nezávislý měsíčník, nikoli stranický tisk, do nejužšího redakčního 

okruhu patřily významné osobnosti československého politického života (zejména 

Vlastimil Klíma a Ladislav Rašín, kterým jsou věnovány samostatné kapitoly) a vůdčí 

ideou (politickou, společenskou, filosofickou, ekonomickou) redakce Národní myšlenky 

byl integrální nacionalismus, který je sám o sobě velmi zajímavým a specifickým 

prvkem politického života I. republiky. 

 

Dosavadní publikované práce k danému tématu 

 

Kromě zajímavosti a specifik NM a jejího ideového zaměření považuji rovněž za 

nezbytné zmínit, že badatelská a výzkumná činnosti se tématice integrálního 

nacionalismu spíše vyhýbá. Nejen co se týká samotné Národní myšlenky, ale i v rovině 

obecné. „Populárnější“ jsou (z oblasti konzervativní a radikální pravice) spíše uskupení 

spojená s fašismem, později nacismem (Vlajka, Národní obec fašistická, významné 

postavy kolaborace s nacisty apod.). I tato skutečnost byla jedním z důvodů vzniku této 

diplomové práce. Z dosud vydaných prací na předmětné téma zmiňuji dvě publikace. 

 

První z nich je rigorózní práci Dominika Hrodka z roku 2002 s názvem 

„Ladislav Rašín a Národní myšlenka“ a podtitulem „Kapitola z dějin českého 

nacionalismu“). Tato práce je primárně věnována osobnosti Ladislava Rašína a 

veškerým aspektům jeho krátkého, ale bohatého života. Kromě životopisných údajů 

z období celého Rašínova života jsou hlavní kapitoly práce Dominika Hrodka věnovány 

jeho mládí a utváření politického názoru7, ideovému konceptu NM a vzniku republiky8, 

Rašínovu působení v Mladé generaci Čsl. národní demokracie a vývoji této strany9, 

působení v Národním sjednocení10 a Rašínovým osudům od období těsně před 

Mnichovem až do jeho smrti v r. 194511. Z hlediska studia revue Národní myšlenka 

představuje Hrodkova práce cenný zdroj informací, zvláště kap. č. 2 a 3, na druhé straně 

                                                 
7 srov. HRODEK, 2002: kapitola 2 Ladislavova cesta k politice a začátky Národní myšlenky 1923‐1925, s. 
31‐48 
8 srov. HRODEK, 2002: kapitola 3 Nacionalistický koncept Národní myšlenky a vzniku a uznání 
Československého státu, s. 49‐60 
9 srov. HRODEK, 2002: kapitola 4 Krize národní demokracie a Ladislav Rašín v čele Mladé generace 1926‐
1929, s. 61‐81 a kapitola 5 Druhá krize národní demokracie a Ladislav Rašín hlavou stranické opozice 
1930‐1933, s. 82‐115 
10 srov. HRODEK, 2002: kapitola 6 V Národním sjednocení 1934‐1937, s. 116‐143 
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je třeba zmínit, že např. v kap. č. 3 věnuje autor více prostoru otázce sporu o význam 

28. října 1918 než samotnému ideovému zaměření NM. Práce Dominika Hrodka je tak 

hodnotným počinem co se týká osobnosti Ladislava Rašína, pro zkoumání Národní 

myšlenka je však spíše výchozím bodem než ucelenou studií. 

 

Druhou publikací je počin Marka Skřipského „Role Národní myšlenky 1923-

1939“ s podtitulem „Příspěvek k dějinám demokratického nacionalismu“12. Zajímavostí 

je, že poměrně stručnou (31 stran textu) studii vydalo občanské sdružení Národní 

myšlenka, které se ideově hlásí k odkazu revue Národní myšlenka z období I. republiky. 

Marek Skřipský vychází z práce Dominika Hrodka s tím, že svoji publikaci doplňuje o 

další současné autory i původní prameny, především Národní myšlenku a články v ní 

publikované. Sám autor uvádí, že se ve své práci věnuje především činnosti NM v 

období let 1935-1938, kdy „její představitelé podstoupili odvážný boj za zachování 

suverénního a samostatného československého státu, jakož i jeho republikánsko-

demokratického charakteru“13. Ve svém díle se dotýká všech základních aspektů 

činnosti NM, tedy propojení s Čsl. národní demokracií, odkazu Karla Kramáře, Aloise 

Rašína a Viktora Dyka, konceptu integrálního nacionalismu (Skřipský jej nazývá 

demokratickým nacionalismem), boje proti německé iredentě a socialismu i osudů 

Ladislava Rašína a Vlastimila Klímy. Z hlediska bádání o činnosti Národní myšlenky 

představuje dílo Marka Skřipského zřejmě dosud jedinou publikaci věnující se primárně 

tomuto měsíčníku, a přestože se nejedná o nikterak rozsáhlé dílo, nemělo by být zcela 

jistě opomenuto. 

 

Samotná diplomová práce je rozdělena do několika ucelených částí. Úvodní část 

je věnována integrálnímu nacionalismu, jeho specifikům, ideovému obsahu a 

historickým předpokladům jeho vzniku, dále dobovému historickému kontextu 1. 

poloviny 20. let 20. století (doba vzniku NM) a rovněž stručnému popisu politické 

situace a systému politických stran tehdejšího Československa. Následuje část věnovaná 

dvěma nejvýznamnějším představitelům redakce NM, a to JUDr. Vlastimilu Klímovi a 

JUDr. Ladislavu Rašínovi. Poté je zařazena hlavní, obsahově nejrozsáhlejší, část 

                                                                                                                                               
11 srov. HRODEK, 2002: kapitola 7 Doba zlá a ještě horší 1937‐1945, s. 144‐176 
12  SKŘIPSKÝ,  Marek.  Role  Národní  myšlenky  1923‐1939:  příspěvek  k  dějinám  demokratického 
nacionalismu. 1. vyd. Praha: Národní myšlenka, 2005. 34 s. Knihovna Národní myšlenky; sv. 1. ISBN 80‐
903582‐0‐9. 
13 SKŘIPSKÝ, 2005: zadní strana obalu 
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věnovaná historické obsahové analýze vybraných ročníků revue Národní myšlenka, po 

ní následuje doplňující část obsahující (převážně kvantitativní) analýzu komentovaných 

citátů14 a závěr. 

 

Metoda 

 

Pro hlavní část diplomové práce jsem zvolil metodu historické obsahové 

analýzy, tedy sběr a utřídění dat z původních pramenů (archivních vydání revue 

Národní myšlenka) a jejich doplnění a porovnání s daty z druhotných pramenů. 

Z důvodu rozsahu své práce a v souladu s tezemi jsem přistoupil k výběru pouze 

některých ročníků Národní myšlenky, přičemž hlavním kritériem byla data 

nejvýznamnějších událostí, především vnitropolitických, Československé republiky 

(dále také jen „ČSR“) v období vydávání časopisu. Pro svůj výzkum jsem zvolil 

následující ročníky: I. (představení časopisu), III. (parlamentní volby 15. listopadu 

1925), IV. (volba prezidenta republiky 27. května 1927), VII. (parlamentní volby 27. 

října 1929), X. (nástup Adolfa Hitlera k moci 30. ledna 1933), XI. (volba prezidenta 

republiky 24. května 1934), XII. (parlamentní volby 19. května 1935), XIII. (volba 

prezidenta republiky 18. prosince 1935) a XVI. (Mnichovský diktát 30. září 1938). 

Celkem bylo prozkoumáno 8 úplných ročníků (z celkových 15 úplných ročníků) a 1 

neúplný ročník (3 ze 4 vydaných čísel XVI. ročníku), tj. celkem 83 čísel NM 

z celkového počtu 154 vydaných čísel. Z důvodů zachování přiměřeného rozsahu práce 

jsem rovněž do zkoumání nezahrnul obsah rubrik „Myšlenky a fakta“, „Autoři a 

knihy“/„Kultura“ a „Přehled význačných (politických) událostí“. Jelikož rubriky 

„Myšlenky a fakta“, „Autoři a knihy“/„Kultura“ a „Přehled význačných (politických) 

událostí“ nebyly součástí mého zkoumání, neuvádím tyto rubriky ani jejich stránkování 

v přehledu jednotlivých čísel NM. Rubrika „Myšlenky a fakta“, která obsahovala krátké 

zprávy a komentáře k událostem společenským, kulturním i politickým, byla až na 

ojedinělé výjimky (např. 7. číslo XV. ročníku NM) součástí každého vydaného čísla 

NM. Rubrika „Autoři a knihy“ vycházela v NM od I. (poprvé v čísle 8) do IV. ročníku a 

obsahovala zejména recenze vydávaných knih, později i upozornění na veškeré kulturní 

počiny. Od V. ročníku byla rubrika „Autoři a knihy“ nahrazenou rubrikou „Kultura“, 

která byla zařazována nepravidelně (např. v IX. a XV. ročníku se objevila v 7, resp. 9 

                                                 
14 srov. pozn. 1248 
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číslech, ale ve XII. ročníku pouze ve 4 číslech). Rubrika „Přehled význačných 

(politických) událostí“ byla přehledem (dle redakce NM) významných událostí a dat a 

v NM vycházela od ročníku V., a to až na výjimky v každém čísle. Kromě uvedených 

rubrik rovněž v přehledu jednotlivých čísel vybraných ročníků neuvádím paměti Aloise 

Rašína vydávané jeho synem Ladislavem, které v NM vycházely od I. do V. ročníku. 

 

Pro doplňující část diplomové práce pojednávající o specifickém publicistickém 

útvaru používaném redakcí Národní myšlenky, který jsem nazval „komentované 

citáty“15, byla použita metoda kvantifikace četnosti výskytu definovaných kategorií 

v komentovaných citátech. Pro tuto část práce jsem i tentokrát jako podklad zvolil 

pouze vybrané (opět z důvodu rozsahu práce) ročníky Národní myšlenky. Výběr 

ročníků jsem provedl odlišně, a to tak, že jsem zvolil ročníky I., II., IV., VI. VIII., X. 

XII., XIII., XIV. a XV. 

 

Shoda s tezemi diplomové práce 

 

 Od schválených tezí této diplomové práce jsem se odchýlil v následujících 

bodech: 

 

 profily osobností Vlastimila Klímy a Ladislava Rašína jsem zařadil před vlastní 

obsahovou analýzu časopisu Národní myšlenka. Oba byli zakladateli a hlavními 

postavami Národní myšlenky, proto zařazení jejich profilů před zpracování obsahu 

Národní myšlenky považuji za logické a užitečné. Z důvodu rozsahu zpracovávaného 

materiálu jsem upustil od analýzy všech ročníků Národní myšlenky a provedl jsem 

pouze ročníkovou sondu vybraných ročníků zvolených s ohledem na nejdůležitější 

politické (zejména vnitřní) události v Československu v období 1923-1939. Z důvodu 

rozsahu a dostatečnosti provedené historické analýzy jsem rovněž nerealizoval 

vytvoření frekvenčního pojmového slovníku, které jsem do tezí uvedl jako možný 

postup. Nad rámec tezí jsem samostatně zpracoval analýzu komentovaných citátů, 

osobitého publicistického útvaru užívaného redakcí Národní myšlenky. 

                                                 
15 srov. pozn. 1248 
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1 Historický kontext 
 

1.1 Integrální nacionalismus 
 

Jedna z definic nacionalismu zní, že se jedná o „názor, podle něhož ústředním 

principem politické organizace je národ“16. Pro pochopení postojů NM a jejího 

ideového východiska je důležité odlišit nacionalismus od šovinismu, který ke vnímání 

důležitosti svého národa přidává i myšlenku o jeho nadřazenosti nad národy ostatními17. 

V historii lze nalézt více forem nacionalismu, lišících se ve svých cílech, podmínkách 

vzniku, prostředcích jeho uskutečňování a podobně. Andrew Heywood uvádí, že 

primární zásadu nacionalismu, tedy že „hranice vládnutí by se měly v podstatě krýt 

s hranicemi národa“18 definoval již John Stuart Mill v 19. století. Přestože existují 

spory a diskuze nad definicí pojmu „národ“ (který byl navíc v různých historických 

obdobích a v různých oblastech vnímám odlišně), existuje mezi jednotlivými variantami 

a formami nacionalismu shoda, že je to právě národ, který je hlavním principem, na 

kterém má být postaven stát a jeho vláda.  

 

Integrální nacionalismus představuje specifický myšlenkový proud 

československé politiky (a nejen politiky, ale rovněž kultury, hospodářství apod.) a je 

třeba říci, že obsahově je termín „integrální nacionalismus“ odlišný od toho, jak je tento 

termín chápan v zahraniční odborné literatuře. Např. John A. Hall uvádí, že konečnou 

podobou integrálního nacionalismu byl „německý národní socialismus“19, stejně tak 

Encyclopӕdia Britannica uvádí, že integrální nacionalismus byl formou fašismu20. O 

českém integrálním nacionalismu tak, jak jej formovali Viktory Dyk, Karel Kramář či 

František Mareš, však nelze tvrdit ani jednu z uvedených skutečností. Z hlediska délky 

trvání jeho přítomnosti v politickém a veřejném životě Československa (a později i 

Česka) patří mezi ty krátkodobější – jeho existence je de facto ohraničena roky 1918 a 

                                                 
16 HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. Vyd. 4. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2008. 362 s. ISBN 978-80-7380-137-3. s.  
17 tamtéž, s. 161 
18 tamtéž, s. 175 
19 HALL, John A. Nacionalismy utříděné a vysvětlené. Sociologický časopis. 1995, roč. 31, s. 157 
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1939. Nacionalistické (v tehdejším dobovém kontextu je možno je nazývat i jako 

vlastenecké) myšlenky byly samozřejmě v českém národě přítomny již před rokem 

1918 – tvořily jádro národně-obrozeneckých snah nejprve o přiznání přirozených práv 

českého národa a zajištění jeho rovnocenného postavení s národem rakouským a 

maďarským v rámci monarchie, následně o osamostatnění českého národa spojené se 

vznikem samostatného státu. Rovněž byly výrazným prvkem I. odboje – domácího i 

zahraničního. Vznik Československa a výrazná proměna geografického, politického, 

ekonomického a společenského života po skončení I. světové války však pro 

československé politické představitele přinesly zcela nové problémy k řešení. Budování 

nově vzniklé republiky bylo samo o sobě dosti náročným úkolem, navíc téměř od 

počátku musel nový stát velmi razantně řešit národnostní otázky – ať již šlo o polské či 

maďarské tlaky, nebo otázku německé národnostní menšiny, která se později ukázala 

jako stěžejní a osudová. 

 

Integrální nacionalismus byl svými hlasateli (z nejvýznamnějších uvádím např. 

Karla Kramáře, Františka Mareše či Viktora Dyka) velmi důrazně vnímán jako 

nacionalismus „obranný“, který byl v našem prostředí této doby tradiční21. „Vlajkařský 

nacionalismus (a tím spíše nacionalismus Národní myšlenky, která nebyla natolik 

radikální jako hnutí Vlajka – R. H.), jak ještě uvidíme dále, nebyl českým nebo 

československým šovinismem; vyrůstal z tradic obranného nacionalismu národního 

obrození, z jeho bojů o práva malého národa žijícího pod nadvládou rakouské 

byrokracie a bojujícího proti germanizaci. Současně byl koncipován jako organická 

složka „všelidství““22.  Český integrální nacionalismus tak lze chápat jako snahu „o 

uhájení vlastní svobody nikoli touhu po utlačování a odnárodňování druhých“23. Pro 

pochopení podstaty českého integrálního nacionalismu ocituji několik úryvků z textů 

Karla Kramáře, který patřil nejen mezi čelní představitele integrálně nacionalistických 

kruhů, ale mezi nejvýznamnější československé politiky vůbec. Nadto byl v letech 1919 

až 1934 předsedou Čsl. národní demokracie, tedy strany blízké NM. Přátelil se 

s Aloisem Rašínem, a dobře se tedy znal i s jeho synem Ladislavem. 

                                                                                                                                               
20 Integral Nationalism. In: www.britannica.com [online] © 2015 [cit. 11. 5. 2015]. Dostupné z: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/755688/integral‐nationalism 
21 NAKONEČNÝ, Milan. Vlajka: k historii a ideologii českého nacionalismu. 1. vyd. Praha: Chvojkovo 
nakladatelství, 2001. 332 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80‐86183‐24‐6. s. 78 
22 tamtéž, s. 17‐18 
23 Citováno dle: BASTL, Martin et al. Krajní pravice a krajní levice v ČR. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 285 s. 
Politologie. ISBN 978‐80‐247‐3797‐3. s. 215, pozn. 177 
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„Není nacionalismem, aby se jen jedni měli dobře nebo snesitelně a druzí aby 

tím trpěli.“24 

 

„Není frází, mluvíme-li u nás o nacionálním idealismu, neboť máme plné právo viděti 

v našem tradičním pojetí nacionalismu opravdový idealismus, jenž opravňuje náš národ 

k opravdové hrdosti a víc, v zájmu míru a pokoje mezi národy, k oprávněné touze, aby 

náš národ byl vzorem druhým v ideovém pojetí nacionalismu.“25 

 

„Ve svém národním obrození jsme přirozeně nechtěli víc než rovnoprávnost, i tam, kde 

jsme byli většinou.“26 

 

„Nemusili jsme se báti, že by náš československý nacionalismus byl poškodil naši pověst 

vzorných demokratů. Byl vždy poctivě demokratický, nikdy nechtěl utiskovati, 

odnárodňovati druhé, všem přál plný duševní rozvoj, pokud nechtěli ohrožovat životní 

zájmy a bezpečnost našeho státu.“27 

 

„Bohužel, nacionalismus našich sousedů je sice sociální, ale není to ušlechtilý 

nacionalismus, který si váží národního cítění druhého…, nýbrž je agresivní, výbojný a 

pro nás navýsost nebezpečný. Proto nás přímo nutí, abychom všichni do jednoho byli 

odhodláni chrániti každou českou duši, každou píď své české půdy a svobodu i 

samostatnost svého státu…“28 

 

„Náš nacionalismus vůbec není a nechce býti násilným, my, poněvadž nacionalisté, 

máme úctu k poctivému národnímu cítění každého, není-li chauvinistickým 

(šovinistickým-pozn. redakce) a nechce-li potlačování druhých…“29 

 

                                                 
24 VENCOVSKÝ, František a KRAMÁŘ, Karel. Karel Kramář. Praha: Všehrd,  [c1992]. 74 s. Bibliotéka věd 
politických, právních a hospodářských; sv. 2. Život a dílo. ISBN 80‐85305‐18‐6. s. 46 
25 tamtéž, s. 53 
26 tamtéž, s. 53 
27 tamtéž, s. 57 
28 tamtéž, s. 58 
29 tamtéž, s. 59 
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„…náš nacionalismus není náboženstvím nenávisti k nikomu, nýbrž náboženstvím 

demokratické snášenlivosti a náš nacionalismus je ve vnitřním našem životě 

náboženstvím lásky ke všem třídám tohoto národa.“30 

 

„Náš nacionalismus je také přirozeně demokratický a opravdový, ideový nacionalismus 

nedovedu si vůbec představiti jiným než demokratickým, poněvadž základní jeho 

myšlenkou je účast všech vrstev národa na jeho osudech, připoutání všech k národu, a 

proto musí dáti všem stejná práva ke státu, ale také žádati od všech stejné k němu 

povinnosti.“31 

 

 Není bez zajímavosti, že i Karel Kramář (stejně jako poté osobnosti Národní 

myšlenky) stavěl zájmy národa nad zájmy své vlastní strany, a proto lze najít „odlišnosti 

mezi tím, co prosazoval, a tím, co by bylo výhodné pro jeho národní demokracii“32. Pro 

vnímání ideového profilu NM je důležité, že Kramář plně hájil demokratický ráz 

nacionalismu a Československo považoval za ryze národní stát (ve kterém měl vládnout 

pouze národ československý), ve kterém byly pojmy stát a národ totožné – stát byl pro 

Kramáře národem a národ státem33. Zároveň však nesouhlasil s tím, aby byla 

potlačována práva jakékoli z národnostních menšin nacházejících se na území 

Československa34. Současně však od těchto menšin očekával bezvýjimečnou loajalitu k 

československému státu a jeho vládě. 

 

Z dalších předních a významných stoupenců integrálního nacionalismu lze 

jmenovat např. prof. MUDr. Františka Mareše, rektora Univerzity Karlovy v Praze a 

významného politika a filosofa, nebo básníka a spisovatele Viktora Dyka, z jehož díla je 

následující citace (korespondující s Kramářovým pojetím nacionalismu): 

 

                                                 
30 tamtéž, s. 61 
31 tamtéž, s. 61‐62 
32 LUSTIGOVÁ, Martina. Karel Kramář: první československý premiér. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2007. 
363 s., [4] s. barev. obr. příl. Velké postavy českých dějin; sv. 9. ISBN 978‐80‐7021‐898‐3. s. 231 
33 tamtéž, s. 235 
34 tamtéž, s. 232 
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„…právě pro své klady a pro svou konstruktivnost náš nacionalismus musí zůstat 

jakým byl: nebyl jen nedůvěrou, neznamenal zášť a nenávist, znamenal naopak velikou 

víru, velikou naději a velikou lásku.“35 

 

 Jak uvádí PhDr. Josef Tomeš, Ph.D., Dykův nacionalismus ústil v „ideál hrdého, 

sebevědomého národa, bojujícího o svá práva a uskutečňujícího své dějinné poslání“36. 

I Viktor Dyk chápal nacionalismus jako sjednocující ideu, která měla překonávat 

veškeré stranické, stavovské a další partikulární zájmy a pracovat ve prospěch práv 

českého národa, a to již v období před rokem 191837. 

 

 Pro prof. Františka Mareše byl nacionalismus „pouze prostředkem k dosahování 

všelidské harmonie; nebyl v žádném případě samoúčelný“38. Stejně tak Mareš vnímal 

národ jako „biologický útvar“39, tedy „organický celek“ a „mravní osobu“40. 

 

Český integrální nacionalismus vycházel z národně-osvobozeneckých snah 19. a 

20. století (které zase čerpaly z dob starších). Tím byl dán jeho hlavní – „obranný“ rys. 

Snahou českých vlastenců bylo vybojovat vlastnímu národu přirozená práva a 

autonomii, následně i svobodu ve vlastním státu. Po roce 1918 sice již byl národ 

svobodný a měl svůj vlastní stát, nicméně i nadále jej ohrožovaly jak vnější, tak 

především vnitřní nepřátelské síly, zejména v podobě početné německé menšiny, resp. 

její části41. Výrazným rysem všech nacionalistických stran a hnutí v Československu 

bylo silné protiněmecké cítění. Nikoli z důvodu nesnášenlivosti či šovinismu, ale 

z důvodu vnímání českých Němců (nebo alespoň jejich významné části) jakožto síly42 

nepřátelské vůči Československé republice a jejímu (v chápání nacionalistů státnímu) 

                                                 
35  Citováno  dle:  KAUTMAN,  František.  Naděje  a  úskalí  českého  nacionalismu:  Viktor  Dyk  v  českém 
politickém životě. Praha: Česká expedice, 1992. 101 s. ISBN 80‐85281‐28‐7. s. 22 
36 TOMEŠ, Josef. Viktor Dyk a T. G. Masaryk: dvojí reflexe češství. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství 
Lidové noviny, 2009. 203 s. Knižnice Dějin a současnosti; sv. 37. ISBN 978‐80‐7106‐309‐4. s. 33 
37 tamtéž, s. 39 
38 NAKONEČNÝ, 2001: 78 
39 tamtéž, s. 24 
40 tamtéž, s. 23 a 24 
41  část  československých Němců  byla  reprezentována  tzv.  aktivistickými  stranami  (Německá  sociálně 
demokratická  strana dělnická, Německý  svaz  zemědělců, Německá  křesťansko‐sociální  strana  lidová a 
Německá demokratická svobodomyslná strana), které měly zájem podílet se na chodu státu. Více např. v 
OELLERMANN, Thomas: Němci v českých zemích v 19. a 20. století. Společnost a kultura. In: www.slu.cz 
[online]  [cit.  5.  5.  2015].  Dostupné  z:  http://www.slu.cz/slu/cz/projekty/webs/popularizace/postery‐
sylaby‐publikace‐1/poster/4‐cyklus/0320_oellermann.pdf 
42 potencionálně či reálně 
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národu. Nacionalismus tak měl být ideou, která integruje všechny součásti (společenské 

třídy, sociální skupiny, profesní stavy,…) národa a spojuje jej k ochraně a obraně 

vlastních zájmů, a dokonce i vlastní existence. Pro integrální nacionalismus byla 

stěžejním bodem národní jednota a jeho stoupenci se „hlásili k národnímu charakteru 

státu, k státnímu národu československému, jehož idea byla podle nich trvale 

porušována“43. Ohrožení národní existence, zejména ze strany části československých 

Němců podporovaných Německem, vnímali integrální nacionalisté natolik naléhavě, že 

hlásali ideu „jediného československého státního národa“44 a jejich cílem bylo dosíci 

stavu, kdy „myšlenka na národ a jeho republiku stane se vůdčí směrnicí všech občanů, 

přizpůsobujíc si programy stran, nauky politické a sociální, názory jednotlivců i 

celku“45. 

 

Konec přítomnosti nacionalistických sil v politickém životě Československa lze 

poměrně přesně stanovit. Po začátku německé okupace a vzniku Protektorátu Čechy a 

Morava a Slovenského štátu (oficiálně Slovenské republiky) v roce 1939 samozřejmě 

neměly jakékoli (české) nacionalistické ideje ve veřejném politickém životě místo. 

Ostatně politickou reprezentaci Protektorátu de facto nelze ani vnímat jako regulérní 

vládu – vše bylo v režii Němců a vše bylo podřízeno německým zájmům a nacistické 

ideologii. Po skončení II. světové války v roce 1945 sice teoreticky mohlo dojít 

k obnovení předválečného stavu i v oblasti politické, nicméně celková atmosféra 

konzervativním, pravicovým a nacionalistickým myšlenkám příliš nepřála, navíc 

Košickým vládním programem byla povolena existence pouze vybraným politickým 

stranám a hnutím46. Rok 1948 pak na 41 let přinesl vládu Národní fronty, resp. výhradní 

vládu KSČ, a nejen nemožnost prosazení jakýchkoli nesocialistických a 

nekomunistických myšlenek, ale rovněž kriminalizaci a pronásledování (v počátečních 

letech komunistické diktatury fatální) stoupenců opozičních politických názorů. 

 

Po roce 1989 došlo k obnovení pluralitní demokracie, nicméně v celkovém 

vnímání a hodnocení různých myšlenkových a politických proudů se situace od doby 

                                                 
43 ČECHUROVÁ, 1999: 82 
44  FIC,  Vladimír.  Národní  sjednocení  v  politickém  systému  Československa  ‐  1930‐1938:  příspěvek  ke 
kritice českého buržoazního nacionalismu. 1. vyd. Praha: Academia, 1983. 212 s. s. 13 
45 S národní myšlenkou. Národní myšlenka. 1923, roč. I., č. 1, s. 1‐2. 
46 Košický vládní program ze dne 5. dubna 1945, čl. IX. In: http://www.moderni‐dejiny.cz [online] 10. 2. 
2012  [cit. 29. 4. 2015]. Dostupné  z: http://www.moderni‐dejiny.cz/clanek/kosicky‐vladni‐program‐5‐4‐
1945/ 
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20. a 30. let 20. století výrazně změnila. Nejen že v době 1. republiky byla legální (a 

legitimní) i uskupení hlásící se např. k ideologii fašismu, což je dnes nemyslitelné, ale 

rovněž nacionalismus je ve většinovém (politickém, mediálním, společenském) 

diskurzu dnešní doby odmítanou koncepcí. Neznamená to, že by politická hnutí a strany 

s nacionalistickým programem neexistovaly (jsou součástí národních parlamentů a vlád 

i součástí např. evropského parlamentu), nicméně jsou často vnímány jako síly 

extrémistické.  Ostatně již samotný podtitul NM - Revue českého nacionalismu (od V. 

ročníku zněl Nezávislý měsíčník československého nacionalismu) by byl dnes těžko 

obhajitelný. Ve 20. a 30. letech 20. století tomu tak však nebylo. Hnutí, spolky, 

sdružení, politické strany ale i jednotlivci, kteří se hlásili k integrálnímu či 

konzervativnímu nacionalismu, a tím zároveň k politické pravici, nebyli ani svými 

odpůrci (z řad levice) ve většině případů považováni za nedemokratické síly a jejich 

působení na „politickém kolbišti“ bylo bráno jako zcela legitimní, i když bylo 

samozřejmě často podrobováno až zdrcující kritice (což ovšem bylo oboustranné). 

Nacionalismus „patřil do základní výbavy této (pravicové – R. H.) části politického 

spektra, mnohdy jako protipól ke kosmopolitním a humanistickým idejím Hradu, ale 

také jako prostředek k oslovení širšího společenského spektra“47. Lze tak dojít i 

k poměrně paradoxním závěrům, kdy např. některá vyjádření a projevy politiků a 

státníků, jakými byli Karel Kramář či Alois Rašín, by dnes byly pravděpodobně 

označeny za pravicově extrémistické a jako takové by byly v celospolečenském 

diskurzu, médiích i ze strany politických představitelů odmítnuty, byť jsou jejich 

původci uznáváni jako zasloužilí státníci. Nacionalismus je v dnešní době stigmatizován 

a téměř bez výhrady spojován s pojmy jako xenofobie, šovinismus, nesnášenlivost. Zda 

oprávněně, není předmětem této práce, výše uvedená tvrzení uvádím jako popis aktuální 

politické a společenské situace tak, jak ji vnímám. 

 

Revue Národní myšlenka vycházela v letech 1923-1939. Svojí existencí tedy 

spadá do období, ve kterém bylo vše národní velmi silně akcentováno, a to zvláště 

výrazně v Československu, které teprve 5 let před zahájením vydávání Národní 

myšlenky získalo po staletích strávených pod habsburskou nadvládou svoji nezávislost a 

které se již od počátku své existence muselo potýkat s mnoha národnostními problémy – 

ať již se jednalo o soužití s Němci či Maďary usídlenými na našem území, o nejasnosti 

                                                 
47 ČECHUROVÁ, 1999: 8 
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ohledně státních hranic (zejména ve vztahu k Polsku) či samotný vztah mezi Čechy a 

Slováky nyní tvořícími jeden stát. 

 

1.2 Domácí politická situace 
 

Rok 1923 (tedy rok, ve kterém byla zahájena činnost NM) byl pátým rokem 

trvání samostatného Československa. Mladý stát měl za sebou dvouletou činnost 

Revolučního národního shromáždění a tři roky působení Národního shromáždění 

Republiky Československé, které se skládalo se z Poslanecké sněmovny (300 poslanců) a 

Senátu (150 senátorů), jehož složení vzešlo z prvních řádných voleb v dubnu 

(Poslanecká sněmovna) a květnu (Senát) 1920. Co se týká vlád Československa, stihla 

jich mladá republiky za pět let existence poměrně dost – v roce 1923 byla ve funkci již 

šestá vláda od vzniku ČSR. Postupně se jednalo o všenárodní koalici48 (vládla v období 

1918-1919; předsedou vlády byl Karel Kramář), rudo-zelenou koalici49 (1919-1920; 

Vlastimil Tusar), úřednickou vládu (1920-1921; Jan Černý) a opět dvě vlády všenárodní 

koalice (1921-1922; Edvard Beneš, 1922-1925; Alois Švehla). 

 

Je jasné, že po vzniku samostatného Československa stálo před jeho představiteli 

velké množství nelehkých úkolů. Není smyslem této práce je zde všechny uvádět, pro 

dokreslení situace, za jaké došlo ke vzniku NM, lze uvést pouze některé 

z nejvýznamnějších: měnová odluka (okolkování starých bankovek v roce 1919), návrat 

československých legií (zejména z Ruska; 1919-1920), počátek pozemkové reformy (od 

r. 1919), atentát na ministra financí Aloise Rašína (5. ledna 1923), který měl významný 

dopad i na vnitropolitickou situaci, mj. i na přijetí zákona na ochranu republiky (19. 

března 1923). A samozřejmě všudypřítomná otázka národnostních menšin a jejich 

vztahu k nové republice. 

 

 

 

                                                 
48 srov. pozn. 55 
49  označení pro vládní koalici Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu (agrárníci) – 
pravicové zelené strany a dvou rudých levicových stran - Československé sociálně demokratické strany 
dělnické a Československé strany národně socialistické 
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1.3 Národnostní a územní spory 
 

V národnostní otázce, která byla v tehdejší době stěžejní, významně ovlivňovala 

politický život a nemálo se jí věnovala i NM, měl za sebou nově vzniklý stát již tři 

vojensky řešené spory o území – nejprve v roce 1918 muselo být vojensky zasáhnuto 

proti Němci sídlícími v českém pohraničí svévolně vyhlášeným provinciím 

Deutschböhmen (centrum Liberec), Sudetenland (Opava), Deutschsüdmähren (Znojmo) 

a Böhmerwaldgau (Prachatice). Dlužno poznamenat, že vojenský odpor Němců, kteří 

doufali v připojení svých provincií k Rakousku či Německu, nebyl nikterak významný a 

podařilo se jej rychle a bez větších ztrát eliminovat50.  Z hlediska vojenské síly potřebné 

k eliminaci odporu i počtu ztrát byl o poznání horší střet s Maďary, kteří se nehodlali 

vzdát území Horních Uher, tedy Slovenska, přičemž na intenzitě nabraly spory po 

vyhlášení Slovenské republiky rad 16. června 1919. Československá armáda tak musela 

čelit maďarskému odporu nejen v rámci intervenčního zásahu proti Maďarské republice 

rad na jejím území, kterého se ve spojenectví účastnilo Rumunské království a ČSR, ale 

rovněž vojenské snaze o ovládnutí a bolševizaci území Slovenska51. Rovněž Polsko 

nebylo ztotožněno s hranicemi nově vzniklého československého státu, se kterým vedlo 

několik sporů, zejména o Těšínsko. Tento spor, jehož součástí byla i tzv. sedmidenní 

válka52, se vlekl poměrně dlouhou dobu, byl ovlivněn velkým počtem diplomatických a 

politických zájmů nejen ČSR a Polska, ale rovněž Francie, Velké Británie, Sovětského 

svazu a dalších zemí, a definitivně byl vyřešen až 10. června 1920, kdy Edvard Beneš 

(tehdejší ministr zahraničí) a polský premiér Władysław Grabski „přijali ve Spa 

rozhodnutí Nejvyšší rady, že příslušnou hranici určí Rada velvyslanců. Ta 28. července 

vyřkla verdikt dělící území tak, že ponechal ČSR pro ni klíčové oblasti.“53 

 

1.4 Politický systém a politické strany 
 

Politický systém, zejména systém a skladba politických stran Československa, 

tak, jak se ustavil po získání samostatnosti v roce 1918, měl své kořeny již v období 19. 

a počátku 20. století. Ve druhé polovině 19. století byly české zájmy hájeny především 

                                                 
50 KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII. 1918‐1929. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2000. 
s. 31‐35 
51 tamtéž, s. 67‐73 
52 označení pro střet československé a polské armády v Těšínsku ve dnech 23. až 30. ledna 1919 
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dvěma stranami – Národní strana (založena v roce 1848) se v roce 1874 rozdělila na 

Národní stranu (známou jako „Staročeši“) a oddělenou Národní stranu svobodomyslnou 

(„Mladočeši“). Následně docházelo k postupnému vzniku dalších stran (především 

oddělením od Mladočechů), jako např. České strany národně sociální (1897), České 

strany agrární (1899) či Masarykovy Realistické strany (Česká strana lidová; 1900)54. 

 

Československou politiku v prvních letech po vzniku samostatného státu 

ovlivňovala a řídila především tzv. Pětka. Jednalo se o svazek (představitelů) „pěti 

nejsilnějších „československých“ státotvorných stran, odleva bráno: sociálně 

demokratické, čs. socialistické, lidové, agrární, národně demokratické“55. Již z výčtu 

vyplývá, že společných politických názorů Pětka příliš neměla, de facto je lze redukovat 

pouze na dva základní – odpor vůči německým podvratným snahám a vůči 

komunistické opozici. S ohledem na téma této práce považuji za vhodné přiblížit 

v několika větách historii Československé národní demokracie. 

 

Národně demokratická strana vznikla pod názvem Česká státoprávní demokracie 

10. února 1918, a to sloučením několika subjektů – Národní strany svobodomyslné, tedy 

Mladočechů (z nichž se rekrutovali např. Karel Kramář či Alois Rašín), České strany 

státoprávně pokrokové (Antonín Hajn, Lev Borský, Viktor Dyk), Moravské lidově-

pokrokové strany a části České strany pokrokové, tedy Realistické strany. V březnu 

došlo k připojení Národní strany, tedy Staročechů. Předsedou byl zvolen Karel Kramář, 

který v této funkci vydržel po celou dobu existence strany, tedy až do 27. října 1934, 

kdy sloučením Československé národní demokracie, Národní ligy a Národní fronty 

vzniklo Národní sjednocení (dále také jen „NSJ“)56. Ve dnech 24. - 26. března 1919 se 

uskutečnil sjezd strany, na kterém došlo k přejmenování strany na Československou 

národní demokracii a k vytvoření základního politického programu, který byl postaven 

především na československém nacionalismu a lpění na demokracii57. Souběžně došlo i 

                                                                                                                                               
53 KLIMEK, 2000: 85 
54 ČECHUROVÁ, 1999: 10 
55 KLIMEK, 2000: 228 
56 KÁRNÍK, Zdeněk.  České  země v éře První  republiky  (1918‐1938). Díl druhý,  Československo a  české 
země v krizi a v ohrožení  (1930‐1935). 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 577 s. Dějiny českých zemí.  ISBN 80‐
7277‐030‐6. s. 280‐286 
57 Vavrda, Michal. Vztah  Československé  strany národně demokratické k  zahraničně‐politické orientaci 
Hradu. Bakalářská práce. Olomouc, Katedra politologie a evropských studií FF UP, 2012. s. 15 
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k založení Mladé generace Čsl. národní demokracie, ze které se rekrutovala i část 

pozdějších zakladatelů NM. 

 

V roce 1923, který je z hlediska tématu této práce důležitý, neboť v tomto roce 

začala NM vycházet, dochází k určitému názorovému dělení uvnitř Československé 

národní demokracie. Stručně lze dělení charakterizovat jako spor o postoj k Hradu (tedy 

k politice T. G. Masaryka a Edvarda Beneše; postoj k jejich politice a názorům byl ve 

20. a 30. letech výrazným ukazatelem a dělitelem československé politické scény), kdy 

proti sobě stálo křídlo prohradní (Klimek jej označuje za levé58, naopak Čechurová 

tvrdí, že „muži Demokratického středu měli blízko k mnohým idejím prezidenta 

Masaryka, neopouštěli však pravicovou platformu“59), reprezentované např. Františkem 

Hodáčem, moravským křídlem či již zmíněným seskupením okolo Demokratického 

středu, naopak pravicové, nacionalistické a protihradní křídlo bylo reprezentováno 

především předsedou strany Karlem Kramářem a Viktorem Dykem, dále např. 

Františkem Sísem, Antonínem Hajnem a právě představiteli Mladé generace, kteří se 

později seskupili kolem NM. 

 

1.5 Mediální prostředí období I. republiky60 
 

Při vzniku republiky v r. 1918 dominoval mediálnímu prostředí Československa 

tisk, kterému však od 20. let začínala růst konkurence v rozhlasu, a posléze i ve 

filmovém zpravodajství. Období 20. a 30. let znamenalo pro média, zejména tištěná, 

velký rozmach po stránce kvalitativní i kvantitativní. Co se týká legislativy, bylo 

Československo dáváno za vzor demokracie, nicméně cenzura nebyla mladému státu 

nikterak cizí, což ostatně pocítila i Národní myšlenka. V praxi byla uplatňována 

„obsahová cenzura prostřednictvím následné justiční kontroly“61, a to formou částečné 

nebo úplné konfiskace závadných textů. List pak vyšel s prázdnými částmi stránek nebo 

se zcela prázdnými stránkami62. 

                                                 
58 KLIMEK, 2000: 254 
59 ČECHUROVÁ, 1999: 44 
60  tato kapitola byla vytvořena na  základě  informací uvedených v publikaci KONČELÍK,  Jakub, VEČEŘA, 
Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 310 s., xxxii s. obr. příl. 
ISBN 978‐80‐7367‐698‐8., s. 27‐70 
61 tamtéž, s. 34 
62 tamtéž, s. 34 a srov. Příloha č. 5 a 6 
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Základ tisku byl tvořen tiskem stranickým, což byla situace, které zde existovala již 

v období před I. sv. válkou. De facto všechny politické strany měly svoje stranické 

noviny, které kvantitativně tvořily většinu československého tisku. Z nejvýznamnějších 

(míněno dle významu příslušné politické strany) lze zmínit Venkov (agrární strana), 

Národní listy (Čsl. národní demokracie), Lidové listy (Čsl. strana lidová), České slovo 

(Čsl. strana národně socialistická), Právo lidu (Čsl. sociální demokracie) či Rudé právo 

(Komunistická strana Československa). Existoval i (na politických stranách) nezávislý, 

rozhodně však nikoli apolitický, tisk, jehož nejvýznamnějším představitelem byly 

Lidové noviny (prohradně orientované). Z oblasti bulvárního tisku stojí za zmínku 

skutečnost, že jedním z největších vydavatelů bulvárního tisku (např. Večerní list, 

Polední list, Expres či Šejdrem) byl Jiří Stříbrný, jeden z mužů 28. října a pozdější 

stoupenec nacionalismu, kterého při jeho soudním sporu63 zastupoval Ladislav Rašín. 

 

V Československu za období I. republiky vycházelo nejen velké množství novin, 

ale rovněž časopisů. Kromě ilustrovaných magazínů (např. Hvězda či Ahoj na neděli) 

časopisů zaměřených na módu a ženy (Eva, List paní a dívek) nebo mládež (Malý 

čtenář, Mladý hlasatel, Rodokaps), kterých vycházela celá řada (nejvíce přičiněním 

vydavatelství Melantrich), tvořily (s ohledem na téma mé práce) nejzajímavější oblast 

politické revue, ideově politické časopisy a časopisy kulturně politické či umělecké. 

Patřila sem např. prohradní Přítomnost Ferdinanda Peroutky (jehož výroků a názorů si 

NM pozorně všímala), agrárnická Brázda, komunistický Proletkult, katolický Rozmach, 

Akord či Řád nebo umělecký Host. 

 

Národní myšlenka, kterou lze zařadit mezi politické revue, tak měla zdatnou a 

početnou konkurenci. Výhodou pro NM mohlo být její ideové zaměření. Konkurence 

nebyla nejpočetnější, neboť „jejich (krajně pravicový a fašistický – R. H.) tisk zůstával 

čtenářsky málo přitažlivý“64, a většina výše uvedených titulů zastávala zcela odlišné 

politické názory než Národní myšlenka. I z tohoto titulu lze konstatovat, že Národní 

myšlenka představovala skutečně osobitý počin v mediálním a politickém prostředí I. 

republiky. 

                                                 
63 srov. poznámka 552 
64 KONČELÍK a kol., 2010: 52 
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2 Osobnosti Národní myšlenky 
 

2.1 JUDr. Vlastimil Klíma 
 

Vlastimil Klíma, spolu s Ladislavem Rašínem nejvýznamnější osobnost spojená 

s revue Národní myšlenka, se narodil 10. prosince 1898 v Praze. Vlastimil Klíma 

pocházel z dobře situované a vážené rodiny – otcem Vlastimila Klímy byl MUDr. Jan 

Evangelista Vlastimil Klíma (1865-1947), který působil v oboru sociální medicíny a 

balneologie (angažoval se v založení lázní Grljan a Kupari na Jadranu). Z politického a 

ideového hlediska lze předpokládat nezanedbatelný vliv MUDr. Klímy na svého syna, 

neboť dle Josefa Tomeše byl MUDr. Klíma „nadšeným českým vlastencem, sokolským 

činovníkem, propagátorem slovanské vzájemnosti, zvláště česko-jihoslovanských 

(jugoslávských – R. H.) styků“65, což jsou postoje, které zastával i Vlastimil Klíma. Jeho 

matkou byla Marie Klímová, rozená Ježková (1873-1959), dcera architekta Karla Ježka. 

 

Po složení maturity na reálném gymnáziu v Křemencové ulici v Praze dne 3. 

července 1917 pokračoval Vlastimil Klíma ve studiu práv na Karlově (v době jeho 

nástupu ještě Karlo-Ferdinandově) univerzitě v Praze. Studium úspěšně dokončil v roce 

1922 a byl promován na doktora práv. Následně ještě pokračoval ve svém studiu, a to 

v letech 1922-1923 na École libre des sciences politiques v Paříži (dnes škola existuje 

pod názvem Institut d'études politiques de Paris – Pařížský institut politických věd66), 

kde se věnoval oboru politických věd. 

 

Již od raného mládí se Vlastimil Klíma angažoval ve spolkovém a politickém 

životě, a to jakožto stoupenec obnovení samostatnosti českého státu. V prvotní fázi se 

jednalo zejména o Klímovo angažování se ve studentském hnutí, což v roce 1917 

vyústilo v jeho zvolení jednatelem Svazu českoslovanského studenstva (úzce spjatého s 

Českou stranou státoprávně pokrokovou) a podílel se na vzniku studentské revue Mladá 

                                                 
65 Klíma, 2012: 289 
66  Sciences  Po.  In:  http://en.wikipedia.org/  [online]  22.  4.  2015  [cit.  29.  4.  2015].  Dostupné  z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sciences_Po 



22 
 

generace67. Klímovým základním východiskem, ze kterého čerpal své politické, 

ekonomické a sociální postoje a názory, byl nacionalismus, který nechápal jako prvek 

rozdělující, ale sjednocující. V dovětku ke svým pamětem uvedl, že nacionalismus 

podle něj „vyjadřuje všenárodní cíle a zájmy, to, co třídy a vrstvy sjednocuje, je v tom 

smyslu nad třídami a stranami. Je to soustředivá, nikoli odstředivá koncepce. 

Nacionalismus vyzdvihuje a právě v dobách nebezpečí zdůrazňuje, co národ pojí, 

odmítá a snaží se odstranit, co národ vnitřně rozděluje“68. 

 

Kromě působení ve funkci sekretáře Ústředního spolku mlynářů (1922-1939), na 

které později navázalo působení ve funkci generálního sekretáře Spolku mlynářů (1939-

1940) a ve funkci generálního tajemníka mlynářské sekce Ústředního svazu 

československého průmyslu69, je Klímova činnost v období I. republiky svázána 

především s působením v Československé národní demokracii (zejména v její Mladé 

generaci, jejímž členem byl od roku 1918 do roku 1930), a od roku 1934 v Národním 

sjednocení (které vzniklo 27. října 1934 sloučením Československé národní 

demokracie, Národní ligy a Národní fronty), pro které vytvořil v roce 1937 společně 

s Ladislavem Rašínem a dr. ing. Františkem Touškem (politik národní demokracie) 

nový program (byl otištěn v č. 10 XIV. ročníku NM). V letech 1937 až 1939 byl 

Vlastimil Klíma poslancem Národního shromáždění (zvolen byl za Národní sjednocení 

již v roce 1935, nicméně mandátu se ujal až v roce 1937 po úmrtí Karla Kramáře). 

 

Dobu okupace Československa prožil Vlastimil Klíma relativně v poklidu, 

rozhodně klidněji než jeho druh a přítel Ladislav Rašín. O to více jej zasáhlo období 

politických procesů a komunistické justiční zvůle, které se naplno rozvinulo po roce 

1948. Nejprve byl v roce 1950 donucen uzavřít svoji advokátní kancelář a přejít do jiné, 

aby byl následně 1. září 1951 zatčen. Jeho případ byl zařazen do tzv. procesu se Zelenou 

internacionálou („Soud nad „přisluhovači“ Zelené internacionály představuje jakousi 

pravicovou obdobu procesu s Miladou Horákovou a spol. a po útoku na 

třetirepublikovou demokratickou garnituru přináší postižení občanských složek 

společnosti, prakticky vyloučených z veřejného života již v roce 1945 − agrárníků, 

                                                 
67 Klíma, 2012: 290 
68 ANM – Fond Vlastimil Klíma, k. 4, sl. 19, s. 23. Doslov k mým pamětem. 
69 Klíma, 2012: 289‐290 
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národních demokratů a integrálních katolíků“70. Rozsudek byl krutý. Proces byl 

ukončen dne 26. dubna 1952, kdy byli všichni obžalovaní uznáni vinnými a Vlastimil 

Klíma (stejně jako dalších 5 obžalovaných) byl odsouzen na doživotí71. 9. května 1960 

vyhlásil prezident Antonín Novotný rozsáhlou amnestii (publikována ve sbírce zákonů 

pod číslem 54/1960 Sb.), na základě které byl propuštěn na svobodu i Vlastimil Klíma. 

Jakmile se politická situace v Československu začala v 60. letech uvolňovat, započal 

Vlastimil Klíma snahu o svoji rehabilitaci. Výsledkem jeho (i většiny odsouzených 

z procesů se Zelenou internacionálou) snahy bylo nejprve v roce 1967 zrušení 

původního rozsudku, a následně i jeho plná rehabilitace72. Velkou část své životní 

energie a času věnoval Vlastimil Klíma sepisování svých pamětí (o jejichž rozsahu 

svědčí např. Fond Vlastimila Klímy uložený v Archivu Národního muzea), z nichž 

většina doposud setrvává pouze v rukopisné podobě73. Vlastimil Klíma zemřel 23. 

prosince 1987. I přes velmi pohnuté životní osudy se tak dožil úctyhodného věku 89 let. 

 

2.2 JUDr. Ladislav Rašín 
 

JUDr. Ladislav Rašín se narodil 22. června 1900 v Praze, byl tedy o 2 roky 

mladší než jeho přítel a druh z politického působení i redakce NM Vlastimil Klíma. 

Pokud jsem u Vlastimila Klímy zmínil vliv jeho otce na politické a společenské názory 

synovy, pak v případě Ladislava Rašína lze s mírnou nadsázkou konstatovat, že 

osobnost jeho otce byla osudová. JUDr. Alois Rašín, jeden z nejvýznamnějších českých 

(československých) politiků v historii, několikrát vězněný účastník protirakouského 

(předválečného i válečného) domácího odboje, významný právník a národohospodář a 

jeden z Mužů 28. října (1918), svého syna vychovával k hrdosti na příslušnost 

k českému národu a v duchu nacionalisticky orientovaných názorů. Nacionalismus byl 

pro Aloise Rašína žitým názorem, což dokládají nejen „časté výlety na památná místa 

Čech, kterými Alois Rašín kompenzoval rodině svou častou nepřítomnost“74, a které 

měly v tehdejší době zásadně významnější a hlubší obsah, než je tomu dnes. Nebyla to 

                                                 
70 Anev, Petr. Procesy s údajnými přisluhovači Zelené internacionály. Paměť a dějiny [online]. 2012, roč. 
6, č. 4, s. 23 [cit. 29. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet‐dejiny/pad1204/023‐
034.pdf 
71 tamtéž, s. 23 
72 tamtéž, s. 34 
73 v roce 2012 byla knižně vydána část Klímových pamětí týkající se Mnichovské dohody z 29. září 1938, a 
to pod názvem „1938: Měli jsme kapitulovat?“ 
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však bohužel pouze výchova či osobní příklad otcův, který formoval mladého 

Ladislava. Velmi významným mezníkem v Ladislavově životě byl atentát na jeho otce, 

který dne 5. ledna 1923 spáchal anarchokomunista Josef Šoupal a v důsledku kterého, 

po útrpném a dlouhém umírání, JUDr. Alois Rašín dne 18. února 1923 skonal. Ladislav 

Rašín, kterého čekala závěrečná etapa jeho studia práv na Karlově univerzitě, se tím 

v 22 letech „stal nositelem otcova odkazu. Od prvních kroků na politické scéně byl 

veřejností nahlížen jako „mladý“ Rašín a zcela automaticky porovnáván s postavou 

otce“75. O úctě, kterou Ladislav choval ke svému otci, svědčí mj. i fakt, že vydání části 

pamětí Aloise Rašína na pokračování bylo jedním z prvních počinů nově vzniklé NM, a 

to již od 1. čísla (souhrnně v knižní podobě vydal Ladislav Rašín paměti svého otce 

v roce 192976). 

 

Souputnictví Ladislava Rašína a Vlastimila Klímy lze symbolicky nalézt i 

v jejich osudech dospívání a rané dospělosti. Stejně jako Klíma tak i Rašín vystudoval 

reálné gymnázium v Křemencové ulici v Praze, pokračoval ve studiu práv na Karlově 

(Karlo-Ferdinandově) univerzitě v Praze (studium dokončil v roce 1922, tedy o rok 

později než Klíma) a rovněž absolvoval (v roce 1924) půlroční stáž na École libre des 

sciences politiques v Paříži77. 

 

Politické a pracovní působení Ladislava Rašína až do (pro český národ 

tragických) událostí v září 1938, a následně v březnu 1939, bylo dosti podobné působení 

jeho přítele Vlastimila Klímy. Stejně jako on se i Ladislav Rašín věnoval advokátní 

(resp. do roku 1929 nejdříve koncipientské) praxi, působil v Mladé generaci Čsl. 

národní demokracie a věnoval se publikování v NM. 

 

Zásadní chvíle, ve kterých se Ladislav Rašín zapsal do historie českého národa a 

československého státu, přišly v roce 1938. Tváří tvář blížící se katastrofě v podobě 

nacistické agrese a spojenecké zrady se, byť pouze dočasně, spojily osobnosti s naprosto 

protichůdnými a nepřátelskými politickými názory. Dne 21. září 1938, tedy pouhých 9 

dnů před mnichovským diktátem, došlo k dohodě o vytvoření Výboru na obranu 

                                                                                                                                               
74 Uhlíř, Jan B. Národní demokrat Ladislav Rašín. Historický obzor. 1998, roč. 9, č. 9‐10. s. 220 
75 tamtéž, s. 221 
76 RAŠÍN, Alois a RAŠÍN, Ladislav, ed. Paměti Dra Aloise Rašína. Praha: Ladislav Rašín, 1929. 229 s. 
77 ANM – Fond Ladislav Rašín, k. 10, sl. 343. Dr. Vladimír Minařík: „Padl muž a Čech“ (nekrolog L. Rašína) 
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republiky, v jehož čele stanul právě JUDr. Ladislav Rašín78. Kromě zástupců 

československé sociální demokracie se jednání o ustavení výbory zúčastnili zástupci 

všech hlavních politických stran. U jednoho stolku se tak sešli a shodli zástupci 

Národního sjednocení, lidovců, komunistů i národních socialistů. V. Klíma ve svých 

pamětech k tomuto okamžiku uvádí: „již v kapitole o počátcích naší spolupráce 

s komunisty jsem uvedl, že jsme se hned tehdy dohodli na potřebě dosazení silné vlády 

národní fronty odporu, odhodlané jít do všech důsledků. Z toho vyplynula myšlenka 

utvoření Výboru na obranu republiky, v jehož čelo měl být postaven dr. Ladislav 

Rašín.“79 Oficiálně bylo ustavení Výboru na obranu republiky vyhlášeno následujícího 

dne, tedy 22. září 1938, na manifestaci českého lidu před budovou parlamentu. Při této 

manifestaci zazněla i Rašínova památná slova: „Není rozdílu mezi mnou a komunisty, 

když jde o republiku.“80 Ačkoli ideologie komunismu byla Rašínovi (stejně jako celému 

okruhu redakce NM) bytostně cizí, ohrožení republiky pro něj bylo natolik zásadní, že 

si vyžadovalo skutečně celonárodní jednotu. 

 

Ani po mnichovském diktátu však Ladislav Rašín nevzdal svůj boj o český 

národ a český (československý) stát. Přestože patřil k velkým kritikům prezidenta 

Beneše, zejména z důvodu jeho kapitulace a odmítnutí vojenské obrany 

československých hranic, nepatřil Ladislav Rašín v období tzv. 2. republiky (označení 

pro období Československa od 1. října 1938 do 14. března 1939) k těm, kteří volali po 

vládě silné ruky či využívali dobovou situaci k útokům na své prvorepublikové 

nepřátele. Nebál se rovněž kritizovat kroky nové vlády (nejprve pod vedením gen. Jana 

Syrového a následně Rudolfa Berana), pokud je považoval za příliš velké ústupky 

Německu. V období 2. republiky došlo ke zrušení politických stran a povoleny byly 

pouze dvě – Strana národní jednoty zahrnující bývalé středové a pravicové politické 

strany a (opoziční) Národní strana práce zahrnující bývalé levicové strany. Ladislav 

Rašín (stejně jako Vlastimil Klíma a hrstka dalších poslanců) tento systém odmítal a 

nadále setrvával v poslanecké sněmovně jako nezávislý poslanec. Své vymezení se vůči 

druhorepublikovému systému a atmosféře vyjádřil i při hlasování o zásadních 

legislativních změnách – „V listopadu 1938 hlasoval proti ústavním zákonům o 

autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi, které si vynutili tamní nacionalisté, protože v 

                                                 
78 Uhlíř Jan B., Ladislav Rašín a Výbor na obranu republiky, Proglas – Revue pro politiku a kulturu. 1999, 
roč. 9, č. 7, s. 26 
79 Klíma, 2012: 163 
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nich spatřoval další rozvolnění již tak rozvrácené integrity pomnichovského 

Československa. A konečně 15. prosince 1938 odmítl hlasovat v Národním shromáždění 

pro tzv. Zmocňovací zákon, který zaváděl prvky autoritativního státu, protože eliminoval 

parlament z ústavního systému ČSR a veškerá výkonná a zákonodárná moc byla podle 

něj převedena na vládu a prezidenta republiky.“81 

 

Po 15. březnu 1939, kdy došlo k okupaci zbytku republiky německou brannou 

mocí a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava, se Ladislav Rašín zapojil do činnosti 

odbojové skupiny Politické ústředí, která se zaměřovala na zpravodajskou činnost a 

předávání informací mezi Benešovou exilovou vládou v Londýně a domácími 

politickými představiteli. Tato činnost se však Ladislavu Rašínovi stala osudnou. 13. 

prosince 1939 byl zatčen Gestapem a po věznění v pražské pankrácké věznici byl v roce 

1940 převezen do Berlína, kde byl souzen. Odmítl veškerá obvinění (z velezrady), 

naopak sám obvinil Německo z porušování právního statusu Protektorátu82. Přesto byl 

odsouzen k trestu smrti, který mu byl následně změněn na trest odnětí svobody v délce 

15 let. Věznění v německých věznicích však natolik podlomilo Rašínovo zdraví, že se 

svobody – své ani svého národa, nedožil. Zemřel ve věku nedožitých 45 let dne 20. 

března 1945 ve vězeňské nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem (9 dnů před 

osvobozením města americkou armádou83. 

                                                                                                                                               
80 tamtéž, s. 164 
81  JANDL,  Jan.  Ladislav  Rašín  ‐  český  politik  a  vlastenec,  který  nikdy  nekapituloval.  In: 
http://www.ceskenarodnilisty.cz./  [online]  [cit.  29.  4.  2015].  Dostupné  z: 
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/ladislav‐rasin.html 
82 tamtéž 
83  History  of  Frankfurt  am Main.  In:  http://en.wikipedia.org/  [online]  20.  4.  2015  [cit.  29.  4.  2015]. 
Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Frankfurt_am_Main#World_War_II) 
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3 Revue Národní myšlenka 
 

3.1 Základní struktura 
 

Revue Národní myšlenka vycházela v období od října 1923 do ledna 1939, její 

vydávání bylo ukončeno policejním zákazem ze dne 6. února 1939. Celkem tedy vyšlo 

15 úplných ročníků, přičemž každý ročník obsahoval 10 čísel (ve většině ročníků vyšla 

některá čísla jako dvojčíslo), poslední (XVI.) ročník vyšel neúplný – vyšla pouze čísla 

1-4. Ročník byl vždy zahájen 1. číslem v říjnu a ukončen 10. číslem v červenci roku 

následujícího. Výjimku (ze zkoumaných ročníků) tvořil ročník VII., který vycházel od 

září (1929) do června (1930). Standardně činil rozsah ročníku 320 stran (32 stran na 

jedno číslo), v některých ročnících to však bylo i méně (316 či 298 stran). Národní 

myšlenka byla tištěna ve formátu A5, písmo bylo na obálce tištěno červenou barvou na 

bílém podkladu, v časopisu nebyly otiskovány žádné fotografie či obrázky, pouze text. 

Vydavatelem byl Vlastimil Klíma, redakce sídlila v Lützowově (dnešní Opletalova) 

ulici č. 3 v Praze. 

 

Revue Národní myšlenka byla vystavěna na komentování aktuálních politických 

(domácích i zahraničních) událostí a na prezentování idejí integrálního nacionalismu a 

s ním souvisejících postojů. Toto zaměření NM se projevilo mj. i tím, že lze vysledovat 

pouze tři pravidelné rubriky, které se v NM v průběhu vydávání objevovaly. Všechny tři 

byly zařazeny na konci časopisu a netvořily hlavní část obsahu časopisu. Jednalo se o 

již popsané rubriky „Myšlenky a fakta“ (krátké zprávy a komentáře k událostem), 

„Autoři a knihy“ (od V. ročníku nahrazenou rubrikou „Kultura“), která obsahovala 

zejména recenze vydávaných knih, později i upozornění na veškeré kulturní počiny, a 

rubrika „Přehled význačných (politických) událostí“, která byla de facto jen přehledem, 

dle redakce NM důležitých, událostí uplynulého měsíce (měsíců) s uvedením data. 

Kromě zmíněných rubrik vyšlo v NM několik článků, které svým rozsahem přesáhly 

jedno číslo. Jednalo se zejména o paměti Aloise Rašína vydávané jeho synem 

Ladislavem, které v NM vycházely v prvních 4 ročnících. A dále se jednalo o několik 

studií (národohospodářských, politických, filosofických), které vycházely na 
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pokračování přes několik čísel NM. Veškerý další obsah NM byl redakcí vybírán dle 

aktuálnosti. 

 

3.2 Obsah vybraných ročníků revue Národní myšlenka 
 

3.2.1 I. ročník 
 

I. ročník NM vycházel od října 1923 do června 1924. Celkem vyšlo 10 čísel, 

všechna samostatně (v pozdějších ročních vycházela některá čísla jako dvojčíslo). I. 

ročník NM obsahoval celkem 320 číslovaných stran textu (číslování bylo průběžné 

v rámci celého ročníku, takže každé číslo navazovalo číslováním stránek na předchozí). 

 

Číslo 1., říjen 1923 

 

První číslo NM obsahovalo úvodník84, ve kterém byly představeny hlavní 

důvody a ideje pro založení nového časopisu. Následoval první díl pamětí zavražděného 

ministra financí JUDr. Aloise Rašína, které na pokračování (od čísla 1 ročníku I. do 

čísla 10 ročníku IV.) vydával pod názvem „Z otcových pamětí“85 jeho syn a člen 

redakční rady NM Ladislav Rašín. Zahraničně-politické situaci byl věnován článek 

Františka Poláka (rovněž zakládající člen NM) s názvem „Sestup na zem“86. Uvedený 

článek se zamýšlel nad tzv. Rúrskou krizí, kdy v lednu 1923 došlo k okupaci Porůří ze 

strany Francie a Belgie v odpovědi na neplacení válečných reparací Německem87. Ze 

strany německého obyvatelstva bylo přistoupeno k pasivní rezistenci, která však 

způsobila Německu nekontrolovanou hyperinflaci a výměnu vlády. František Polák 

k tomu ve svém článku uvedl, že „největší politickou událostí letošního roku (1923 – R. 

H.) je kapitulace Německa před Francií v Porůří“88. Další články již byly věnovány 

výhradně domácím událostem – článek Dr. Jana Rennera (člen redakční rady NM) 

                                                 
84 srov. s. 2‐3 
85 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1923‐1924, roč. I., č. 1, s. 3‐8 
86 tamtéž, s. 9‐11 
87 více např. JEŘÁBKOVÁ, Zdenka: Obsazení Porúří v roce 1923 a jeho hospodářský význam pro Německo 
a Velkou Británii. Ekonomická Revue, Vysoká škola báňská ‐ Technická univerzita Ostrava, 2010, roč. 13, 
č. 1, s. 37‐52. Dostupné z: 
http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/cerei/cs/Papers/VOL13NUM01PAP04.pdf 
88 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1923‐1924, roč. I., č. 1, s. 9 
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s názvem „Projev národní vůle“89 byl podrobnou politickou (politologickou) analýzou 

výsledků obecních voleb probíhajících od září 192390, a to z pohledu NM, tedy 

z pohledu pravicového a nacionalistického – „Lid by nesnesl vlády česko-německé. To 

jest jistě jasno všem. Tím méně by snesl diktaturu socialistických stran.“91. Obdobně 

vyzníval článek Dr. Jan Eberta (redaktor NM) „Pryč od revoluce!“92, ve kterém autor 

varoval před nebezpečím socialismu a nabádal k nutnosti zachovat demokracii. Po 

morálním apelu redakce NM s názvem „Nový duch v literatuře. Mladí autoři, 

promluvte!“93, ve kterém vybízejí mladé autory k tvorbě tak, aby byla zajištěna 

návaznost na české literární velikány, jakými byli např. „Neruda, Jirásek, Erben, Čech, 

Němcová“94, následovaly poslední dva články s obdobnou tématikou. Prvním byl článek 

doc. dr. Václava Verunáče95 s názvem „Sociální politika nové doby“96 a druhým článek 

JUDr. Vlastimila Klímy s názvem „Cesta k sociálnímu smíru“97. Oba články 

pojednávaly o otázkách sociální politiky s tím, že zásadní prostor byl věnován otázce 

dělnické, která byla v období 1. republiky velmi aktuální a živá. 

 

Číslo 2, listopad 1923 

 

Úvod druhého čísla I. ročníku NM zajistil zahraničně-politickým tématem opět 

F. Polák článkem „Československo ve světové politice“98, ve které analyzuje zvolení 

československého zástupce do Rady Svazu národů a návštěvu prezidenta republiky ve 

Francii, Belgii a Anglii. Ve 2. čísle se rovněž objevil první příspěvek ze zahraničí. 

Konkrétně se jednalo o článek „Státní převrat ve Španělsku dílem národního hnutí“99, 

ve kterém jeho autor, pan Pedro Sebastian de Erice (španělský vyslanec v Praze), 

vysvětluje důvody a záměry nastolení vlády Miguela Primo de Rivery. Článek Otakara 

Karla s názvem „Hrdina, jenž upadl v nemilost“100 se nad tématem kultu „neznámého 
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vojína“, včetně patřičné podoby jeho památníku, zamýšlí nad postojem k nacionalismu 

a útokům socialistů a „humanistů“ na něj. Nad úkoly, které čekají na parlament 

v následujícím období (od zahájení podzimního zasedání dne 30. října 1923), se 

v článku „Československý parlament opět v činnosti“101 zamýšlí autor podepsán jako 

Nelson. Ekonomickou problematikou se ve 2. čísle zabývaly dva poslední články – 

„Několik poznámek k sociálnímu pojištění“102 od ing. Františka Touška (člen redakce 

NM a poslanec103), jehož název dostatečně vypovídá o obsahu, a „Osud Rašínova 

dukátu“104 od Ladislava Rašína, ve kterém kritizuje schválenou podobu 

Československého dukátu105, jehož vznik byl iniciován autorovým otcem Aloisem 

Rašínem. 

 

Číslo 3, prosinec 1923 

 

Zahraničním tématům byly v tomto čísle věnovány dva články. Prvním bylo 

pojednání Františka Hlaváčka s názvem „List legionářské historie“106, které bylo osobní 

vzpomínkou autorovou na generála Andrea Grazianiho, který velel československým 

legiím v Itálii107. Druhým byl článek Františka Poláka s názvem „Co možno očekávati 

od nového amerického kongresu“108, což byla úvaha nad tím, jaká je možno míti 

očekávání od amerického kongresu zvoleného 7. listopadu 1923, a to v domácí i 

zahraniční (především směrem k Evropě) politice. Ekonomickým otázkám se věnovaly 

rovněž dva články, a to „Metody dělnické politiky“109 od Vlastimila Klímy a „Čeho je 

nám ještě třeba v našem hospodářství?“110 od Václava Verunáče. První ze jmenovaných 

článků v duchu základních idejí integrálního nacionalismu, na kterém NM stála, 

poukazoval na nutnost vykonávat dělnickou politiku tak, aby byla v souladu 

s celonárodními zájmy. Klíma nikterak „dělnickým“ stranám neupíral právo na činnost 
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a politický boj, ale tvrdil, že je nutné, aby zájmy dělníků nebyly staveny do protikladu 

k zájmům ostatních vrstev a tříd, ale do souladu. Ve druhém článku vybízí V. Verunáč 

k podpoře a rozvoji domácího (československého) podnikání, neboť nezávislost 

hospodářskou považoval za podmínku nezávislosti politické. 3. číslo NM je pak 

doplněno článkem „Budoucnost Slovenska“111, ve kterém jeho autor (článek je podepsán 

pouze iniciálou „N.“) nabádá k většímu porozumění mezi Čechy a Slováky, které podle 

něj jediné může zamezit hrozbě Maďarů a Němců na Slovensku. Posledním článkem je 

„Chrám českého umění“112 od prof. A. Srby, který je poměrně nemilosrdnou kritikou 

fungování Národního divadla, zejména co se repertoáru a kvality provedení týče. 

 

4. číslo, leden 1924 

 

Lednové číslo I. ročníku se od předchozích tří odlišovalo tím, že byl větší 

prostor věnován zahraničním otázkám, událostem a osobnostem. Po již tradičním 

úvodu, který obstaralo další pokračování pamětí Aloise Rašína113 tematicky doplněné 

otištěním promoční řeči Ladislava Rašína s výstižným názvem „Věren otcovu 

odkazu“114, následoval první díl rozsáhlého pojednání Františka Poláka s názvem „O 

neodvislý sociální názor českého nacionalismu“115, které sám autor uvedl takto: 

„Podávajíce zde přehled nauk dob minulých, dali bychom rádi svými úvahami podnět 

k posilování a prohlubování zásad neodvislého myšlení národního nejen v otázce 

sociální, nýbrž ve všech problémech politických…“116. Za tímto článkem byl zařazen 

článek Odona Páry117 „Bezejmenné pokolení“118, ve kterém se projevily autorovi 

básnické a literární sklony a které je poetickým zamyšlením se nad situací autorovi 

generace. Jak již bylo zmíněno na začátku tohoto odstavce, významnou část 4. čísla 

tvořily články se zahraniční tématikou. Prvním z nich byl portrét Maurice Barrése119, 
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který sepsal Eugéne Bestaux a pro NM přeložila Ludmila Marešová120. Maurice Barrés 

byl pro své nacionalistické a protiněmecké názory pro redakci Národní myšlenky 

zdrojem a inspirací, navíc oba hlavní představitelé NM – Klíma i Rašín, ve Francii 

studovali a měli k ní blízko. Dalším článkem byla analýza výsledku anglických voleb ze 

dne 6. prosince 1923, kterou pod názvem „Po volbách v Anglii“121 publikoval Fr. P. 

Komentáře a analýzy volebních výsledků v zahraniční se v NM objevovaly často, 

přičemž ve většině případů nezahrnovaly pouze výsledek (a případná očekávání odvislá 

od rozložení politických sil po volbách), ale rovněž popis a hodnocení volebního 

systému v dané zemi. Posledním článkem bylo zamyšlení Jana Eberta „Jugoslavie a 

naše republika“122, ve kterém vyzývá k odstranění vzájemných výpadů uveřejňovaných 

v novinách obou zemí, neboť „více nám poslouží chladná rozvaha, jakou k sobě 

zachovávají přátelsky domýšlející, nežli vzájemné výpady žurnalistické“123. 

 

5. číslo, únor 1924 

 

5. číslo I. ročníku uvedl článek Vlastimila Klímy s názvem „Tradice rodová a 

národní“124. Klíma zde reagoval na rys poválečné společnosti, ve které byly velmi 

moderní pojmy pokrok či pokrokovost. Té Klíma vyčítá, že se projevuje v „zásadním 

odporu ke všemu starému“125 a rovněž „honbou za něčím docela novým“126. Do 

protikladu k takto pojímané pokrokovosti staví tradice, a to zejména tradice národní a 

rodové (rodinné). Neodmítá pokrok jako takový, avšak tvrdí, že „moderní a pokrokový 

člověk musí dovést slíti potřebu přítomnosti s tradicí a závazkem minulosti“127. Únorové 

číslo rovněž přineslo první pokračování studie Františka Poláka s názvem „O neodvislý 

sociální názor českého nacionalismu“128 a komentář autora R. K. „Koupený socialism?“, 

ve kterém na příkladu údajného uplácení socialistických stran (tzv. Práškova či Lihová 

aféra) varuje před vlivem, který by prostřednictvím financí mohly mít zahraniční síly na 

československou politiku, a to zejména prostřednictvím socialistických stran majících 

sklon k internacionalismu. Kritikou pozemkové reformy (probíhala de facto po celou 
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dobu trvání 1. republiky, tedy v letech 1918-1938129) se zabýval článek „Pozemková 

reforma s hlediska národního“130 od autora Dr. C. S. Jediným článkem v 5. čísle 

týkajícím se zahraniční otázky bylo stanovisko redakce s názvem „Uznání sovětů a 

styky s Ruskem“131, které obsahovalo varování před sbližováním se Sovětským svazem a 

jeho uznáním, neboť zejména na příkladu hospodářství je jasně vidět, že „stav Ruska 

není normální“132. 

 

Číslo 6, březen 1924 

 

V čísle 6 bylo přerušeno vydávání studie Františka Poláka s názvem „O 

neodvislý sociální názor českého nacionalismu“. Paměti Aloise Rašína byla doplněny o 

oslavný článek Jana Rennera „Za státníkem – hrdinou“133 o Aloisi Rašínovi. Zajímavý 

prvek tvoří článek „Náboženství a demokracie“134 Karla Vaňka. Náboženství obecně 

nebylo tématem, kterému by NM věnovala příliš prostoru. Ne že by se články na toto 

téma v NM vůbec nevyskytovaly, ale jejich četnost oproti článkům na téma 

nacionalismu, německé hrozby či mezinárodních vztahů byla řádově nižší. Vaňkův 

článek je de facto obranou náboženství (bez bližšího konfesijního určení, nicméně 

z kontextu článku i doby jest patrno, že autor hovoří výhradně o křesťanství) proti 

socialistickým a pokrokářským (ve smyslu, jak jej chápala NM) útokům. Článek 

„Woodrow Wilson a jeho vzkaz o úkolech demokracie“135 autora Fr. P. je nekrologem 

prezidenta Spojených států amerických Thomase Woodrow Wilsona, který zemřel 3. 

února 1924. Zvláštní důraz je kladen na ukázání protikladu Wilsonových politických 

názorů a socialismu. Článek „Soumrak parlamentarismu ve Francii“136 sepsal Ladislav 

Rašín při svém pobytu v Paříži jako kritiku krize francouzské parlamentní demokracie, 

jejíž příčinu viděl Rašín zejména v postupu francouzských komunistů a radikálních 

socialistů. Vlastimil Klíma přispěl do čísla 6 článkem „Divide et impera!“137, který byl 

zásadní kritikou socialistických (pod které zahrnul rovněž myšlenky marxistické a 
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komunistické) idejí a zároveň obhajobou těch, které socialisté nazývali „buršoasií“. I 

v tomto čísle nechyběl příspěvek Václava Verunáče s názvem „Hrst myšlenek k dělnické 

otázce“138. 

 

Číslo 7, duben 1924 

 

Zajímavým počinem na úvod 7. čísla byl článek „Národní myšlenka 

jihoslovanská“139, který jeho autor Dr. Rajko Gjermanović sepsal přímo pro NM. 

K autorovi samotnému redakce NM uvedla: „Autor tohoto článku, přítel našeho 

redakčního kruhu, jest jedním z představitelů mladé politické generace jihoslovanské. 

Jest příslušníkem demokratické strany a horlivým propagátorem myšlenky jednoty 

Jugoslavie proti pokusům separatistů.“140. Výzva všem čtenářům, aby pomáhali šířit a 

propagovat národní myšlenku (jako ideu) v každodenním životě, pod názvem 

„Propagandou proti propagandě“141 byla sepsána autorem pod pseudonymem Nelson, 

nicméně z obsahu článku lze dedukovat, že se jednalo o osobu z úzkého redakčního 

kruhu. Autor vida, že k obdobné propagandě dochází v Německu, USA, Francii, Itálii, 

Anglii a dalších zemích, vyzývá k témuž i československý lid. Korupci a stranické 

kupčení s funkcemi a posty ve státní správě nemilosrdně zkritizoval Vlastimil Klíma 

v článku „Prodávání duší“142. Zajímavým prvkem tohoto článku je poměrně ostrá 

Klímova kritika Československé obce legionářské (dále také jen „ČOL“), kterou zde 

dokonce nazývá Socialistickou obcí legionářskou. I v průběhu dalších ročníků byly 

zmínky o ČOL dosti kritické (zejména se zdůvodněním, že tato organizace přejala 

socialistické a „prohradní“ myšlenky), přestože si jinak redakce NM československých 

legií vážila a jejich zásluhy na vzniku Československa nikterak nepopírala (s čímž není 

v rozporu ani to, že v opozici vůči Masarykovi a Benešovi redakce NM vždy bránila 

zásluhy domácího protirakouského odboje). Kritický tón obsahoval i další článek 

(redakční) s názvem „Vina vlády na prohraných volbách“143, ve kterém je vládě 

republiky kladen za vinu výsledek voleb na Podkarpatské Rusi 16. března 1924 (volby 
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vyhrála s 39,4 % Komunistická strana Československa144, ve který dle NM „zvítězily na 

celé čáře strany nepřátelské republice“145. Redakce NM ve výsledku voleb viděla 

dokonce tak zásadní ohrožení Československa, že za jediné řešení považovala zrušení 

voleb, „bez ohledu na to, zda je to demokratické či nikoliv“146. Zdůvodnění takového 

kroku bylo typické pro NM i integrální nacionalisty obecně: „zájem národa a státu musí 

nám být nade vše, i nad demokracii, stane-li se mu nebezpečnou“147. Dle mého názoru a 

v kontextu myšlenek prezentovaných na stránkách NM je uvedený návrh nutné chápat 

jako krajní řešení, nikoli jako odmítnutí parlamentní demokracie jako takové. Ladislav 

Rašín stále pobýval v Paříži na studijním pobytu (s trochou nadsázky lze říci, že alespoň 

na několik měsíců měla NM svého zahraničního zpravodaje), a zde vznikl i jeho další 

článek „Před volbami ve Francii“148, ve kterém hodnotí šance jednotlivých stran na 

úspěch v nadcházejících volbách do francouzského parlamentu. Po krátké úvaze Marie 

Delcourt149 s názvem „Občanská výchova“150, kterou opětovně přeložila Ludmila 

Marešová (lze se důvodně domnívat, že se jednalo o dceru rektora Univerzity Karlovy, 

prof. Františka Mareše), bylo 7. číslo NM zakončeno dalším pokračováním studie 

Františka Poláka s názvem „O neodvislý sociální názor českého nacionalismu“151. 

 

Číslo 8, květen 1924 

 

V pořadí již 8. číslo I. ročníku NM bylo zahájeno článkem, který měl sice 

poněkud nenápadný a z ducha NM nikterak nevybočující název „Pro silnou vlast“152, 

nicméně kritikům (zvláště pozdějším, až po ty soudobé) poskytl záminku k osočení NM 

ze šíření fašistických myšlenek. Článek totiž nebyl ničím jiným než přepisem projevu 

Benita Mussoliniho po jeho vítězství v italských volbách ze dne 6. dubna 1924, navíc jej 

redakce uvedla dosti pozitivně. Nicméně náhled redakce NM je třeba chápat v kontextu 

doby (tedy roku 1924) a pozdější vyjádření představitelů NM jasně prokázala, že 

fašismus není směrem, který by propagovali či si jej přáli. Dále byl zařazen článek 
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146 tamtéž, s. 207 
147 tamtéž, s. 207 
148 tamtéž, s. 208‐211 
149  DETIENNE, Marcel:  Delcourt Marie  (1891‐1979).  In:  http://www.universalis.fr  [online]  [cit.  29.  4. 
2015]. Dostupné z: http://www.universalis.fr/encyclopedie/marie‐delcourt/ 
150 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1923‐1924, roč. I., č. 7, s. 211‐213 
151 tamtéž, s. 213‐216 
152 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1923‐1924, roč. I., č. 8, s. 228‐231 
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„Generace“153 Karla Vaňka, který je vysloveně filosofickou úvahou nad významem 

generace, tedy společenství občanů obdobného věku. František Polák navázal na své 

předchozí články vydávané na pokračování pod názvem „O neodvislý sociální názor 

českého nacionalismu“ článkem (rovněž rozděleným do 3 čísel NM) „Nacionalism 

v politickém myšlení“154, ve kterém předkládal čtenářům představu o tom, kterak se 

„nacionalism žijícího lidu musí projevovati nejen citově, nýbrž rozumově jako rozvážný 

program politický, hospodářský a sociální“155. Všech šest článků lze chápat jako 

nejucelenější představení nacionalismu jakožto politického (zahrnujíce v to rozměr 

ekonomický, sociální, kulturní apod.) programu na stránkách Národní myšlenky. Článek 

Vlastimila Klímy „Finanční rozvrat dělnických organisací v Rusku“156 je zajímavý 

především tím, že většina kritiky Sovětského svazu na stránkách NM byla vedena 

z pozice ekonomické, nikoli např. z titulu občanského teroru. NM se snažila prokázat, 

že socialismus (ztělesňovaný sovětským režimem) ekonomicky nefunguje, což bylo 

míněno především jako varování před socialistickými tendencemi v Československu. 

 

Číslo 9, červen 1924 

 

9. číslo přineslo druhý díl studie „Nacionalism v politickém myšlení“157 Františka 

Poláka. Na požádání redakce NM sepsal prof. Dr. František Mareš158 pod názvem „Kant 

a svoboda národů“ studii Kantova díla, a to u příležitosti 200 let od jeho narození. Ani 

Ladislav Rašín v Paříži nezahálel a do červnového vydání NM přispěl dvěma články: 

prvním byl článek Stéphana Lauzanne, redaktora francouzského deníku Le Matin, 

„Duch dnešní Francie“159, který vznikl na žádost NM (Rašínovu), a „Rozpaky 

vítězů“160, ve kterém Rašín hodnotil výsledky francouzských voleb ze dne 11. května 

1924. V článku „Práce našeho parlamentu“161 se Jiří Tábor kriticky zamýšlí nad dvěma 

návrhy, které aktuálně projednával parlament: zákon o sociálním pojištění a snížení 

mírového počtu československé armády (z počtu 150.000 vojáků na 120.000). K tématu 

                                                 
153 tamtéž, s. 232‐234 
154 tamtéž, s. 235‐240 
155 tamtéž, s. 235 
156 tamtéž, s. 241‐243 
157 tamtéž, s. 275‐278 
158 rektor Univerzity Karlovy v Praze, poslanec za ND a stoupenec  integrálního nacionalismu. Více např. 
na  František  Mareš.  In:  http://www.phil.muni.cz  [online]  [cit.  29.  4.  2015].  Dostupné  z: 
https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/maresf.html 
159 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1923‐1924, roč. I., č. 9, s. 268‐271 
160 tamtéž, s. 271‐275 
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velikosti, vyzbrojenosti a připravenosti československé armády se NM opakovaně 

vracela, zejména v průběhu času, kdy narůstala německá hrozba. 

 

Číslo 10, červenec 1924 

 

Poslední číslo I. ročníku NM přineslo zakončení obsáhlé studie Františka Poláka, 

jejíž druhá polovina byla vydávána pod názvem „Nacionalism v politickém myšlení“162. 

Pod názvem „Pro solidaritu zaměstnavatelů a dělníků v průmyslu“163 byla čtenářům 

představena autorem s iniciálami L. M. studie, „kterou napsal pan de Leener, profesor 

university v Bruselu, v „Revue de l’Institut de Sociologie Solvay““164. Nosným tématem 

byla solidarita a vzájemná úcta mezi zaměstnavateli a dělníky; obdobných článků 

vycházelo v NM větší množství, a to jako protiváha proti socialistickým a zejména 

komunistickým myšlenkám třídního boje. Integrální nacionalisté z NM chtěli za každou 

cenu udržet národní jednotu jako jedinou možnou obranu před vnitřním i vnějším 

ohrožením republiky, a proto věnovali velký prostor myšlenkám odmítajícím jakékoli 

rozbroje mezi jednotlivými stavy a třídami. Po vzoru Rašínově tentokrát i Klíma přispěl 

článkem sepsaným v zahraničí, a to jak jinak než z Francie (z přímořského letoviska 

Biarritz) – článek „Obtíže francouzského hospodářství“165 je popisem aktuálního, a dle 

Klímy nikterak radostného, stavu francouzského hospodářství, z pohledu placení 

německých reparací, inflace, průmyslové výroby, spotřeby a dalších hospodářských 

ukazatelů. V závěrečném „provolání“ „Našim čtenářům“166 rekapituluje redakce NM 

první vydaný ročník, děkuje svým čtenářům za to, že zejména jejich přičiněním může 

být NM nejen ideově a politicky, ale rovněž finančně zcela nezávislá, a slibuje 

pokračování v nezmenšené intenzitě a v nastoleném myšlenkovém kurzu. Po tomto 

projevu redakce NM ještě následuje výrazně anti-bolševický článek ruského spisovatele 

a odpůrce Lenina a bolševismu Vladimíra Burceva167 „Neštěstí chodí v zástupech“168, 

sepsaný rovněž na přání redakce NM. 

 

                                                                                                                                               
161 tamtéž, s. 278‐280 
162 tamtéž, s. 293‐300 
163 tamtéž, s. 300‐302 
164 tamtéž, s. 300 
165 tamtéž, s. 302‐306 
166 tamtéž, s. 306‐308 
167  Vladimir  Burcev.  In:  http://cs.wikipedia.org  [online]  11.  3.  2015  [cit.  29.  4.  2015].  Dostupné  z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Burcev 
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Shrnutí I. ročníku NM 

 

Přestože Národní myšlenka byla založena mladými muži (V. Klímovi bylo 25 

let, L. Rašínovi 23), lze na základě zkoumání konstatovat, že Národní myšlenka měla od 

počátku ustálený a pevný ideový základ. I. ročník (a logicky ani žádné další) nebyl 

ročníkem, ve kterém by se NM teprve hledala a utvářela svůj názor. Ten byl naopak 

hned od počátku vyjadřován zcela otevřeně a jasně. I. ročníku dominovaly (kromě 

vydávaných pamětí Aloise Rašína) v oblasti domácí politiky články reagující na 

uskutečněné doplňující parlamentní volby na Podkarpatské Rusi v březnu 1924 a 

zákony aktuálně projednávané v parlamentu. V oblasti zahraniční politiky se I. ročník 

NM věnoval především vývoji ve Francii, situaci Německa a československo-

jugoslávským vztahům. Z ideového hlediska převažovaly články na podporu 

nacionalismu a především články zaměřené na vysvětlování škodlivosti socialismu, a to 

jak z ideového, tak i hospodářského hlediska. 

 

3.2.2 III. ročník 
 

III. ročník NM vycházel od října 1925 do července 1926. Celkem vyšlo 10 čísel, 

všechna samostatně. III. ročník NM obsahoval celkem 320 číslovaných stran textu. 

 

Číslo 1, říjen 1925 

 

Dalším seriálem uvedeným na stránkách NM byl překlad (Jaroslava Urbana) 

divadelní hry „Prolog nenapsaného dramatu“169 chorvatského autora Hr. Ivo 

Vojnoviče170, který k tomu uvedl: „Vyhovuji s díkem Vaší milé žádosti, aby se první 

dějství mého právě zakončeného dramatického díla…přeložilo do češtiny, a to výslovně 

pro Vaši znamenitou revui „Národní myšlenku“.“171 V článku „O Stránských a spol. ve 

straně národně demokratické, kapitola poslední“172 komentovala redakce NM rozkol 

uvnitř ND, kdy došlo k odštěpení prohradního (moravského) křídla a založení Národní 

                                                                                                                                               
168 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1923‐1924, roč. I., č. 10, s. 309‐311 
169 tamtéž, s. 4‐6 
170  Ivo  Vojnović.  In:  http://en.wikipedia.org  [online]  10.  4.  2015  [cit.  29.  4.  2015].  Dostupné  z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ivo_Vojnovi%C4%87 
171 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1925‐1926, roč. III., č. 1, s. 4 
172 tamtéž, s. 7‐13 
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strany práce pod vedením Jaroslava Stránského173. Z ideových hledisek stále NM zcela 

na straně Karla Kramáře a k odchodu části ND poznamenalo toliko, že „není čeho 

litovati – naopak můžeme mít radost z vyjasnění situace ve straně i z toho, že jsme všas 

správně postřehli, co se děje“174. Poslanec za ND Cyril Svozil uveřejnil článek „Několik 

poznámek k zamýšlené úpravě požitků stát. zaměstnanců“175, ve kterém se věnoval 

chystané úpravě odměňování zaměstnanců státní správy, Vlastimil Klíma připojil úvahu 

„Kapitola o politické hypochondrii“176, ve které rozvinul myšlenky týkající se rozkolu 

v ND. Svým článkem dokazoval, že tento rozkol by neměl být chápán jako „tříštění 

nesocialistické fronty, jemuž se mělo zabrániti za každou cenu“177, ale že „zakladatelé 

„národní strany práce“ svým rozhodnutím protisocialistické frontě…prospěli, poněvadž 

prostě vlastní svou praxí politickou a vlastními projevy stavěli se vždy na hranici 

socialismu“178. Jan Renner v článku „O naši bezpečnost“179 komentoval nejaktuálnější 

zahraničněpolitickou událost, kterou byla konference v Locarnu konaná dne 5.-16. října 

1925180, resp. kritizoval československou zahraniční politiku (v čele s Benešem) za 

chyby v jednáních předcházejících konferenci, které způsobily, že situace byla pro ČSR 

„krajně nepříznivá, a jsou zcela pochopitelné kritické úvahy některých vůdčích listů o 

výsledcích naší zahraniční politiky“181. V listopadu 1925 se měly konat další (v pořadí 

druhé) parlamentní volby, což byla událost, která nemohla ujít pozornosti NM. 

František Polák uveřejnil článek „Cizina a naše volby“182, což byla zajímavá úvaha o 

tom, jak může výsledek voleb ovlivnit vnímání Československa v cizině. Uvedl, že 

úkolem voličstva je, „aby republika dostala parlament, v němž by převahu neměli 

socialisté, nýbrž ti, kdož jsou pro politiku posílení národa, konsolidace státu a 

zabezpečení sociálního pořádku. Čím slabší bude socialism, čím určitější porážka 

komunistů, tím silnější bude republika v očích ciziny.“183 

 

                                                 
173 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918‐1938). Díl první, Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918‐1929). 2., opr. vyd. Praha: Libri, 2003. 571 s. Dějiny českých zemí. ISBN 80‐7277‐195‐7, s. 
372‐373 
174 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1925‐1926, roč. III., č. 1, s. 13 
175 tamtéž, s. 14‐15 
176 tamtéž, s. 16‐20 
177 tamtéž, s. 16 
178 tamtéž, s. 16 
179 tamtéž, s. 20‐23 
180 KÁRNÍK, 2003: 361‐364 
181 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1925‐1926, roč. III., č. 1, s. 20 
182 tamtéž, s. 23‐25 
183 tamtéž, s. 24 
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Číslo 2, listopad 1925 

 

Redakční článek „Občanský blok“184 se na úvod zamýšlel nad možnostmi 

povolebního uspořádání. Nejprve se kriticky vyjádřil na adresu volebního řádu, který 

„neodpovídá idei československého národního státu“185, poté varoval před přizváním 

Němců do vlády, neboť „běda národu, který musí přizvat Němce, aby mohl vládnout; 

tuto možnost vylučujeme a limine (= zásadně – R. H.)“186, aby v závěru vyzval k tomu, 

aby „republikáni (agrárníci – R. H.), národní demokraté a živnostníci (Československá 

živnostensko-obchodnická strana středostavovská – R. H.) vytvořili pevnou oporu 

národní a individualistické (nesocialistické – R. H.) politiky“187. Volbám se věnoval i 

Vlastimil Klíma v článku „Naše volební filipika“188, ve kterém hodnotil volební 

možnosti z hlediska ideového základu NM, tedy nacionalismu: „V našich nynějších 

volbách půjde vlastně také jenom o dva veliké tábory: pro a proti českému 

nacionalismu.“189. Ladislav Rašín podrobil výsledek locarnských dohod v článku 

„Líbánky v Locarnu“190 ostré kritice, ve které neváhal použít ani břitký sarkasmus: „Svět 

se radoval, že z dosavadních nepřátel jediným škrtnutím péra stali se milenci, 

překypující něhou a láskou. Opravdové líbánky.“191. Z hlediska Československa však 

Locarno znamenalo pohromu, neboť jednak z něj vyšlo posíleno Německo, a rovněž je 

dohoda „zhoršeným vydáním dřívější spojenecké smlouvy“192 Československa s Francií. 

Autor podepsaný Dr. L-čský se v článku „Poučení z krachu Stinnesova koncernu?“193, 

zamýšlel nad tím, do jaké míry by měl stát podporovat tvorbu mohutných koncernů194. 

Sám autor uvádí, že by se k nim mělo přistupovat velmi opatrně195. Již v úvodním 

článku zazněla kritická slova k československému volebnímu řádu. Téma rozvinul 

Vladimír Šáryn v článku „Volební řád nezaručuje národní vládu“196, ve kterém se 

vyslovil proti vázaným kandidátkám a přednesl stanovisko redakce NM, že 

                                                 
184 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1925‐1926, roč. III., č. 2, s. 37‐40 
185 tamtéž, s. 37 
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41 
 

„znovuzavedení majoritních (tedy většinového systému namísto poměrného – R. H.) 

voleb, jež by zabezpečily národní, pevnou vládu, musí býti posledním cílem všech 

nacionálně cítících příslušníků československého národa“197. 

 

Číslo 3, prosinec 1925 

 

Na úvod 3. čísla bylo zařazeno pokračování překladu divadelní hry „Prolog 

nenapsaného dramatu“198 Ivo Vojnoviče z prvého čísla. Redakční článek „Porážkou 

k vítězství“199 se věnoval volebnímu neúspěchu ND (strana získala pouze 13 křesel200), 

přičemž více než příčinám se redakce NM věnovala otázce, co je třeba změnit, aby se 

tento neúspěch neopakoval. Článek varoval především před jakýmkoli poraženectvím, 

neboť „není třeba lkáti nad volebními výsledky…dospěje se ke konsolidaci ve vlastních 

řadách a…dá podklad pro politickou odvahu a útočnost“201. Článek „Defaitismus ve 

finanční politice“202 autora Mil. byl kritikou nadšeného vítání myšlenek francouzského 

ministra financí Josepha Caillauxe, kterého autor označil za šiřitele „nejnebezpečnějšího 

válečného defaitismu“203, a naopak obhajobou finanční (zejména deflační) politiky 

Aloise Rašína. K volbám otiskla NM ještě jeden článek, resp. dopis od čtenáře (Dr. 

Jaroslav Moser), s názvem „Rekriminace a výhledy“204. Autor, evidentně člen, nebo 

alespoň příznivec, ND přiznává volební porážku, nicméně řešením dle něho je 

„samostatnost politickou, kterou máme, doplnit samostatností hospodářskou“205, tedy 

zlepšovat ekonomickou situace občanů. 

 

Číslo 4, leden 1926 

 

V tomto čísle byl dokončen překlad divadelní hry „Prolog nenapsaného 

dramatu“206 Ivo Vojnoviče. Článek „Program nové vlády“207 reagoval na přednesení 
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vládního programového prohlášení, které však dle redakce NM „má tolik slabin a 

nedostatků, že při veškeré loyalitě k státotvorným stranám musíme na ně poukázati“208. 

Následuje výčet některých chyb vládního prohlášení, však pak shrnuje prohlášení, že 

přednesený program je „formalitou a snůškou slibů více méně neurčitých a kulatých“209. 

V článku „Německá bujnost“210 poukazoval Vlastimil Klíma na německé provokace 

v parlamentě i v ulicích211, přičemž kritizoval, že veřejného odsouzení se dostalo 

především následným českým manifestacím. NM byla vždy k československým 

Němcům velmi radikální, což jasně vyjádřil v tomto článku i Klíma: „Naší politikou 

musí proto býti, nikoliv jim (Němcům – R. H.) další posice dávat nebo popouštět, nýbrž 

dosavadních je zbavovat.“212. Prof. Bohumil Baxa (senátor za ND popravený nacisty213) 

přispěl NM článkem „Několik slov o župním zřízení“214, ve kterém rozvinul své výhrady 

(národnostní, věcné a finanční215) k návrhu zákona o župních a okresních úřadech, 

přičemž hlavním cílem by měla být ochrana „českého člověka v území národnostně 

smíšeném“216. Jediným zahraničněpolitickým článkem byl komentář Ladislava Rašína 

„Smlouva rusko-turecká útokem proti Svazu národů“217, ve kterém konstatuje, že rusko-

turecká smlouva (de facto se jednalo o pakt o neútočení218) „v podstatě prohlašuje Svaz 

národů za nepřítele obou států“219. Na konec čísla uvedl Dr. E. v článku „Hospodářský 

rok 1925“220 přehled uplynulého roku z hlediska hospodářského. 

 

Číslo 5, únor 1926 

 

V úvodu byl zařazen první díl studie „O základě národní myšlenky u jižních 

Slovanů“221 od Dr. F. Heriče, „organisátora příslušných oddělení universitní knihovny a 
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vědeckého badatele zejména o historii a jazyku jižních Slovanů“222. V tomto prvním díle 

pojednával především o historii jižních Slovanů, kam zahrnoval Slovince, Chorvaty, 

Srby a Bulhary223. Vlastimil Klíma v článku „Jazykové poměry v Československu 

upraveny“224 poukazoval na dvě skutečnosti: legislativní ústupky Němcům nad rámec 

mezinárodních závazků Československa225 a na nedostatečné sebevědomí českých 

(československých) občanů, kteří nedovedou „všude práva svého jazyka vyžadovati a 

vynucovati“226. Otázka uznání Sovětského svazu de iure byla v československém 

politickém prostředí trvale přítomna od konce války až do vyřešení v roce 1935 a i na 

stránkách NM jí byl věnován prostor. L. Rašín v článku „Uznání vlády sovětů de 

jure“227 nikterak nevybočil z trvajícího a odmítavého stanoviska NM k uznání SSSR, 

neboť „zločinný režim bolševiků, který nepředstavuje ani v nejmenším demokratickou 

vládu nebo možnost vlády, poněvadž se opírá výlučně o nejnižší vášně…“ (Rašín zde 

citoval slova francouzského ministra zahraničí Pichona228). Redakční článek „Cíle a 

prostředky“229 komentoval aktuální stav na domácí politické scéně, zejména slabost 

vládní koalice („je zřejmo, že koaliční strany každou osobní i věcnou otázku neposuzují 

jinak, nežli s hlediska úspěchu, nebo neúspěchu v řadách svých voličů“230), a především 

znovu aktuální otázku přizvání Němců do vlády, které NM odmítala a tvrdila, že „stát 

má a musí zůstat státem československým, aby splnil úkol, pro nějž byl založen.“231. NM 

otiskla článek Karla Vaňka s názvem „Krise demokracie“232, přičemž uvedla, že 

„mínění autora tohoto článku uveřejňujeme jako podklad k diskusi“233. Článek 

neobsahuje žádné na první pohled kontroverzní myšlenky, tou hlavní je názor, že „jsou 

to tedy předně politické strany, které svou diktaturou a nikoliv demokratičností 

znesnadňují politický život“234. Posledním článkem byla úvaha Jana Rennera „Co nás 

čeká v Ženevě?“235 týkající se chystané schůze komitétu pro odzbrojení. Renner uvedl, 
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že „trvalý duch odvety u Němců a Maďarů nedovoluje, abychom skládali zbraň, dokud 

tito dva rušitelé evropského míru plně neodzbrojili.“236. 

 

Číslo 6, březen 1926 

 

V březnovém čísle pokračovala druhým dílem studie „O základě národní 

myšlenky u jižních Slovanů“237 od Dr. F. Heriče. Ladislav Rašín vydal v roce 1926 

knihu Vznik a uznání Československého státu238, ve které zdůrazňoval význam 28. října 

1918 a domácího odboje pro vznik Československa. Vydání této knihy se NM věnovala 

články „Vznik a uznání československého státu“239 Vlastimila Klímy, který byl de facto 

recenzí vydané knihy, a článek „Nejsme malým národem“240, který byl přetiskem části 

Rašínovy knihy. Osobnosti Benita Mussoliniho se věnoval článek Jana Rennera „Italský 

Napoleon?“241, který byl krátkým představením osobnosti, názorů a politických kroků 

Mussoliniho. Co se týká jeho hodnocení, uvedl Renner toto: „Může býti různý úsudek 

československé veřejnosti o fašismu a jeho vůdci. V jednom však musí Mussolini 

imponovati všem českým nacionalistům, v tom, jak hájí princip národního státu“242. Na 

článek „Krise demokracie“ z předchozího čísla navázal V. Klíma úvahou „Co je 

s demokracií?“243, která byla rovněž uvedena jako „příspěvek k diskuzi“244. Klíma ve 

své filosofické úvaze uvádí, že je přednější „vládne-li se dobře než to, vládne-li se 

demokraticky“245 a že „demokracie bude skutečně zachráněna jen tím, stane-li se de 

facto vládou nejlepších“246. Vladimír Šáryn se v příspěvku „Nejvyšší účetní kontrolní 

úřad“247 věnoval instituci uvedené v názvu, která byla pro ČSR novotou (úřad byl 

založen 1919248). Poslední článek s názvem „Rumunsko a Moskva“249 se věnoval 

událostem ze září 1924, kdy došlo v Besarábii k pokusu o bolševický ozbrojený převrat. 
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Jednalo se o přetisk zprávy Rumunských úřadů dokazující přímou účast SSSR na této 

akci. 

 

Číslo 7, duben 1926 

 

Po pokračování studie „O základě národní myšlenky u jižních Slovanů“250 od Dr. 

F. Heriče následovala redakční úvaha „Koalice ideová a koalice exploitační“251 se 

věnovala nenahraditelné roli Aloise Rašína v tzv. Pětce (viz kapitola Politický systém a 

politické strany), pod jehož vedením existovala „ideová koalice“252, zatímco Švehlovu 

koalici pojilo už jen „vědomí, že se tak dá přece jen dosáhnout vyrovnání se stranickými 

požadavky na nejlepší procento“253. NM dále přetiskla pod názvem „Francouzská 

finanční krise“254 hlavní myšlenky hlavního referátu z kongresu „o příčinách dnešní 

francouzské krize a cestách k nápravě“255, které dle NM plně odrážejí heslo Aloise 

Rašína: „pracovat a šetřit“256. V článku „Německá lekce v Ženevě“257 komentoval Jan 

Renner žádost Německa o přijetí do Společnosti národů a kritizoval postup českého 

zástupce (ministra zahraničí Beneše), který vyjádřil „ochotu vzdáti se místa v Radě 

Společnosti národů“258, což byl dle Rennera chybný krok. Ladislav Rašín se článkem 

„Národní banka Československá“259 vyjádřil ke vzniku Národní banky 

Československé260 a k měnové politice vůbec, přičemž „zavedení zlaté měny musí býti 

naším ideálem do budoucna“261. Karel Vaněk přispěl krátkou úvahou „Neparlamentní 

vláda a demokracie“262, ve které glosoval ustavení úřednické vlády Jana Černého263, 

resp. se vyjadřoval k legitimnosti úřednické vlády jako takové. Tuto formu vlády 

jednoznačně odmítal se slovy, že „úřednická vláda u nás tedy jest pouze jaksi zástupcem 
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diktatury. Jest to cosi měkčího, ale také nezodpovědnějšího a možno říci 

podzemnějšího.“264. 

 

Číslo 8, květen 1926 

 

Na úvod 8. čísla byl zařazen další díl studie „O základě národní myšlenky u 

jižních Slovanů“265 od Dr. F. Heriče. Francie (spolu s Jugoslávií) byla zemí, ke které 

měli členové redakce osobně NM nejblíže. I proto se články zabývající situací ve 

Francii objevovaly v NM často a rovněž překlady francouzských článků bývaly do NM 

zařazovány. Jedním z nich byl překlad článku Hélie-Roberta Savaryho, generálního 

tajemníka franco-československé Obchodní komory266 s názvem „Obchodní styky 

Francie s Československem“267. Článek „Rozmach nacionalismu“268 Vlastimila Klímy 

byl jakýmsi ideovým provoláním a výzvou k šíření nacionalistických myšlenek („vítáme 

každé upřímně nacionální hnutí a každé takové hnutí je nám sympatické“269), včetně 

radikálního vymezení se vůči socialismu (který je „frontou nepořádku, třídního boje, 

nenávisti a rozkladu“270) a československým Němcům: „Pro nás platí, že jsme si tento 

stát založili, aby naplňoval národní myšlenku československou, že Němci mohou plnit 

to, co pokládají za svoje poslání ve vlastních státech a u nás jejich minorita žádné 

vlastní kultury nevytvořila a že tedy v tomto státě musí vládnout vždycky a jedině 

československý národ.“271. Jan Renner poukázal v článku „Koalice proti Ženevě“272 na 

nebezpečí smlouvy uzavřené 24. dubna 1926 mezi Německem a SSSR273, kterou 

považoval za namířenou proti Společnosti národů (obdobně jako smlouvu rusko-

tureckou – viz ročník III., č. 4 NM) a zopakoval postoj NM, že „proti nebezpečí 

pangermánskému a III. internacionály je třeba pevné hradby slovanských a latinských 

(míněno západoevropských – R. H.) národů“274. Poměrně ojedinělým počinem byl 

článek „Výchova k zločinnosti“275 Ladislava Rašína, který se týkal kriminality, tedy 
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tématu jinak v NM absentujícímu. Rašín (sám právník) se v článku vyjadřoval kriticky 

k praxi TGM, který často uděloval milosti odsouzencům na smrt, ke zmírnění trestních 

postihů (mj. zavedení podmínečného odsouzení276) a rovněž ke snahám o zrušení trestu 

smrti. Rašín nebyl zapřisáhlým zastáncem trestu nejvyššího, nicméně doporučoval o 

jeho zrušení neuvažovat dříve, než se změní „rozvrácené poměry poválečné, zejména 

však zvrácené právní nazírání celých vrstev obyvatelstva, otravovaného komunistickou 

propagandou, hlásající oprávněnost zločinu a zaviňující ne v poslední řadě nynější 

úžasný vzrůst zločinnosti“277. 

 

Číslo 9, červen 1926 

 

Předposlední číslo III. ročníku NM přineslo na úvod dokončení studie „O 

základě národní myšlenky u jižních Slovanů“278 od Dr. F. Heriče. Přestože hlavní ideou 

NM byl nacionalismus a boj za samostatnost Československa, byly články týkající se 

velkých postav národního obrození výjimečné. Jednou z mála připomínek velikánů naší 

historie byl v předposledním čísle III. ročníku NM článek Vladimíra Šáryna „Palacký – 

nacionalista“279 uveřejněný k 50. výročí (26. května 1926) úmrtí Františka Palackého. 

Dalším článkem převzatým z Francie byl komentář Jacquese Bainvillea (francouzského 

novináře) „Demokracie a parlamentarism“280, který se týkal převratů v Polsku 

(nastoupení Piłsudskiho k moci) a Portugalsku (pokus o armádní převrat) a na jejich 

pozadí důsledků pro demokracii a parlamentarismus. Článek „Touha po klidu“281 L. 

Rašína byl zásadním ideovým odsouzením socialismu a komunismu a výzvou k 

„ostrému postupu proti velezrádným rejdům“282 komunismu. V článku „Nová italská 

renaissance“283 se V. Klíma vrátil k otázce italského fašismu. Vypočítává úspěchy 

Mussoliniho a nezdráhá se ani uvést, že „režim Mussoliniho je nejdemokratičtějším 

režimem současné Evropy, neboť nikde jinde neopírá se žádný režim o takovou důvěru a 

mohutnost veřejného mínění“284. Zároveň však jasně deklaruje, že při sjednocení 
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nacionálních sil v ČSR „nejde o slepý obdiv a napodobení taktiky Mussoliniho“285. 

Redakce NM vydala před blížícím se VIII. sokolským sletem úvahu (pod názvem 

„Sokolský slet“286), ve které uvedla, že slet je příležitostí k aktivaci nacionálních sil 

v celém národě, doslova, že slet „umožní statisícům občanů zpytovati své vlastní 

svědomí a definitivně zodpověděti si otázku, jak žít v samostatném státě 

československém“287. Posledním článkem byla úvaha Jana Rennera „Vzkříšení 

nacionalismu“288, ve které podává přehled o tom, kterak „nacionalismus razí si opět 

vítězně cestu světem“289, a to na příkladu mnoha evropských zemí (Anglie, Itálie, 

Francie, Polsko, Španělsko290). 

 

Číslo 10, červenec 1926 

 

Poslední číslo zahájil článek „Lví silou – vzletem sokolím“291, ve kterém V. 

Klíma podal zprávu o proběhlém VIII. sokolském sletu, který byl dle Klímy 

ztělesněním a vyjádřením myšlenky, že „jsme vynikajícím národem ve střední Evropě a 

jako jsme si sami dobyli samostatnost pod praporem národní myšlenky, tak ji pod tímto 

praporem taky uhájíme.“292. Ke stále aktuálnímu tématu možné česko-německé vlády (k 

jejímu uskutečnění došlo v říjnu, kdy ve vládě Antonína Švehly poprvé zasedli němečtí 

ministři293) se vyjadřoval L. Rašín v článku „Musíme si vládnout bez Němců“294, 

přičemž stanovisko NM zůstávalo stále nezměněno: „Bylo by novým zločinem, kdyby 

Němci byli voláni tam, kam v československém národním státě patří jen ti, kdo jej 

připravovali, zakládali a budovali.“295. Karel Vaněk vyslovil článkem „Národ 

Husův“296 domněnku, že aktuální doba je velmi podobna době Husově, neboť „právě 

tak jako v dobách Mistra Jana Husi, i dnes mocní tohoto světa jsou v rozporu 

s lidem“297. Dr. V. Š. v článku „Francie v nebezpečí“298 uvedl, že Francie je 
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hospodářsky ve velmi špatné situaci, čemuž nepřispívá nerozhodnost vlády a chybné 

politické kroky v posledních dvou letech299. Z francouzského prostředí vzešel i článek 

„Inflace a její důsledky“300, který pro NM přeložil L. Rašín a který byl podrobnou 

ekonomickou studií o inflaci a jejích důsledcích (dle autora článku veskrze negativních, 

neboť inflace dle něj „rozvrací stát a uvolňuje společenská pouta“301). Posledním 

článkem III. ročníku NM byl přetisk pozdravného projevu Dr. Anibala Teodorescua, 

starosty Bukurešti, který přednesl jako host VIII. sokolského sletu v Praze. 

 

Shrnutí III. ročníku NM 

 

V III. ročníku se NM věnovala v oblasti domácí politiky především 

parlamentním volbám, které se uskutečnily v listopadu 1925 a které znamenaly porážku 

pro „domácí“ stranu NM, tedy Národní demokracii. Zvláštní prostor byl věnován otázce 

přizvání zástupců německých stran do vlády, ke kterému se NM vždy stavěla odmítavě. 

V zahraničních otázkách opět dominoval vývoj ve Francii a Německu, k němuž přibyla 

otázka uznání (de iure) Sovětského svazu a různých variant mocensko-spojeneckých 

bloků v Evropě (zejména v důsledku uzavření Locarnských dohod). Z ideového 

hlediska byl největší prostor věnován socialismu a jeho negativům, otázce demokracie a 

parlamentarismu (v důsledku sílících tendencí k ustavování autoritářských režimů 

v Evropě) a československého volebního řádu a rovněž byla z ideového hlediska 

hodnocena fašistická ideologie. 

 

3.2.3 IV. ročník 
 

IV. ročník NM vycházel od října 1926 do července 1927. Celkem vyšlo 10 čísel, 

z toho čísla 2 a 3 vyšla v březnu 1927 jako dvojčíslo. IV. ročník NM obsahoval celkem 

320 číslovaných stran textu. 

 

 

 

                                                                                                                                               
298 tamtéž, s. 302‐305 
299 tamtéž, s. 304 
300 tamtéž, s. 305‐309 
301 tamtéž, s. 309 
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Číslo 1, říjen 1926 

 

IV. ročník NM byl zahájen úvodníkem, ve kterém redakce NM upozorňuje na 

nebezpečí socialismu a potřebu ještě intenzivnější propagace a aplikace nacionalismu ve 

všech vrstvách i oblastech politického, hospodářského, společenského i kulturního 

života. První článek po pamětech Aloise Rašína již předznamenával nejdůležitější 

vnitropolitickou událost, ke které mělo dojít během vydávání IV. ročníku NM – 

prezidentské volby v květnu 1927. Článek Vlastimila Klímy „President není nad 

stranami“302 je kritikou T. G. Masaryka v tom ohledu, že dle Klímy je Masaryk čím dál 

více spojen pouze s levicovými stranami, a „že už tedy ani sám nehodlá býti kandidátem 

celonárodním“303 a že „stanovisko našich nacionálních kruhů k eventuální (v době psaní 

článku ještě nebylo jasno, zda bude TGM v dalších volbách kandidovat) Masarykově 

kandidatuře je dáno Masarykovým (odmítavým – R. H) stanoviskem k nacionalismu a 

k těmto nacionálním kruhům“304. V 1. čísle IV. ročníku bylo zahájeno vydávání dalšího 

seriálu, tentokrát s názvem „Duch předválečné mládeže“305 od Odona Páry (toho času 

konzula v Záhřebu). V tomto souboru statí vylíčil Pára atmosféru a události ve 

společnosti tak, jak je vnímala generace, která před I. sv. válkou dosáhla věku 

vysokoškolského. Zahraničním záležitostem se věnovaly články „Příklad Francie“306 

od Ladislava Rašína, ve kterém poukazoval na zhoubný vliv vlády francouzské levice, a 

článek „Evropa a Orient“307 od Berthe Georges-Gaulis308, který je popisem Turecka po 

nastoupení vlády Mustafy Kemal Atatürka. 

 

Číslo 2, listopad 1926 

 

Pokračování započatých seriálů bylo ve 2. čísle umístěno na s. 33-36 (paměti 

Aloise Rašína) a s. 41-49 („Duch předválečné mládeže“ Odona Páry). Článek 

„Českoněmecká vláda porušením národního rázu státu“309 Vlastimila Klímy osvětluje 

                                                 
302 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1926‐1927, roč. IV., č. 1, s. 8‐13 
303 tamtéž, s. 13 
304 tamtéž, s. 13 
305 tamtéž, s. 14‐17 
306 tamtéž, s. 18‐21 
307 tamtéž, s. 21‐24 
308 redakce NM o Berthe Georges-Gaulis uvedla, že „autorka této studie je renomovanou znalkyní otázek 
blízkého Orientu a francouzské koloniální politiky; obsah studie je výsledkem právě skončené cesty 
Tureckem“ 
309 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1926‐1927, roč. IV., č. 2, s. 37‐40 



51 
 

jeden z nejvýraznějších rysů názorového programu NM i integrálního nacionalismu jako 

takového – ideu národního státu. V úvodu svého článku Klíma toto stanovisko jasně 

deklaruje: „účastní-li se ve vládě nějakého státu zástupci několika národů, znamená to, 

že v tomto státě není národa vládnoucího, státního, že toto není stát národní, nýbrž 

národnostní“310. Současně uvádí, že národnostním menšinám, byť početně i kvalitativně 

významným, nezbývá, „než se smířiti se všemi důsledky, plynoucími z toho, že jsou proti 

vládnoucímu národu pouhými zlomky národa, jenž je národem státním a 

vládnoucím“311. Jakákoli participace německých (postoj NM byl totožný i k Maďarům, 

těm se však do československé vlády nikdy dostat nepodařilo) zástupců 

v československé vládě tak byla pro NM zcela nepřijatelná. Obdobně kritický vztah, 

který redakce NM zaujímala vůči Československé obci legionářské, zastávala i vůči 

Československé obci sokolské (dále také jen „ČOS“) – uznávala zásluhy a význam 

Sokola v časech obrozeneckých i v rámci protirakouského odboje, nicméně poválečným 

představitelů vyčítala stranickost a příklon k socialismu. V tomto duchu se nesl i článek 

Jana Eberta „Poměr Sokolstva k otázkám přítomnosti“312. Na článek z 1. čísla tohoto 

ročníku navazovala reportáž Berthe Georges-Gaulis s názvem „Turecko Mustafy 

Kemala“313. 

 

Číslo 3, prosinec 1926 

 

Na úvod 3. čísla bylo zařazeno pokračování Párových statí „Duch předválečné 

mládeže“314. V tomto čísle NM byl otištěn „Otevřený list panu ministerskému 

předsedovi Antonínu Švehlovi“315, který je podepsán Vlastimilem Klímou (coby 

vydavatelem NM) a Ladislavem Rašínem (za redakční kruh NM) a ve kterém NM 

protestuje proti postupu pražského policejního ředitelství, které výnosem ze dne 12. 

srpna 1926 zakázalo schůzi Mladé generace (národní demokracie) na Slovanském 

ostrově v Praze. Tento postup považovala NM za odporující ústavě a žádala o nápravu. 

V duchu integrálního nacionalismu varuje Ladislav Rašín v článku „Nebezpečí 

depopulace“316 před klesající porodností Čechoslováků, která by mohla vést ke změně 

                                                 
310 tamtéž, s. 37 
311 tamtéž, s. 37 
312 tamtéž, s. 50‐53 
313 tamtéž, s. 54‐57 
314 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1926‐1927, roč. IV., č. 3, s. 72‐77 
315 tamtéž, s. 69‐71 
316 tamtéž, s. 78‐82 
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poměru mezi Čechoslováky a Němci (Rašín uvádí aktuální podíl na celkovém počtu 

obyvatel ČSR 64 % a 23 %), a tedy i k možnému ohrožení národního státu. Na neplnění 

podmínek odzbrojení ze strany Německa poukázal Dr. Dušan Hlubocký v článku „K 

otázce německého odzbrojení“317, což byl poslední článek tohoto čísla. 

 

Číslo 4, leden 1927 

 

První číslo roku 1927 přineslo větší dávku zahraničněpolitických úvah, než tomu 

bylo v číslech předchozích. V úvodu byl otištěn článek „Období krisí“318, ve kterém se 

Vlastimil Klíma jasně vymezuje vůči československému fašismu, stejně jako se autor 

s iniciálami Ing. F. T. (patrně člen redakčního kruhu František Toušek) se v článku 

„Odstátnění železnic“319 kriticky vyjadřuje k úvahám o komercionalizaci 

československých železnic. „Zahraniční blok“ byl uveden článkem „Dánský příklad“320 

Jana Rennera, který se týkal poněkud méně tradiční země – Dánska, nicméně velmi 

tradičního tématu – socialismu, konkrétně jeho porážce v dánských parlamentních 

volbách 2. prosince 1926. Článek L. Rašína „Italsko-jihoslovanské napětí“321 se týká 

vztahů Itálie a Jugoslávie, včetně vztahu obou zemí k Albánii, nicméně z hlediska 

chápání postojů NM je nejdůležitější myšlenka vyřčená Rašínem v samém závěru 

článku: „Kde jest naše srdce v přítomném konfliktu italsko-jihoslovanském, kde by bylo 

v případě konfliktu válečného a kde bude vždy, jest každému jasné. Tam, kde bylo za 

války balkánské, tam, kde bylo za války světové. Na straně království SHS322. Jest to 

dáno naším uvědomělým češstvím, naším nacionalismem a naším vědomím příslušnosti 

ke slovanské rase.“323. Vztahy mezi Československem a Jugoslávií a jejich obyvateli 

byly ve 20. a 30. letech těsné a vřelé, což se týkalo i nacionalistů a odráželo se to i na 

stránkách NM. Uvedené vztahy byly součástí panslavistických tendencí přítomných u 

českých vlastenců již od obrozeneckých dob. Tomuto tématu se věnoval hned 

                                                 
317 tamtéž, s. 83‐84 
318 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1926‐1927, roč. IV., č. 4, s. 99‐101 
319 tamtéž, s. 102‐104 
320 tamtéž, s. 105‐106 
321 tamtéž, s. 107‐110 
322 Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. In: http://cs.wikipedia.org [online] 24. 2. 2015 [cit. 30. 4. 2015]. 
Dostupné  z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_Srb%C5%AF,_Chorvat%C5%AF_a_Slovinc%C5%A
F 
323 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1926‐1927, roč. IV., č. 4, s. 110 
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následující článek „Pan-Evropa a Slovani“324 autora JKa. V reakci na vydání knihy 

„Pan-Evropa“, jejímž autorem byl hrabě Richard Coudenhove-Kalergi325, staví autor do 

protikladu panslavistickou, a to její proud přiznávající vedoucí roli Rusku, nicméně „ne 

ale dnešnímu, bolševicky zgermanisovanému, nýbrž slovansky uvědomělému“326. 

 

Číslo 5 a 6, březen 1927 

 

Dvojčíslo vydané v březnu 1927 pokračovalo ve vydávání statí Odona Páry 

„Duch předválečné mládeže“327. Článek Jana Eberta „Slovensko“328 se věnuje vztahům 

Čechů a Slováků a zejména Kramářovu usilovnému (a dle NM prospěšnému) snažení o 

jednotu obou národů. Přestože Československo v období 1918-1938 je (a bylo i 

v tehdejší době) chápáno jako výspa demokracie, byla politická činnost pod bedlivým 

dohledem policejním, což v praxi ústilo např. v cenzuru či zákazy shromáždění. Tuto 

praxi ostře kritizoval Ladislav Rašín v článku „Nový policejní režim“329, ve kterém 

policii vyčítal zejména „dvojí loket“330, tedy restriktivní opatření vůči nacionalistickým 

silám (včetně konfiskace Národní myšlenky a odsouzení jejího kolportéra; obojí bylo 

následně po právním protestu NM zrušeno331), ale zároveň nečinné trpění „běsnění 

komunistického tisku“332. Již v předchozím čísle byl uveřejněn článek na téma 

slovanství a postavení Ruska a i v aktuálním dvojčísle se k této otázce NM vrátila. 

Konkrétně článkem V. Klímy „Idea československého státu“333, ve kterém kritizoval 

postoj Edvarda Beneše a T. G. Masaryka k Rusku. Oběma vyčítal, že hodnotíce 

zhroucení carského režimu pozitivně, „Masaryk a Beneš posuzují ruské věci jako 

demokrati a sociologové a nikoliv jako Slovani“334. Naopak Klíma zastával pozici, že 

„režim se v Rusku změnil, avšak nikoliv ve prospěch lidu – a slovanské velmoci (kterou 

by si Klíma přál – R. H.) není více“335. A v kritickém tónu pokračoval i L. Rašín 

                                                 
324 tamtéž, s. 110‐113 
325  viz  např.  ANDERLE,  Petr. Muž,  který  spojil  východ  a  západ  slunce.  In:  http://www.panevropa.cz 
[online] [cit. 30. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.panevropa.cz/?cat=10 
326 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1926‐1927, roč. IV., č. 4, s. 113 
327 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1926‐1927, roč. IV., č. 5 a 6, s. 136‐144 
328 tamtéž, s. 145‐147 
329 tamtéž, s. 147‐152 
330 tamtéž, s. 152 
331 tamtéž, s. 152 
332 tamtéž, s. 152 
333 tamtéž, s. 153‐155 
334 tamtéž, s. 155 
335 tamtéž, s. 155 



54 
 

v článku „Dvojí morálka“336, ve kterém poukazoval na skutečnost, že inteligence 

(zejména novináři, spisovatelé a učitelé) hlásící se k Masarykovým mravním ideám, 

sama ve svých vyjádřeních sklouzává k vulgaritám a nemorálním výrokům. Sovětskému 

svazu věnovaly se dva články: v prvním s názvem „Ruce Sovětů“337 poukazuje Jan 

Renner na škodlivé působení sovětských agentů po celém světě a varuje před uznáním 

Sovětů ze strany dalších států, druhým článkem je přetištění vybraných částí dvou 

pamětních spisů „Mezinárodní dohody proti III. Internacionále“ o komunistické 

mládeži, a to pod názvem „Osud dětí v bolševickém Rusku“338. Jedná se de facto o popis 

utrpení ruských dětí – vysokou úmrtnost, zločinnost, chudobu, hlad. NM s ohledem na 

své ideové zaměření nikterak neváhala poskytnout prostor článkům kritickým vůči 

politice Hradu (tedy vůči myšlenkám Masarykovým a Benešovým). Dále vyšel referát 

prof. PhDr. J. Muka s názvem „O smysl českých dějin“339, ve kterém představil dílo 

Karla Vorovky340 „Dvě studie o Masarykově filosofii“ vydané v roce 1926 a stavící se 

do pozice vůči Masarykovu pojetí smyslu českých dějin. Dalším prvkem, který se na 

stránkách NM často vyskytoval, bylo poukazování na rozpor mezi obdobím před rokem 

1918, kdy byl národ sjednocen bojem proti rakouské nadvládě, a po r. 1918 (a čím 

později, tím více), kdy podle NM docházelo k drolení národní jednoty vlivem 

stranických rozepří. JUC. V. Šílený ve svém článku „Krise v studentském životě 

spolkovém“341 uvádí, že před válkou (I. sv.) „nebylo mezi studentstvem politických 

rozdílů, které by svou neslučitelností znemožňovaly přátelské soužití a spolupráci ve 

spolkovém životě. Tehdy byli si všichni čeští studenti bez rozdílu politického přesvědčení 

vědomi svých povinností, jako příslušníci národa porobeného…“342. A nabádá k jednotě 

(nacionálního) studentstva zejména proti působení socialistických spolků. 

 

 

 

 

 

                                                 
336 tamtéž, s. 156‐159 
337 tamtéž, s. 160‐163 
338 tamtéž, s. 166‐170 
339 tamtéž, s. 171‐177 
340  Karel  Vorovka.  In:  http://www.phil.muni.cz  [online]  [cit.  30.  4.  2015].  Dostupné  z: 
https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/vorovk.html 
341 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1926‐1927, roč. IV., č. 5 a 6, s. 177‐179 
342 tamtéž, s. 177 
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Číslo 7, duben 1927 

 

Místo úvodníku opět vyšel předposlední díl Párových statí „Duch předválečné 

mládeže“343. 7. číslo vyšlo v dubnu 1927, a jelikož v květnu se měly konat prezidentské 

volby, které v politickém uspořádání Československa hrály mimořádnou roli, vydala 

redakce NM k této chystané události své zásadní prohlášení pod názvem „Bude příští 

president ztělesňovat národní ideál československého národa?“344. Svůj postoj 

k Masarykovi sdělila velmi jasně a zřetelně hned v úvodu svého prohlášení: 

„Konstatujeme klidně a otevřeně, že při analysi svého politického ideálu a filosofického 

i politického učení Masarykova marně hledáme společné body.“345, přičemž 

v pokračování svého prohlášení redakce NM rozvedla důvody, pro které nevidí v TGM 

vhodného kandidáta na prezidenta republiky. Další článek se věnoval otázce, která byla 

v první polovině 20. let v Československu velmi diskutovanou, a to volebního práva 

příslušníků branné moci a četnictva, resp. odejmutí volebního práva uvedeným osobám, 

ke kterému nakonec došlo schválením zákona č. 56/1927 Sb. ze dne 8. dubna 1927346. 

Článek s názvem „O volební právo armády“347, podepsaný pouze iniciálou T., 

obhajoval odejmutí volebního práva armádě (a četnictvu), neboť dle NM měla armáda 

„státi mimo politické strany, jako předmět k získání několika hlasů“348 a být sborem, 

„který si bude vědom svého mimořádného postavení ve státě pro svoje povolání a 

poslání býti stále na stráži proti jakémukoliv nepříteli vnějšímu i vnitřnímu“349. 

V posledním článku tohoto vydání NM s názvem „Vítězství rozumu na Balkáně“350 byl 

slovy Jana Rennera opětovně deklarován postoj NM k italsko-jugoslávským sporům, ve 

kterých se NM stavila jasně na stranu slovanského státu. 

 

 

 

 

 

                                                 
343 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1926‐1927, roč. IV., č. 7, s. 197‐201 
344 tamtéž, s. 202‐205 
345 tamtéž, s. 202 
346  více  např.  v  MERCL,  Jan.  Volební  právo  v  první  ČSR.  Diplomová  práce.  Brno,  Právnická  fakulta 
Masarykovy Univerzity, 2008 
347 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1926‐1927, roč. IV., č. 7, s. 209‐212 
348 tamtéž, s. 212 
349 tamtéž, s. 212 
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Číslo 8, květen 1927 

 

Toto číslo bylo vydáno těsně před prezidentskou volbou, které se věnoval článek 

Vlastimila Klímy s názvem „Kontinuita, o kterou není co stát“351, přičemž onou 

kontinuitou nebylo míněno nic jiného než znovuzvolení TGM prezidentem republiky. 

Dále bylo čtenářům přislíbeno vydání série článků o Anglii od „mladého žurnalisty 

londýnského R. W. Morricka, blízkého svým smýšlením liberální straně“352. Prvním 

počinem byl článek „Anglické starosti“353, ve kterém autor vylíčil aktuálně nejpalčivější 

problémy Anglie – především v oblasti mezinárodních vztahů a situace v britských 

koloniích a dominiích. Článek Ladislava Rašína „Zbabělá humanita“354 velmi kriticky 

hodnotil snahu (především Masarykovu) zrušit trest smrti. Ryze ekonomickou studí, 

obsahující statistická data o importu a exportu, byl článek „Poznámky k naší 

hospodářské budoucnosti“355 autora JKa. Zajímavou úvahou byl článek Miroslava 

(Mirko) Rašína, bratra Ladislava Rašína, s názvem „Svatokrádež“356, v němž navrhoval 

zásadní úpravy volebního systému (zavedení volební povinnosti, zvýšení věku pro 

pasivní volební právo, zavedení nerovného volebního práva357). 

 

Číslo 9, červen 1927 

 

Bylo jasno, že červnové vydání NM se bude věnovat především proběhlé 

prezidentské volbě. Přesto ani tato událost nenarušila zaběhnutý sled článků, takže na 

úvod bylo zařazeno dokončení seriálu statí Odona Páry „Duch předválečné mládeže“358. 

Pak již následovaly komentáře ke zvolení TGM prezidentem republiky (Masaryk 

zvítězil těsně nad Václavem Šturcem359. Prvním byl článek „Dějinné absurdum“360 

Vlastimila Klímy, ve kterém dle očekávání zkritizoval výsledek voleb a chování stran, 

které jej volily. Naopak vyzdvihl postup Národní demokracie (její poslanci a senátoři 

odevzdali prázdné hlasovací lístky). Dalším bylo pojednání autora R. a jeho článku 

                                                                                                                                               
350 tamtéž, s. 213‐215 
351 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1926‐1927, roč. IV., č. 8, s. 230‐231 
352 tamtéž, s. 232 
353 tamtéž, s. 232‐235 
354 tamtéž, s. 235‐239 
355 tamtéž, s. 239‐242 
356 tamtéž, s. 242‐245 
357 tamtéž, s. 244 a 245 
358 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1926‐1927, roč. IV., č. 9, s. 260‐262 
359 KLIMEK, 2000: 597‐608 
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„Poselství presidenta republiky“361, u kterého je však poněkud obtížněji 

identifikovatelné, jaké mělo být jeho hlavní poselství. Článek „Dílo ženevské 

hospodářské konference“362 je reportáží přímého účastníka (iniciály V. M.) zmiňované 

konference, na které byly řešeny aktuální hospodářské problémy de facto celého světa. 

Článek Dr. Vladimíra Šáryna „Po deseti letech“363 popisoval dvě události, o nichž 

uplynulo (v roce 1927) 10 let – „manifest spisovatelů z května 1917 a po něm 

následující státoprávní prohlášení českých poslanců v říšské radě vídeňské z 30. května 

1917“364. Poslední dva články se týkaly přerušení diplomatických styků Anglie se 

Sovětským svazem (článek Mirko Rašína „Politická sebeobrana“365) a uspořádání 

slovanské školy (de facto sjezdu) sokolské („Slovanská škola sokolská“366 Jana Eberta). 

 

Číslo 10, červenec 1927 

 

Poslední číslo IV. ročníku bylo zahájeno pozoruhodnou úvahou autora 

s iniciálami E. R. „Sokolstvo, fašismus a komunismus“367. Sokolské tematice byl na 

stránkách NM věnován značný prostor. V této studii se autor zamýšlí nad vztahem 

(aktuálním i žádoucím) Sokola k ideologii komunismu a fašismu. Přestože autor 

podrobil fašismus o poznání mírnější kritice než komunismus, varuje před šířením obou 

ideologií v řadách Sokola. Série článků o Anglii od R. W. Morricka pokračovala 

referátem o anglické pozemkové reformě s názvem „Land reform“368, po kterém byla 

zařazena reportáž ze sokolských dnů konaných 3. až 6. července 1927 v Bratislavě, 

kterou pod názvem „Československá Bratislava“369 publikoval autor uvedený pouze 

iniciálou b. S touto reportáží úzce souvisel následující článek s názvem „Socialistická 

olympiáda“370, ve kterém jeho autor (E.) informuje o proběhnuvší sociálně 

demokratické olympiádě v Praze. Dle autora uvedená událost „nebyla ničím jiným než 

důslednou napodobeninou sokolského sletu“371 a svoji morální (či spíše nemorální – „po 

                                                                                                                                               
360 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1926‐1927, roč. IV., č. 9, s. 263‐268 
361 tamtéž, s. 268‐271 
362 tamtéž, s. 271‐274 
363 tamtéž, s. 274‐278 
364 tamtéž, s. 274 
365 tamtéž, s. 278‐279 
366 tamtéž, s. 280‐281 
367 Národní myšlenka – Revue českého nacionalismu, 1926‐1927, roč. IV., č. 10, s. 292‐296 
368 tamtéž, s. 297‐302 
369 tamtéž, s. 302‐304 
370 tamtéž, s. 304‐307 
371 tamtéž, s. 304 
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pražských ulicích nechali běžet 60 mezinárodních téměř nahých holek“372) a 

protinárodní („olympiáda dělnická bratřila se a „zmezinárodňovala“ tím, že nechávala 

propukati hrdly svých německých soudruhů „velkoněmecké“ povykování“373) úrovni 

byla „zrazováním Tyršovy myšlenky, sokolské práce a největší proradou na národní 

myšlence československého státu“374.  Na závěr byla zařazena ještě jedna desetiletá 

vzpomínka, a to na bitvu u Zborova ze dne 2. července 1917375, která tolik proslavila 

československé legionáře. 

 

Shrnutí IV. ročníku NM 

 

Hlavní domácí politickou událostí, které se věnoval IV. ročník NM, byly 

prezidentské volby konané dne 27. května 1927 a znovuzvolení T. G. Masaryka 

prezidentem republiky. Volbám (a to před jejich konáním i jejich výsledku), stejně jako 

osobě T. G. Masaryka, byl ve III. ročníku NM věnován značný prostor. V otázce 

zahraniční politiky a evropského vývoje byl opět prostor věnován Sovětskému svazu a 

našemu (skutečnému i NM preferovanému) postoji k němu (se zmíněním postoje 

dalších zemí) a otázce (jiho)slovanské vzájemnosti. V oblasti ideově-společenské byl 

opětovně velký prostor věnován socialismu, myšlence národního (nikoli národnostního) 

státu, přibyly úvahy o Sokolu a úloze a postavení mladé generace (a studentstva) 

v tehdejším Československu. Rovněž byly (na příkladu postupu vůči NM) zmíněny 

policejní restrikce, včetně konfiskací tisku. 

 

3.2.4 VII. ročník 
 

VII. ročník NM vycházel od září 1929 do června 1930. Celkem vyšlo 10 čísel, 

všechna samostatně. VII. ročník NM obsahoval celkem 316 číslovaných stran textu. 

 

 

 

 

                                                 
372 tamtéž, s. 305 
373 tamtéž, s. 306 
374 tamtéž, s. 307 
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Číslo 1, září 1929 

 

V prvním čísle VII. ročníku se redakce NM věnovala úvodníkem376 (sepsal jej 

Karel Vaněk) významné celospolečenské události, kterou bylo Svatováclavské 

milénium („Svatováclavské milénium bylo slaveno za První republiky při slavnostním 

otevření dostavěné katedrály sv. Víta v roce 1929 za účasti prezidenta T. G. Masaryka a 

arcibiskupa Pražského Františka Kordače“377). V tomto čísle bylo započato vydávání 

statí prof. Dr. Františka Mareše týkajících se „neobyčejně zajímavých a 

charakteristických událostí popřevratových v našem poměru k německé menšině“378. 

První z nich měla název „O přeložení německých vysokých škol z Prahy“379 a týkala se 

snah o přeložení Německé univerzity z Prahy do Liberce po roce 1918. Redakční článek 

„Mírové smlouvy umírají“380 varoval před falešnými nadějemi v platnost mírových 

smluv, jejichž účinnost dle NM již vyprchala, a deklarovala, že je potřeba se připravit 

na „doby, až Německo přestane žádat a začne hrozit a až se rozpadne solidarita jeho 

věřitelů“381. Článek Jana Eberta „Československá obchodní bilance“382 se sice týkal 

ekonomických ukazatelů, avšak byl zároveň opětovným vyjádřením nad ztrátou Aloise 

Rašína, kterého dle Eberta nedokázal zatím nikdo ani po 6 letech plnohodnotně a ve 

prospěch národa nahradit. Ladislav Rašín přispěl článkem „Státní lázně“383, ve kterém 

popisoval žalostný stav slovenského lázeňství a uváděl, že „byl by již nejvyšší čas, aby 

konečně byl učiněn konec šlendriánu ve slovenských státních lázních.“384. Z dnešního 

pohledu jako nepatřičný se jeví požadavek Vlastimila Klímy v článku „Svět potřebuje 

tajnou diplomacii“385 na to, aby mezinárodní diplomacie byla vedena spíše skrytě než 

v podobě „velké mezinárodní žvanírny“386. 

 

                                                                                                                                               
375 RÁJA,  Jan. Bitva u  Zborova 2.  července 1917.  In: http://www.bellum.cz  [online]  [cit.  30.  4.  2015]. 
Dostupné z: http://www.bellum.cz/bitva‐u‐zborova.html 
376 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1929‐1930, roč. VII., č. 1, s. 
1‐2 
377  Svatý  Václav.  In:  http://cs.wikipedia.org  [online]  12.  4.  2015  [cit.  30.  4.  2015].  Dostupné  z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav 
378 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1929‐1930, roč. VII., č. 1, s. 2 
379 tamtéž, s. 2‐9 
380 tamtéž, s. 9‐14 
381 tamtéž, s. 14 
382 tamtéž, s. 14‐16 
383 tamtéž, s. 17‐20 
384 tamtéž, s. 20 
385 tamtéž, s. 20‐22 
386 tamtéž, s. 22 
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Číslo 2, říjen 1929 

 

2. číslo NM přineslo na úvod pokračování statě Františka Mareše „O přeložení 

německých vysokých škol z Prahy“387. Na 27. října 1929 byly vypsány parlamentní 

volby, kterým věnovala redakce NM několik článků 2. čísla, které vyšlo těsně před 

jejich konáním. Prvním bylo redakční prohlášení k volbám s názvem „Politická 

zodpovědnost voličů z 27. října“388, ve kterém se vymezili především vůči Benešovi a 

(národním) socialistům: „A jestliže sdílí (volič – R. H.) radikální stanovisko nacionální 

a nechce-li propachtovati republiku Benešovi a jeho tlupě, musí pracovat k zesílení a 

nikoliv drobení nacionální fronty!“389. V článku Ladislava Rašína, který s názvem 

„Poznámky k volbám“390 bezprostředně následoval po stanovisku redakce NM, bylo 

kromě odporu vůči Benešovi uvedeno i další zásadní stanovisko NM: „nikdy neuvěříme, 

že účast Němců ve vládě je ve shodě s osvobozenskou tradicí“391. Kritika Edvarda 

Beneše se objevila i v dalším článku „Národohospodářská lekce Dra Beneše“392 Jana 

Eberta, který nebyl vysloveně psán s ohledem na nadcházející volby. Článek autora 

s iniciálou P. „Království Jugoslavie“393 hodnotil období cca 10 měsíců, které uplynuly 

od uchvácení absolutistické moci v Jugoslávii ze strany krále Alexandra I. 

Karađorđeviće394. 

 

Číslo 3, listopad 1929 

 

Ve 3. číslo vyšlo dokončení statě Františka Mareše „O přeložení německých 

vysokých škol z Prahy“395, po kterém následovalo první zhodnocení výsledků 

parlamentních voleb (ND skončila na 9. místě s 15 mandáty, vítězem volem byli 

                                                 
387 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1929‐1930, roč. VII., č. 2, s. 
33‐39 
388 tamtéž, s. 39‐42 
389 tamtéž, s. 42 
390 tamtéž, s. 42‐46 
391 tamtéž, s. 45 
392 tamtéž, s. 46‐49 
393 tamtéž, s. 51‐53 
394 Alexandr I. Karađorđević. In: http://cs.wikipedia.org [online] 4. 4. 2015 [cit. 30. 4. 2015]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_I._Kara%C4%91or%C4%91evi%C4%87 
395 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1929‐1930, roč. VII., č. 3, s. 
65‐68 
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agrárníci396) pod názvem „Kletba vybičovaného stavovství“ od Vlastimila Klíma. Klíma 

se zaměřil na skutečnost, že u některých stran převážily stavovské (třídní) zájmy nad 

zájmy (celo)národními: „situace tedy vypadá tak, že hospodářské zájmy mají býti i 

nadále vykupovány ústupky národními“397, a rovněž hodnotil účast 

národnědemokratické strany a navrhoval oblasti, na které by se měla zaměřit, aby příště 

byla úspěšnější. Např. poukázal na to, že „strana je už koncentrována jen ve starší 

generaci a že jí schází střední a mladá generace“398. Zajímavým počinem, a to obsahem 

i rozsahem, byl článek Odona Páry „Občan, kamarádství a plutokracie“399 s podtitulem 

„List voliče věnovaný panu dru Kramářovi“. Jednalo se o zásadní, až zdrcující kritiku 

Národní demokracie a výzvu k okamžité nápravě. Pára na adresu ND uvedl: „pravím, že 

reorganisace strany této v osobách i organisačním řádu ve prospěch vlivu voličů a 

řádné odpovědnosti a kázně jest ožehavou nutností, která, nebude-li provedena včas, 

učiní z národní demokracie stařecký vrak, neschopný jakéhokoli omlazení a jakéhokoliv 

vážného politického počinu“400. Obdobný článek publikoval prof. Dr. Zdeněk Malý pod 

názvem „Co dále…?“401, ve kterém přednesl 8 bodů, které by měly Národní demokracii 

zajistit nápravu a návrat na přední pozice, neboť „při dnešním rozmachu materialismu 

třídního a stavovského, při dnešním úpadku národního cítění, v záplavě hesel 

internacionalismu a pacifismu je existence ideové, národní strany, jakou representuje 

národní demokracie, státní a národní nutností.“402 Na obranu studentů protestujících 

proti vysokému počtu cizinců přijímaných na české vysoké školy (více např. viz záznam 

jednání Poslanecké sněmovny Národního shromáždění RČS ze dne 20. prosince 1929403 

vystoupil Karel Vaněk v článku „Studentské manifestace jsou manifestacemi 

celonárodními“404. Již jsem zmínil, že NM byla vůči představitelům Československé 

obce sokolské poměrně kritická. V tomto duchu se nesl i komentář Jana Eberta „Projevy 

                                                 
396 Volby do parlamentu Československé republiky 1929. In: http://cs.wikipedia.org [online] 18. 2. 2014 
[cit. 5. 5. 2015]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_parlamentu_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky_1929 
397 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1929‐1930, roč. VII., č. 3, s. 
71 
398 tamtéž, s. 71 
399 tamtéž, s. 71‐78 
400 tamtéž, s. 75 
401 tamtéž, s. 79‐82 
402 tamtéž, s. 79 
403  Pátek  20.  prosince  1929.  In:  http://www.psp.cz  [online]  [cit.  30.  4.  2015].  Dostupné  z: 
http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/006schuz/s006010.htm 
404 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1929‐1930, roč. VII., č. 3, s. 
78‐79 
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sokolské a „sokolské““405, ve kterém postavil do protikladu projevy (oba v článku 

přetištěné) Dr. Josefa Scheinera (starosta ČOS406) a plk. gšt. Františka Krupičky (velitel 

Pěšího pluku 28407) u příležitosti udělení čestného jména Pěší pluk 28. Tyrše a Fügnera. 

Zatímco projev starosty Scheinera označil Ebert za „klidný a chladný“408, projev plk. 

gšt. Krupičky byl dle autora projevem muže, který „je jistě tak dobrým Sokolem jako 

vojákem a ryzím Čechem“409. Navíc Jan Ebert neopomněl zdůraznit, že starosta 

Scheinost zahájil svůj projev oslovením „Soudruzi“, namísto obvyklého sokolského 

„Bratři“, čímž „zapřel bratry a nalezl soudruhy“410. Posledním článkem byl otištěný 

dopis jednoho z čtenářů NM, které redakce obdržela po volbách. Jmenoval se „Po 

volbách“ a v duchu tohoto čísla se více než k výsledku voleb vyjadřoval k tomu, jak by 

měla nyní postupovat Národní demokracie. 

 

Číslo 4, prosinec 1929 

 

I v dalším čísle pokračovaly komentáře týkající se volebních výsledků. Zajímavé 

je, že zatímco úvodník (podepsaný f. t.) s názvem „Hospodářská koncentrace“411 

vyznívá mírně optimisticky („vláda „hospodářské koncentrace“, nemajíc vážné oposice 

a stojíc před úkoly většími, než vlády nedávné, má tu příležitost jedinečnou, aby vedla 

svoji většinu tak, aby hesla „hospodářská koncentrace“ mohlo býti v budoucnosti 

vzpomínáno jako hesla pro soustředění všech k hospodářské záchraně státu“412), 

Vlastimil Klíma si ve svém článku „Nový recept na sestavování vlády“413 vůbec nebral 

servítky a napsal, že „máme tedy jubilejní vládu, a to v nejhorším složení, jakého jsme 

se dosud dožili“414. A Jan Ebert ve svém článku „Hospodářský program vlády“415 

rovněž nikterak nehýří optimismem a na příkladu hospodářských výzev, kterým bude 

                                                 
405 tamtéž, s. 82‐84 
406  Josef  Scheiner.  In:  http://cs.wikipedia.org  [online]  17.  1.  2015  [cit.  30.  4.  2015].  Dostupné  z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Scheiner 
407 FIDLER, Jiří. Pěší pluk 28 [1920‐1938]. In: http://forum.valka.cz [online] 19. 9. 2011 [cit. 30. 4. 2015]. 
Dostupné z: http://forum.valka.cz/topic/view/72745/PuOrICu‐pluk‐28‐1920‐1938 
408 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1929‐1930, roč. VII., č. 3, s. 
82 
409 tamtéž, s. 82 
410 tamtéž, s. 84 
411 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1929‐1930, roč. VII., č. 4, s. 
97‐99 
412 tamtéž, s. 96 
413 tamtéž, s. 96‐102 
414 tamtéž, s. 102 
415 tamtéž, s. 107‐110 
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muset nová vláda čelit, uvádí, že prosadit „potřebné a zdravé státu“416 je úkolem 

„nadlidským“417. Ladislav Rašín v článku „Osuského bitva“418 připomněl a vyzdvihl 

zásluhy Dr. Štefana Osuského419 na přiznání válečných reparací Československu, čímž 

se Osuský dle Rašína „dobře zasloužil o vlast“420. Otázkou, zda „Tažení proti 

bulvárnímu tisku“ (název článku421) není vedeno primárně proti listům, „u nichž vadí 

nikoliv jejich mravní niveau, nýbrž jejich politická tendence“422, zabýval autor Mil. 4. 

číslo přineslo i článek se zahraničněpolitickou tematikou. Byl to článek Zdeňka Mollika 

(redaktor Lidových listů423) s názvem „Blížící se Anšlus – ohrožené Československo“424, 

který byl varováním před anšlusem Rakouska jakožto ohrožením ČSR. Mirko Rašín 

v článku „Slovo má náš průmysl“425 poukazuje na skutečnost, že úspěšný export 

výrobků je podmíněn jejich přizpůsobením se „účelům a vkusu země určení, neboť co 

stačilo rumunskému huculovi, nestačí francouzskému privatierovi“426. Předzvěstí 

kulturní rubriky byl článek „Dva romány západní fronty“427, ve kterém jeho autor Ing. 

L-ý srovnává romány Na západní frontě klid od E. M. Remarquea a Granátové jámy 

verdunské od G. Gaudyho428, přičemž Gaudyho dílo staví vysoko nad Remarqueovo, 

jehož oblibu považuje za pouhou módu429. 
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419  Štefan  Osuský.  In:  http://www.vlada.cz  [online]  [cit.  30.  4.  2015].  Dostupné  z: 
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115 
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Číslo 5, leden 1930 

 

V prvním čísle roku 1930 pokračovaly kritické komentáře k nově vytvořené 

vládě (přestože v ní zasedala i ND430). V úvodním článku s názvem „Pod rudozeleným 

praporem“431 Klíma uváděl, že ačkoli je vláda výsledkem široké koalice, ukazuje se, 

„jak dominující postavení v ní mají stavovské bloky a zájmy agrární na jedné a 

socialistické na druhé straně“432. V druhé části se Klíma věnoval otázkám zemědělské 

krize. Té se věnoval i otištěný přepis přednášky433 bývalého senátora za ND Jana 

Millera434. V článku „Krise inteligence a administrativy“435 se autor S. P. zamýšlí nad 

„latentní krisí státní administrativy“436, jejíž příčiny vidí ve stránce hmotné i morální. 

Ladislav Rašín v článku „Bytové zákony“437 poukazoval na neschopnost parlamentu 

řešit otázku regulace nájemného (zákon na ochranu nájemníků438). V prohlášení 

s názvem „Československo nebo Nové Rakousko“439 se redakce NM opětovně vrátila 

k jedné z hlavních zásad svého programu – ideji národního státu: „Pro nás jest náš stát 

naším národním a jedině možným státem. V každém jiném státě, také v národnostním 

Československu byli bychom velezrádci.“440 

 

Číslo 6, únor 1930 

 

Ani v únorovém čísle nepřestala NM tepat do nové vlády. V úvodním článku 

„Těžké dohodování“441 poukazuje autor F. T. na to, že postup vlády je „klasickým 

dokladem bezradnosti a bezplánovitosti, vyplývající právě ze strachu před odpovědností 

                                                 
430 KÁRNÍK, 2003: 561 
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a z nedostatku ochoty“442. Vlastimil Klíma pokračoval článkem „“Herkules malé 

postavy“ před parlamentem“443 v již tradiční kritice Edvarda Beneše, tentokrát na 

pozadí jeho exposé (vystoupení444) před parlamentem, které bylo vládní většinou přijato 

a schváleno. Klíma uvádí, že Beneš je možná „Herkulem malé postavy“ („jak ministra 

Beneše nazvalo „Právo Lidu““445), ale především (Herkulem) „velké domýšlivosti“446. 

V roce 1930 mělo v Československu proběhnout sčítání lidu447. Při této příležitosti 

vznikl spor mezi filozofem Emanuelem Rádlem a statistikem Antonínem Boháčem448 o 

správnosti provedení sčítání v roce 1921. NM stála na straně doc. Dr. Boháče a pod 

názvem „Co jest národnost“449 otiskla část jeho odpovědi na Rádlovy argumenty 

otištěné v Čsl. statistickém věstníku450. Jan Ebert podal pod názvem „Celním mírem 

k celní válce“451 zprávu o probíhajících jednáních o předloze „mezinárodní dohody o 

celním míru“452 a redakce NM informovala o sporu, který vedla s firmou Schenker a 

spol. (pod výmluvným názvem „Náš spor s firmou Schenker“453). Ve sporu šlo o to, že 

v roce 1925 vydala NM článek, ve kterém „posteskli jsme si, že jest to německý koncern 

Schenker a spol., který ovládá značnou část našeho (českého – R. H.) zasilatelství“454, 

načež „společníci firmy Schenker a spol., páni Ernst Brock a Rudolf Beck, cítili se tímto 

článkem dotčeni na cti a podali žalobu na odpovědného redaktora „N. M.“ dra 

Vlastimila Klímu a na pisatele dra Ladislava Rašína“455. Spor ani téměř po 5 letech 
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nebyl u konce a rozhodnutím Nejvyššího soudu byl vrácen zpět k projednání před 

kmetským soudem (soud složený ze soudců a přísedících456). 

 

Číslo 7, březen 1930 

 

V tomto ročníku již tradičně patřil úvod dalšího čísla NM těžkostem vládní 

koalice při hledání shody. V článku „O pracovní program“457 uvedl autor f. t. 

(připomeňme, že tento autor se ve 4. čísle vyjadřoval vůči nové koalici nejmírněji a 

s největším očekáváním), že vládní koalice je ovlivňována především dvěma velkými 

skupinami – agrárníky (zelenými) a socialisty (rudými) a že bude-li ND „tlačena do 

role přihlížejícího diváka… vláda hospodářské koncentrace bude vládnout v praxi rudo-

zeleně“458. Po tomto článku následoval nekrolog (výrazně oslavný) Aloise Jiráska459 od 

Karla Vaňka, následovaný úvahou „Je Eduard Beneš mravný?“460 od Vlastimila Klímy, 

ve které se zamýšlí nad sporem Kramář – Beneš461, přičemž se dle očekávání staví zcela 

na stranu Karla Kramáře. Autor M. R. informoval o fúzi tří bank (Anglo-, Prago- a 

Komerční banky) v článku „Fuse bank“462, která však byla více kritikou ministra financí 

(a bývalého národního demokrata) Karla Engliše463, především pro „trvalou nechuť 

ministra prof. Engliše k Dru Rašínovi“464. VII. ročník byl bohatý na články 

s hospodářskou tematikou (hlavně z důvodu probíhající světové hospodářské krize) a 

nejinak tomu bylo i v 7. čísle. Jan Ebert v článku „Hospodářská krise“465, ve kterém 

vyzývá k rozumnému řešení krize, neb „její řešení musí býti však prováděno 
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systematicky, nemá-li státi se spíše nebezpečím“466. Sokol a Jugoslávie byla oblíbená 

témata článků v NM. Ten s názvem „Sokol kraljevine Jugoslavije“467 Odona Páry obě 

témata spojoval; jednalo se o popis historie, vývoje a aktuální situace Sokola 

v Jugoslávii (resp. Sokola chorvatského, slovinského a srbského) a zejména o vysvětlení 

skutečností, které předcházely vytvoření jednotné sokolské organizace „Sokol kraljevine 

Jugoslavije“ dne 6. prosince 1929468. Následoval výňatek469 z publikace Vlastimila 

Klímy „Ideový základ a vývoj Mladé generace národní demokracie“470. 

 

Číslo 8, duben 1930 

 

Tradiční téma (těžkosti vládní koalice) a tradiční autor (f. t.) obstaraly úvodní 

článek i 8. čísla; tentokráte pod názvem „Okolo parlamentu“471, ve kterém byly 

zopakovány obavy NM, že „oběd dvě největší koaliční strany budou pokládati za 

nejdůležitější pouze své užší stranické a stavovské zájmy“472. Ladislav Rašín (podepsán 

pouze jako Dr. L. R.) v článku „Po pařížské konferenci“473 referoval o výsledcích 

pařížské konference týkající se „východních reparací“474, v následujícím článku 

s názvem „Němci jsou stále stejní“475 se pak věnoval českoněmecké otázce a především 

negativním důsledkům účasti Němců ve vládě: „účast německých sociálních demokratů 

ve vládě znamená nové nebezpečí pro národní ráz státu“476. Redakční článek „Počátek i 

konec diskuse“477 je jakousi rekapitulací necelých 7 let činnosti NM a především výčtem 

útoků, kterým NM za dobu své existence musela čelit, a to nejen očekávatelně zleva, ale 

i zprava. Nicméně redakce NM slíbila svým čtenářům, že tak jako „překonala útoky 

levice, překoná i útoky těch, kteří vyhlašují levici boj a při tom ve skutečnosti 

v zásadách, metodách i cílech levičáky zůstali“478 8. číslo bylo zakončeno článkem 

                                                 
466 tamtéž, s. 209 
467 tamtéž, s. 209‐214 
468 tamtéž, s. 213 
469 tamtéž, s. 214‐217 
470  KLÍMA,  Vlastimil.  Ideový  základ  a  vývoj mladé  generace  Čsl.  národní  demokracie. V  Praze: Mladá 
generace Čsl. národní demokracie, 1930. 38 s. 
471 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1929‐1930, roč. VII., č. 8, s. 
229‐232 
472 tamtéž, s. 229 
473 tamtéž, s. 233‐236 
474 tamtéž, s. 233 
475 tamtéž, s. 236‐239 
476 tamtéž, s. 238 
477 tamtéž, s. 239‐244 
478 tamtéž, s. 244 



68 
 

„Snahy v Sokolstvu“479 Jana Eberta, ve kterém poukázal na existenci dvou směrů 

v Sokolu: první, „hájený zvláště bratry-příslušníky politických stran – a řeknu více 

straníky než Sokoly“480, jejichž hlavním zájmem je „propagování svých osobních a 

stranických zájmů“481, a druhý – „původní směr, který hájí stanovisko starého 

Sokolstva…poukazující na nevyčerpatelné bohatství učení Tyršova a Fügnerova“482. 

 

Číslo 9, květen 1930 

 

V úvodním článku „Hledá se politická pravice“483 si Vlastimil Klíma posteskl, 

že „v naší politice marně bychom dnes také hledali jednotnou frontu pravice“484 a že 

vůbec silná nacionální pravice na československé politické scéně absentuje. Ladislav 

Rašín podal v článku „Ratifikační konflikt“485 právní rozbor a komentář ke sporu mezi 

vládou a opozicí ohledně podpisu haagských dohod (o reparacích). Dle Rašína byl 

postup Beneše skutečností, která „znamená nejen porušení ústavy, avšak mohla míti i 

velmi vážné důsledky, pokud se týče smluv samotných a jejich platnosti“486. Ladislavův 

bratr Mirko přispěl článkem „Deprese a stát“487, ve kterém se zamýšlel nad důsledky 

hospodářské krize a možnostmi její nápravy.  Redaktor Zdeněk Mollik uveřejnil článek 

„Soumrak nové Evropy“488 namířeným proti internacionalismu a myšlence Pan-Evropy 

– „Panevropa ztroskotá a československý nacionalism si ani nemůže přáti, aby tato 

internacionální chiméra neztroskotala“489. Článek autora -vr.- „Od deseti k pěti“490 byl 

příspěvkem k otázce, která byla v průběhu 20. a 30. let dosti diskutována – k vázaným 

kandidátkám (v období I. republiky existovaly tzv. přísně vázané kandidátní listiny; 

tzn., že volič volil pouze vybranou stranu a nemohl použít preferenční hlasy pro 

vybraného kandidáta, jak je tomu např. dnes), přičemž autor článku, stejně jako valná 

část pravice, byl proti vázaným kandidátkám. NM, a konzervativní pravice vůbec, 
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nebyla příznivcem jakéhokoli pacifismu, naopak podporovala silnou armádu. V článku 

„O brannost národa“491) autora Z. M. zaznívá jasné stanovisko: „z našeho 

nacionalistického stanoviska třeba zdůrazniti, že každý příslušník národa jest povinen 

sloužiti vojensky svému státu tak dlouho, jak toho interes našeho národního státu 

vyžaduje“492. Situaci v Maďarsku se věnoval Nelson v článku „Situace v Maďarsku“493, 

a to zejména s ohledem na výsledky pařížské konference, která přinesla Maďarsku 

úlevy v otázce reparací. 

 

Číslo 10, červen 1930 

 

Poslední číslo VII. ročníku NM bylo zahájeno ironicky laděným článkem 

Vlastimila Klímy „Teploměr jakožto činitel politický“494, ve kterém pranýřoval ne příliš 

pilnou práci parlamentu, neboť „významným a rozhodným činitelem v politickém dějství 

začíná u nás býti i teploměr. Oficielní prohlášení vysvětlují a komentáře denních listů 

bez rozdílu politického zabarvení béřou na vědomí, že současná vedra uspíšila 

zakončení parlamentních prací.“495. Na konci svého článku se pak Klíma ptá, „co 

s námi bude, přijde-li po létě krutá zima a parlament těch mrazů nevydrží?“496. Pod 

názvem „Dva ruské problémy“497 byly otištěny dvě úvahy Valentina Leontjeva 

popisující (dle něj) dva aktuálně největší „nepřátele a odpůrce“498, a to „ukrajinství“499 

a pronásledování ruské pravoslavné církve500. Jak jsem již uvedl, ministr financí Engliš 

byl NM trnem v oku, což dosvědčila i článkem Ladislava Rašína „Opuštěné zásady“501, 

ve kterém kritizoval Englišovu práci a na závěr si povzdechl, že „schází muž, jehož 

heslo Salus reipublicae suprema lex esto bylo posvěceno krví a životem (míněn tím jeho 

otec Alois Rašín – R. H.)“502. V závěrečném článku „Nebezpečí uvolněného 
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Německa“503 uvádí Zdeněk Mollik, že ukončení okupace Porýní 30. června 1930504 

významně posílilo Německo a „dotklo se rovněž velmi nepříznivě“505 Československa. 

 

Shrnutí VII. ročníku NM 

 

Do doby vydávání VII. ročníku NM spadala další zásadní událost domácí 

politiky, a to parlamentní volby ze dne 27. října 1929. Na stránkách NM nemohla tato 

událost chybět, přičemž výsledky voleb i nově zvolená vlády byly na stránkách NM 

silně kritizovány. Stejně tak byla zdůrazňována nutnost jednat v zájmu národa jako 

celku, nikoli pouze v zájmu jednotlivých stavů, a rovněž nechyběly úvahy o Národní 

demokracii a možnostech nacionálně orientované pravice. NM se rovněž začala více 

věnovat osobnosti Edvarda Beneše, jehož koncepci zahraniční kritiky i socialistické 

smýšlení podrobila jasnému odsouzení. V tomto ročníku NM byl rovněž dán větší 

prostor hospodářským tématům, jakými byly např. otázka cel, státní hospodaření a státní 

administrativa, export či otázka bytová. V zahraniční oblasti se objevily články o vývoji 

Německa, hrozícím anšlusu Rakouska a nechyběla ani problematika Jugoslávie. 

Z ostatních témat byl opět předmětem zájmu Sokol, a dále pak armáda a otázka branné 

připravenosti republiky. 

 

3.2.5 X. ročník 
 

X. ročník NM vycházel od října 1932 do července 1933. Celkem vyšlo 10 čísel, 

z toho čísla 5 a 6 vyšla v březnu 1933 jako dvojčíslo. X. ročník NM obsahoval celkem 

320 číslovaných stran textu. 

 

Číslo, 1, říjen 1932 

 

Úvod 1. čísla jubilejního X. ročníku se věnoval právě skutečnosti, že NM 

vstupuje do desátého roku své činnosti. Po zdravici redakce následoval článek „Do 
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desátého ročníku „Národní Myšlenky““506, ve kterém Vlastimil Klíma rekapituloval 

uplynulých 9 let a podal přehled nejvýznamnějších otázek, kterým se v nich NM 

věnovala. Z domácí politiky to byly zejména prezidentské (1927) a parlamentní volby 

(1925, 1929), včetně ustavení různých vlád, a působení Československé národní 

demokracie (strany, ke které měla NM ideově i personálně nejblíže), ze zahraničních 

událostí především vývoji v Německu. Postoj NM vyjádřil Klíma v závěru svých 

vzpomínek: „Národní myšlenka…šla a půjde svou cestou. Stranické a politické situace i 

konstelace se mohou měnit, avšak nemůže se měnit národní myšlenka československá, 

která je nad stranami a nad časem.“507. Jan Renner poté ještě připojil vzpomínku 

(„Nezapomeneme!“508) na vznik NM a na odkaz Aloise Rašína. Poslanec František 

Toušek v článku „Důvěra v parlament“509 poukazoval na kritickou politickou situaci 

Československa, kdy „důvěra v parlament nesporně poklesla na stupeň, který už je 

hranicí nedůvěry v parlamentarismus“510, a varoval před opuštěním cesty parlamentní 

demokracie („upřímní demokraté musí míti obavy o další vývoj věcí u nás“511). Ladislav 

Rašín varoval v článku „Před snížením úřednických platů“512 před, dle něj nesprávným 

a nespravedlivým, snižováním platů státních zaměstnanců a poukazoval na skutečnost, 

že úspory by měly být hledány odshora – výdaje na zbytečně přepychová sídla 

ministerstev513 či náklady na provoz „státních automobilů“514. Bohuslav Kraus podal 

v článku „Státní právo jazykové a cizinci“515 právní rozbor výkladu jazykového zákona 

(č. 122/1920 Sb.) a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, která kritizoval („názor 

Nejv. spr. s. znamená pro panující národ nedůstojné smlouvání o státní jazyk“516). 

Mirko Rašín se věnoval probíhající hospodářské krizi, když v článku „Národní 

solidarita!“517 poukazoval na nízkou míru solidarity, kterou klade za vinu tomu, „že 

jsme nacionalismus hříšně kaceřovali, že jsme na místo něho stavěli v srdcích cizí 
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myšlenky internacionalismu“518. První číslo X. ročníku se ve větší míře 

věnovalo otázkám slovanské vzájemnosti, která měla na stránkách NM rovněž své 

místo. Prvním počinem byl článek „Dvě orientace“519 Zdeňka Malého. Zmíněnými 

orientacemi mínil západní (Německo, Francie, Anglie) a východní (slovanskou), 

přičemž jako jedinou cestu viděl orientaci východní (bez bolševického Ruska, ale 

s Polskem, Jugoslávií a Bulharskem520). Druhým příspěvkem se slovanskou tématikou 

byl článek Dušana Janka „Žádáme spravedlnost pro Lužičany!“521, ve kterém vyčítal 

představitelům státu (zejména E. Benešovi jakožto ministru zahraničí), že nikterak 

nepodporují boj Lužických Srbů za nezávislost. A rovněž počala na pokračování 

vycházet studie Odona Páry „K slovanské politice“522, ve které se věnoval slovanské 

vzájemnosti nejen po stránce ideové, ale rovněž kulturní, ekonomické a politické. 

Zařazen byl ještě článek R. B. Máchy „Škola – politicum“523 o pronikání socialistických 

myšlenek do československého školství, přičemž dle Máchy „obsazení školství 

socialismem se dnes podceňuje a ignoruje, je čas vzchopiti se k protiútoku“524 (s. 24). 

 

Číslo 2, listopad 1932 

 

V úvodu 2. čísla byl otištěn manifest Mladé generace Čsl. národní demokracie 

„Československé veřejnosti!“525 (který byl vyvrcholením krize v ND526), který svým 

komentářem527 doplnil Vlastimil Klíma a k postoji NM k otištěnému manifestu uvedl: 

„Skupina „Národní Myšlenky“ vyšla z války a cítíc všecky souvislosti, o nichž je řeč 

v manifestu, dávno se spřátelila s dnešní mladou generací národní. Pozdravuje proto 

manifest k československé veřejnosti s upřímnými sympatiemi a porozuměním.“528. 
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Redakční článek „Snaha o obrat?“529 byl reakcí na aktuální vnitropolitické události po 

vzniku nové vlády (pod vedením Jana Malypetra530), kterou NM přijala s lehkým, leč 

opatrným optimismem531. Miloslava Sísová (novinářka a redaktorka532) sepsala pro NM 

článek „Francouzská mládež v roce 1932“533, ve kterém vylíčila současnou 

francouzskou mládež v dosti pozitivním světle a doufala, že „duch této mládeže přijde 

k nám“534. Pro NM byl Alois Rašín výjimečnou osobností, a to jak pro jeho zásluhy o 

vznik republiky, tak pro jeho působení coby ministra financí. Veškeré hodnocení práce 

jeho nástupců bylo na stránkách NM vždy činěno jako porovnání s Rašínem, ze kterého 

však jeho nástupci nemohli vyjít vítězně („dr. Rašín dotrpěl a jeho odchodem začala 

trpět republika“535). Této otázce se věnoval i Jan Ebert v článku „O hospodárnost a 

úspory našeho státu nebo nová břemena a daně?“536, ve kterém poukazoval na 

skutečnost, že namísto uplatňování Rašínovy zásady uskrovňování a šetření se nové 

vlády snaží získat finance zatěžováním obyvatelstva „novými břemeny a novými 

daněmi“537. NM dále otiskla článek zaslaným čtenářem (JKa) s názvem 

„Nekomplikovat!“538, a to jako „doklad dnešní nespokojenosti ve veřejnosti“539. Autor 

v něm kritizuje skutečnost, že jednoduché problémy jsou uměle a záměrně spojovány 

v komplikované záležitosti, které v obyvatelstvu vyvolávají (neoprávněně) pocit, že 

„pouze školený právník, národohospodář a specialista může míti správný názor“540. 

Posledním článkem byl první díl rozsáhlé studie Dušana Janka „Rusko ve světle pravdy, 

číslic a fakt“541, ve které podává zprávu o situaci v Rusku, a to na základě statistických 

údajů a hospodářských výsledků, přičemž některé skutečnosti (např. zrovnoprávnění 

mužů a žen542, či boj s alkoholismem543) hodnotí kladně. 
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Číslo 3, prosinec 1932 

 

Název úvodního článku Vlastimila Klímy „Národ Husitů“544 svádí k myšlence, 

že se týkal náboženských otázek, které byly na stránkách NM řešeny spíše výjimečně. 

Nicméně článek se týká prvních kroků nové vlády, které Klíma velmi kritizuje, a rovněž 

ústupků (vládním) Němcům. Autor podepsaný –idrt- publikoval článek „Příspěvek 

k otázce, jak sestaviti státní rozpočet“545, ve kterém navrhuje jednak, aby některé 

výdajové položky státního rozpočtu byly označeny za podmíněné (k jejichž realizaci by 

se přistoupilo pouze tehdy, pokud by se v průběhu rozpočtového roku ukázalo, že na ně 

jsou k dispozici prostředky546), a rovněž aby byly jasně označeny a odděleny položky 

nezbytné a zbytné547. Tento článek doplnil ještě Josef Klíma úvahou „Nepoužité zdroje 

příjmů“548, ve kterém kritizoval zbytečná státní vydání (zejména podporu konzumním 

družstvům549). Vladimír Minařík se v článku „Případ mladé generace“550 vrátil 

k manifestu Mladé generace ND a událostem, které mu předcházely. V článku „Evropa 

ve varu“551 pojednal V. Klíma o aktuální mezinárodní situaci, přičemž se věnoval 

zejména otázce vztahu USA a Evropy (a placení spojeneckých dluhů Americe)552 a 

vyjádřením E. Beneše k mezinárodní situaci553. Názory a postoje E. Beneše byly 

předmětem i dalšího článku, a to „Dr. Eduard Beneš o armádě, pacifismu a zahraniční 

politice“554 od Karla Vaňka. Tento článek byl de facto recenzí knižního vydání 

Benešových projevů o vojsku555, ve které autor poukazuje na některé omyly či 

nejasnosti Benešovy. Následovalo pokračování studie Odona Páry „O slovanské 

politice“556 a studie Dušana Janka „Rusko ve světle pravdy, číslic a fakt“557. 
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Číslo 4, leden 1933 

 

Celosvětová hospodářská krize byla důvodem, proč se v ročnících NM z této 

doby častěji objevovaly články s hospodářskou tématikou. Úvodní článek prvního čísla 

roku 1933 s názvem „Důvěra“558 od Dr. H. A. nebyl výjimkou, přičemž zároveň 

obsahoval již zmiňované porovnání s prací Aloise Rašína (v lednu 1933 uplynulo 10 let 

od atentátu na něj): „bude dlouho trvati, než vrátíme se aspoň k počátkům důvěry 

prvého ministra financí a jedinečného a jediného státníka naší vlasti“559. Redakční 

článek „Vítězství mládí, pravdy a spravedlnosti“560 obsahoval komentář k soudu s Jiřím 

Stříbrným561, a zejména k (dle NM úspěšnému a důstojnému) působení Ladislava 

Rašína jako Stříbrného obhájce. Josef Klíma se v článku „Do nového roku“562 zamýšlel 

nad tím, že národ má určovat vývoj státu, nikoli politici a politika, která je pouze 

„podporovatel snah jednotlivců“563. Článek „Sokolské slety a projevy“564 byl pokračující 

kritikou představitelů Čsl. obce sokolské. Ebert nejprve uvádí výčet sletů a projevů 

v minulosti, které dle jeho mínění byly v souladu s Tyršovým odkazem i národními 

zájmy, aby do opozice postavil poslední projev (ze dne 11. prosince 1932), který označil 

za projev „studených hlav a ledových srdcí“565, nicméně ani tak neztrácel optimismus: 

„ze všeho pomohl si vždy národ vždy a pomůže si i Sokolstvo“566. Sokolu se věnoval i 

druhý Ebertův článek „Řím v boji s Tyršem“567, který byl zásadním odsouzením (v NM 

výjimečným) postoje Římskokatolické církve k Sokolu ztělesněného pastýřským listem 

biskupů Jugoslávie ze dne 8. ledna 1933568. Ebert Řím nikterak nešetří: „Má-li býti zlo 

úplné, hlavně lidské a světové, nesmí v něm scházeti nikdy Řím.“569. Rovněž Stanislav 

                                                 
558 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník  československého nacionalismu, 1932‐1933,  roč. X.,  č. 4, s. 
105‐107 
559 tamtéž, s. 107 
560 tamtéž, s. 108‐109 
561  více  o  soudu  s J.  Stříbrným  např.  PÍTROVÁ, Mariana:  Proces  s  Jiřím  Stříbrným  ve  vztahu  k  jeho 
vydavatelské činnosti. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Praha 2010, s. 
20‐21 
562 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník  československého nacionalismu, 1932‐1933,  roč. X.,  č. 4, s. 
110‐112 
563 tamtéž, s. 112 
564 tamtéž, s. 112‐114 
565 tamtéž, s. 113 
566 tamtéž, s. 114 
567 tamtéž, s. 117‐120 
568 tamtéž, s. 118 
569 tamtéž, s. 117 
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Prejza uveřejnil kritický článek, „Blokáda proti Československu“570, zaměřený proti 

zahraniční politice Československa (a tedy proti Benešovi, který sice není v článku 

jmenován, ale byl do té doby jediným ministrem zahraničí, kterého Československo 

mělo), která „za 14 let svého života nenalezla ještě svoje místo a svoji orientaci“571 a 

která byly postavena na koncepci Společnosti Národů, jež však „zesměšnila se sama 

svojí nemohoucností a postavila celý národ před neobyčejně vážnou skutečnost, že jest 

mocensky úplně osamocen a isolován“572. Na konci čísla bylo zařazeno dokončení 

studie Odona Páry „O slovanské politice“573 a pokračování studie Dušana Janka „Rusko 

ve světle pravdy, číslic a fakt“574. Vladimír Minařík se článkem „Případ Mladé 

generace pokračuje“575 vrátil ke sporu uvnitř ND a krátce referoval o sjezdech Mladé 

generace 7. (zemský český) a 8. (valný) ledna 1933. 

 

Číslo 5 a 6, březen 1933 

 

Úvod březnového dvojčísla nemohl patřit ničemu jinému než 10. výročí úmrtí 

Aloise Rašína. Prvním příspěvkem byl článek Jana Rennera „Jubileum hrdiny“576, 

následovaný vzpomínkou Jana Eberta „Vzpomínáme v dobách zlých!“577. Je téměř 

zbytečné dodávat, že oba články byly plné oslavných vyjádření na adresu Aloise Rašína. 

Pod názvem „Pravda vítězí“578 zveřejnil V. Klíma dvě krátké úvahy; v první 

poukazoval na skutečnost, že vláda prezentovaná jako široká koalice je ve skutečnosti 

„rudo-zelenou koalicí“579, tedy blokem agrárníků a sociálních demokratů. Druhá úvaha 

(již mnohokrát vyřčená) obsahovala kritiku Benešovy zahraniční politiky. NM se vždy 

ze zásady vyjadřovala proti účasti Němců ve vládě a bylo tomu tak i v případě článku 

Ladislava Rašína „Před novou ostudou“580. Věrni odkazu Aloise Rašína („My máme 

podle mírové smlouvy právo zaříditi si své věci tak, jako by zde vůbec jiného národa 

                                                 
570 tamtéž, s. 115‐116 
571 tamtéž, s. 116 
572 tamtéž, s. 115 
573 tamtéž, s. 120‐123 
574 tamtéž, s. 123‐129 
575 tamtéž, s. 130 
576 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1932‐1933, roč. X., č. 5 a 6, s. 
137‐138 
577 tamtéž, s. 138‐140 
578 tamtéž, s. 145‐147 
579 tamtéž, s. 145 
580 tamtéž, s. 147‐149 
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nebylo.“581) deklarovali představitelé NM, že Němci, jakožto občani, „kteří vyhlížejí 

příležitost, aby poškodili v příhodný čas republiku“582, nemají ve vládě své místo. Jiří 

Ryšavý v článku „Obrácení dra Eduarda Beneše“583 poukazoval na změnu postojů 

ministra zahraniční od doby těsně po I. sv. válce (1919-1920) a současností, a to na 

příkladu vztahů Československa a Ruska. Dle Ryšavého „předpoklady, na nichž 

budoval dr. Beneš svou politiku vůči Rusku, se nesplnily a jeho politika ztroskotala na 

celé čáře“584. Úvaha „K obrodě politického stranictví“585 autora P. se zabývala obecně 

situací uvnitř politických stran (s uváděním konkrétních příkladů z ND), a to ve třech 

oblastech: vázané kandidátky, generační obměna a veřejné financování586. Následoval 

další díl studie Dušana Janka „Rusko ve světle pravdy, číslic a fakt“587 a článek R. B. 

Máchy „Nová Evropa“588, který nastiňuje vývoj v Evropě: demokracie vzniknuvší na 

režimech poražených v I. sv. válce se pomalu proměnily v socialismus589, který je však 

na ústupu a přichází čas pro nacionalismus, který „tkví v tradici, ctí ethické hodnoty 

rodiny, povznáší člověka kultem všeho krásného, co srdce a vůle předků k záchraně a 

povznesení rodu učinila…nacionalismus tedy vyznává morálku vyšší než třídní, morálku 

skutečně – lidskou“590. NM dále přinesla přetisk článku z „revue polské mládeže“ La 

tribune des jeunes591 „Třináct let planých řečí“592, který přinesl souhrn všech důležitých 

událostí v otázce odzbrojení od r. 1920 do r. 1932, přičemž jediným výsledkem za 13 let 

snažení (dle článku „třináctiletého žvanění“593) bylo „zahájení odzbrojovací 

konference“594 2. února 1932. Vladimír Minařík neopomenul informovat o aktuálním 

dění uvnitř ND článkem „Boj Mladé generace“595. 

 

 

 

                                                 
581 tamtéž, s. 147 
582 tamtéž, s. 149 
583 tamtéž, s. 150‐153 
584 tamtéž, s. 152 
585 tamtéž, s. 153‐157 
586 tamtéž, s. 154, 156 a 157 
587 tamtéž, s. 158‐174 
588 tamtéž, s. 174‐175 
589 tamtéž, s. 174 
590 tamtéž, s. 175 
591 tamtéž, s. 176 
592 tamtéž, s. 176‐177 
593 tamtéž, s. 177 
594 tamtéž, s. 176 
595 tamtéž, s. 178‐179 



78 
 

Číslo 7, duben 1933 

 

Úvodní článek V. Klímy „Problém národní demokracie“596 podává stanovisko 

Klímovo i celé NM k událostem uvnitř ND. V minulých číslech byl popsán rozkol mezi 

Mladou generací ND a vedením strany, Klíma nyní přinesl osvětlení událostí, které 

roztržce předcházely. Sám při tom stojí jasně na straně Rašínovy Mladé generace (které 

již Klíma nebyl členem) a uvádí, že se nejednalo pouze o generační spor nebo spor o to, 

zda má ND zůstat ve vládě, ale že události posledních dnů jsou „zápasem o moc ve 

straně a tím tedy o její program a její poslání“597. K událostem uvnitř ND podal 

komentář i Jan Ebert v článku „S Kramářem nebo za Kramářem?“598, který svůj 

komentář pojal jako popis historie ND od jejího založení s důrazem na ideové spory, 

které se v průběhu času vyskytly. Autor s pseudonymem Cordatus Bohemus publikoval 

článek „Nezbývá nám času“599, který lze chápat jako „volání do zbraně“. Autor uvádí 

výčet toho, co vše se za 15 let od vzniku republiky nezdařilo (problematické placení 

reparací, ústupky Němcům, iluzorní spoléhání na mezinárodní společenství600). A 

jediným řešením je dle autora „především připravenost proti vpádu nepřátel“601. Dále 

byla otištěna přednáška L. Rašína „Pilsudski a parlamentarismus“602. V této přednášce 

zazněla myšlenka, která se na stránkách NM objevovala častěji – že každý národ má svá 

specifika a má i specifické řešení politických záležitostí, včetně volby režimu: „každý 

národ vyřeší si své krise způsobem, který nejlépe odpovídá jeho poměrům a povaze. 

Jako jsem si vědom toho, že na českou hrušku nelze naroubovati olivovou ratolest 

italského fašismu, jsem také vzdálen toho, abych doporučoval kopírování příkladu 

Pilsudkého a jeho režimu.“603 V tomto čísle přinesla NM komentář k jmenování Adolfa 

Hitlera říšským kancléřem (30. ledna 1933) pod názvem „Ofensiva revisionismu“604. 

Vlastimil Klíma zde uvádí, že Hitler je představitelem „brutálního, expansivního, 

imperialistického nacionalismu“605 a že otevřeně hlásá to, „co se neodvážil ani 

Streseman, ani Curtius, ani Schleicher, ani Papen (předchozí kancléři a ministr 

                                                 
596 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník  československého nacionalismu, 1932‐1933,  roč. X.,  č. 7, s. 
185‐189 
597 tamtéž, s. 185 
598 tamtéž, s. 189‐194 
599 tamtéž, s. 195‐200 
600 tamtéž, s. 195, 196‐197 a 199 
601 tamtéž, s. 200 
602 tamtéž, s. 201‐209 
603 tamtéž, s. 209 
604 tamtéž, s. 209‐211 
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zahraničí (Curtius) – R. H.) přímo vysloviti“606. Jedinou protiváhou Hitlerovi může být 

na straně Československa pouze „silná, politicky výrazná a národní vláda“607. 

S blížícím se 15. výročím vzniku republiky přibývaly bilanční články. Ten s názvem 

„Tři období České obce sokolské“608 autora J. K-a se týkal vývoji Sokola po r. 1918 a 

otázce, zda v tomto období splnil svá dvě hlavní poslání: „činnost tělocvičnou a práci 

osvětovou, resp. mravní výchovu národa“609. Hodnocení autora nevyznívá pro Sokol 

příliš pozitivně, neboť na poli tělocvičném „chaos let popřevratových odvedl mládež 

z tělocvičen do přírody…a tak dorost naplňuje skautské oddíly“610, a v otázce mravní 

výchovy „jest Sokol na zcestí“611, neboť ve svých kinech uvádí mravně závadné 

filmy612. Následovalo pokračování článku „Obrácení dra Eduarda Beneše“613 Jiřího 

Ryšavého a komentář Dr. E. „Zrušené ministerstvo straší“614 byl kritickou úvahou nad 

činností ministerstva zásobování, o jehož zrušení se intenzivně jednalo615. Vladimír 

Minařík informoval o posledním vývoji v ND, a to článkem „Mravní bilance 

Luhačovic“616, který byl zprávou o sjezdu MG v Luhačovicích. 

 

Číslo 8, květen 1933 

 

Úvod 8. čísla obstaral Ladislav Rašín svoji úvahou „Před sjezdem národní 

demokracie“617, ve které hodnotil současný stav uvnitř ND a nastínil otázky, které 

budou muset být na chystaném bratislavském sjezdu strany řešeny. Uvedl, že „sjezd 

národní demokracie bude mezníkem v životě strany…mezníkem života nebo mezníkem 

smrti kdysi vlivné politické strany“618. V. Klíma v článku „Ve světě jaro – a u nás 

politický mráz“619 poukazoval na skutečnost, že ve světě dochází k posunu k nacionálně 

                                                                                                                                               
605 tamtéž, s. 209 
606 tamtéž, s. 209 
607 tamtéž, s. 211 
608 tamtéž, s. 211‐214 
609 tamtéž, s. 212 
610 tamtéž, s. 212 
611 tamtéž, s. 214 
612 tamtéž, s. 214 
613 tamtéž, s. 214‐218 
614 tamtéž, s. 218 
615 tamtéž, s. 218 
616 tamtéž, s. 221‐222 
617 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník  československého nacionalismu, 1932‐1933,  roč. X.,  č. 8, s. 
225‐229 
618 tamtéž, s. 228 a 229 
619 tamtéž, s. 230‐232 



80 
 

(ale i rasově620) a autoritativně laděným režimům, zatímco v ČSR „pozorujeme viditelný 

sklon k tuhému režimu vládnímu, jemuž však schází nacionální charakter“621. A znovu 

vyzval k utvoření čistě národní vlády, neboť „málo je platno volat po ostřejším stíhání 

hackenkreuzlerů, když jejich příznivci sedí ve vládě“622. Pod názvem „Martyška 

nesmrtelný“623 následovalo uvedení několika smyšlených pojednání Martyšky (což je 

negativní postava z Medkova Plukovníka Švece) v různých historických okamžicích – 

např. je uveden Martyškův traktát proti Husovi624, proti Bohuslavu Balbínovi625 či jeho 

manifest „Za práva lidská“626. Autorem byl R. B. Mácha, který vysvětlil: „Chtěli jsme 

ukázat, že Martyška, „nové češství“, není úkaz doby nové, ale staletý přízrak národní 

mdloby a desorientace.“627. Článek Stanislava Prejzy „Krise veřejného života“628 

kritizoval „neomezený diktát politických stran“629, existenci „úřadů pro úřady“630 a 

ústupky Němcům. Ing. Jiří Viktorín se v článku „Zahubily stroje blahobyt?“631 zabývá 

nejen otázkou z názvu (na kterou odpovídá, že samozřejmě ne632), ale analyzuje i 

příčiny vysoké ztrátovosti podnikatelů, které vidí hlavně v položkách, „jimiž stát – ať již 

přímo či nepřímo – výrobu zatížil…naflákána spousta zákonů státních bez ladu a skladu 

a nikdo se nestaral o to, zda je možno, aby to vše…soukromé podnikání sneslo“633. Po 

pauze v minulém čísle následoval další díl studie Dušana Janka „Rusko ve světle pravdy, 

číslic a fakt“634. 

 

Číslo 9, červen 1933 

 

Jestliže se L. Rašín se na úvod minulého čísla zamýšlel o stavu ND před 

chystaným sjezdem, V. Klíma podal na úvod nového čísla zprávu o výsledcích tohoto 

                                                 
620 tamtéž, s. 231 a 232 
621 tamtéž, s. 232 
622 tamtéž, s. 232 
623 tamtéž, s. 233‐237 
624 tamtéž, s. 233 
625 tamtéž, s. 233 
626 tamtéž, s. 237 
627 tamtéž, s. 237 
628 tamtéž, s. 238‐240 
629 tamtéž, s. 239 
630 tamtéž, s. 238 
631 tamtéž, s. 240‐244 
632 tamtéž, s. 244 
633 tamtéž, s. 243 
634 tamtéž, s. 244‐250 
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sjezdu. V článku s názvem „Co způsobila Bratislava“635 Klíma upozornil na rozdíl od 

minulých sjezdů, kdy „oposiční nápory v jejích řadách přicházely z leva a tlačily ji do 

leva“636, zatímco tentokrát „oposice šla z prava“637, což mj. zapříčinilo, že 

jinostranický, tedy socialistický a „zkartelovaný“638, tisk v minulosti stranil opozici, 

kdežto tentokrát se stavěl proti opozici uvnitř ND. Na tomto sjezdu byl Ladislav Rašín 

zvolen do vedení strany. Funkci přijal „proto, aby tam hájil onu politickou linii, kterou 

dosud zastával v Mladé generaci a Národní myšlence“639. Z hlediska NM tak sjezd ND 

skončil úspěšně a pozitivně.  V článku Klímově zazněla i další myšlenka, důležitá pro 

hodnocení postojů NM: „můžeme říci jen tolik, jsme proti komunismu pro jeho třídní 

diktaturu, pro jeho…zvednutí jedné společenské třídy nad ostatní. Jsme však také proti 

korporativní myšlence italského fašismu, proti nahrazení ideového principu v politice 

stavovským parlamentem“640. Článek Ladislava Rašína „Zmocňovací zákon“641 se týkal 

zákona č. 95/1933 Sb. (zmocňovací zákon vyvolaný hospodářskou krizí, který 

„umožňoval vládě obcházet parlament, vydávat nařízení s mocí zákona a zrychlit 

přijímání potřebných opatření“642), který byl dle Rašína důkazem „o naprosté 

neschopnosti parlamentu obstarávati v těžkých dobách záležitosti státní“643. Nástup 

Hitlera k moci v Německu se počal projevovat i na stránkách NM. Jan Renner v článku 

„Národ žádá víc než záchranu marxismu“644 uvedl, že zatímco „Hitlerovské Německo 

nastupuje přímočaře a cílevědomě…používá všech možných prostředků i 

teroru…dokonale organisuje své vojenství…“645, vláda Československa, které je „v prvé 

řadě ohroženo“646, „soustřeďuje veškeré své politické úsilí k tomu, aby zachránila 

poslední ostrov marxismu v Evropě, aby petrifikovala…německo-socialistickou 

nadvládu ve státě a oddálila utvoření vlády nacionální“647. Druhým článkem reagujícím 

                                                 
635 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník  československého nacionalismu, 1932‐1933,  roč. X.,  č. 9, s. 
257‐259 
636 tamtéž, s. 257 
637 tamtéž, s. 257 
638 tamtéž, s. 257 
639 tamtéž, s. 258 
640 tamtéž, s. 259 
641 tamtéž, s. 260‐262 
642  Historie  parlamentarismu  a  české  ústavnosti.  In:  http://www.psp.cz  [online]  [cit.  1.  5.  2015]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=697 
643 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník  československého nacionalismu, 1932‐1933,  roč. X.,  č. 9, s. 
262 
644 tamtéž, s. 262‐264 
645 tamtéž, s. 262 a 263 
646 tamtéž, s. 263 
647 tamtéž, s. 263 
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na hrozbu Hitlerovského Německa bylo pojednání „Pro opevnění našeho státu“648 

(autor Cordatus Bohemus) o nezbytnosti vojenské přípravy na očekávaný střet. Dle 

autora „výsledek každé války bude pro nás záviset především na tom, podaří-li se 

nepříteli obsadit aspoň část našeho území.“649, a proto „vydání našeho území nesmí se 

nikdy a nikde ani v nejmenší míře státi dobrovolně…a nepřítel nesmí vkročiti bez 

branného odporu a těžkých ztrát na čase i silách kdekoli na území našeho státu“650. Jan 

Ebert vyzval v lčánku „Poctivost v Sokole“651 k zamezení využívání členství v Sokolu 

k prospěchu jednotlivců. Úvaha Vladimíra Minaříka „Malá dohoda a Pakt čtyř“652 se 

věnovala vztahu dvou smluvně-spojeneckých bloků – Malé dohody (spojenectví 

Československa, Jugoslávie a Rumunska) a tzv. Paktu čtyř (italský návrh vojensko-

politického bloku Velké Británie, Francie, Německa a Itálie, který však pro odpor 

obyvatel Francie a Velké Británie a odpor států Malé dohody a Polska nebyl nakonec 

ratifikován653). Minařík uvedl, že je v zájmu Československa postupovat v jednotě 

s Polskem654, avšak připojil i zajímavou myšlenku, že Malá dohoda „není naším 

konečným cílem“655, za který považoval pouze „utvoření velkého slovanského bloku“656. 

Dušan Janko v článku „Bóh žohnuj serbski lud a kraj…“657 podal zprávu o útlaku 

Lužických Srbů a neschopnosti ostatních států a Společenství národů proti tomu 

zasáhnout658. V úvaze „Budoucnost státu a politické strany“659 vyjádřil Josef Klíma 

názor, že aktuální hospodářská situace není hospodářskou krizí a nesouvisí s „poměry 

na celém světě“660, ale že náš stát „pyká za hříchy svých vůdců“661. Posledním článkem 

bylo pokračování studie Dušana Janka „Rusko ve světle pravdy, číslic a fakt“662. 

 

 

                                                 
648 tamtéž, s. 264‐268 
649 tamtéž, s. 266 
650 tamtéž, s. 268 
651 tamtéž, s. 269‐270 
652 tamtéž, s. 270‐272 
653  Pakt  čtyř.  In:  http://www.cojeco.cz  [online]  23.  8.  2006  [cit.  1.  5.  2015].  Dostupné  z: 
http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=69766&title=Pakt%20%E8ty%F8 
654 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník  československého nacionalismu, 1932‐1933,  roč. X.,  č. 9, s. 
272 
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Číslo 10, červenec 1933 

 

Příspěvkem do diskuze o aktuální politické krizi byl úvodní článek Vlastimila 

Klímy „Ubohá československá politika“663, ve kterém uvedl, že „dnešní boj je bojem 

veřejného mínění proti politickým stranám, bojem lidu proti politickému systému a 

režimu.“664. Dle Klímy je nutná změna politického prostředí, avšak přísně 

demokraticky: „nutná obroda naší politiky nemá se díti a nebude se díti na šibenicích a 

guillotinách. Nejde o hlavy a krev; vždyť vůbec by nemělo jíti ani o boj!“665 Stať 

„Londýnský pokus“666 Jana Rennera byl kritikou planých snah řešit „nejobtížnější 

mezinárodní problémy všeobecnými konferencemi“667, jako např. nejnovější „světová 

hospodářská konference londýnská“668. Cordatus Bohemus pokračoval v burcování 

k obraně vlasti, tentokrát článkem „Kdy začneme stavěti pevnosti?“669, ve kterém 

označil výstavbu systému opevnění na československých hranicích za naprostou 

nezbytnost. Finanční náročnost této akce nesmí být na překážku, neboť „se svobodou 

státu a svrchovaností národa se neobchoduje“670. Otázce postavení a úlohy mladé 

generace se NM věnovala vícekrát. Stanislav Prejza v článku „Úkoly mladé 

generace“671 uvedl, že největším a nejdůležitějším úkolem mladých je boj s politickým 

stranictvím672, přičemž „demokracii jedině může obrodit uvědomělý nacionalismus, 

který není výsadou politických stran“673. Dušan Janko se opět věnoval kritické situaci 

Lužických Srbů, a to v článku „zachraňte nešťastnou Lužici!“674, ve kterém vytýkal 

nejen evropským státům, ale i představitelům Československa, že pro záchranu 

Lužických Srbů neučinili vůbec nic675. Studie „Problém československého 

antisemitismu“676 autora Dr. M. S. předkládá analýzu antisemitismu v Československu, 

přičemž jej dělí na tři druhy: náboženský, sociální a národní. Autor uvádí, že v českých 

                                                 
663 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1932‐1933, roč. X., č. 10, s. 
289‐291 
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zemích převládá antisemitismus národní, zatímco na Slovenku a Podkarpatské Rusi více 

náboženský a sociální677. Své dělení dále rozvíjí a uvádí vývoj a specifika jednotlivých 

druhů antisemitismu. V závěru své studie autor odsuzuje pronásledování židů 

v Německu678, zároveň však připomíná, že „židé před převratem (1918 – R. H.) 

oslabovali nás v našem národním boji, oddalovali naše osvobození a uráželi naši hrdost 

národní, činí dnes, posilujíce Němce, živel republice nepřející, mnohem více: 

podkopávajíce základy našeho státu, stávají se prvkem destruktivním a neloyálním“679. 

Úvaha Jana Eberta „Hospodářské a politické starosti republiky“680 patřil do řady článků, 

které psaly o aktuální politicko-hospodářské krizi, avšak nepřinášely žádné zásadní 

myšlenky či řešení. Posledním článkem X. ročníku NM bylo dokončení studie Dušana 

Janka „Rusko ve světle pravdy, číslic a fakt“681. 

 

Shrnutí X. ročníku NM 

 

Jak jsem již několikrát uvedl, politickou stranu, ke které měl redakční kruh NM 

nejblíže, byla Československá národní demokracie a Mladá generace Československé 

národní demokracie. V roce 1932 došlo uvnitř strany k rozkolu, který lze zjednodušeně 

popsat jako rozkol mezi vedením strany a právě Mladou generací. Této události byla 

z domácí politické scény věnována v X. ročníku NM největší pozornost. Nechybělo ani 

pokračování kritiky Edvarda Beneše a jeho zahraniční politiky, dále úvahy o roli a 

přínosu politických stran a hospodářské úvahy (kritizující především zatěžování občanů, 

podnikatelů a trhu státními zásahy) týkající se aktuální krize. V zahraniční oblasti byly 

opět zastoupeny články týkající se Sovětského svazu, slovanské politiky a v poslední 

třetině X. ročníku rovněž vývoje v Německu, zejména tedy nástupu Adolfa Hitlera 

k moci 30. ledna 1933. S tím souvisela i zvýšená četnost článku na téma připravenosti 

republiky na obranu státu a případných spojeneckých závazků. Rovněž bylo 

pokračováno v popisu ideového souboje nacionalismus vs. socialismus a vývoji 

v Sokolu. 

 

                                                 
677 tamtéž, s. 302 
678 tamtéž, s. 306 
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3.2.6 XI. ročník 
 

XI. ročník NM vycházel od října 1933 do července 1934. Celkem vyšlo 10 čísel, 

z toho čísla 2 a 3 vyšla v listopadu 1933 a čísla 6 a 7 v dubnu 1934 jako dvojčíslo. XI. 

ročník NM obsahoval celkem 316 číslovaných stran textu. 

 

Číslo 1, říjen 1933 

 

XI. ročník NM byl zahájen článkem „Slabá vláda“682 Ladislava Rašína. V tomto 

článku Rašín kritizoval novou (ve skutečnosti byla vláda ustavena 29. října 1932, byla 

tedy v úřadě již jeden rok) vládu J. Malypetra, zejména v otázce finanční (státního 

rozpočtu683). A předvídal, že dokud nedojde ke změně „v samotných základech vlády 

nahrazením vyčerpané a opotřebované osoby novými a svěžími a na politických 

stranách co nejméně závislými“ (s. 3), nic se na stávající situaci nezmění. Článek 

„Zavřen nebyl dosud nikdo…“684 V. Klímy (částečně cenzurován) se týkal Pribinových 

slavností v Nitře685 a snaze Slováků vytvořit novou tradici – Pribinovu (jako protiklad 

svatováclavské v Čechách a svatoštěpánské v Uhrách686, v čemž Klíma vidí nebezpečí, 

„aby se z ní nestala separatistická myšlenka“687. Zároveň poukázal na pozdrav nuncia 

Hlinkově straně, který byl až příliš vřelý na to, že dle všeobecně uznávaných konvencí 

byla představitelem československého katolictví v politice strana lidová688. A dále 

konstatoval, že je stále více voláno po vytvoření jednotné fronty proti německé hrozbě, 

ale zatím jediná jednotná fronta vznikla u československých Němců689. Otázkou 

židovskou se NM příliš nezaobírala, přesto několik článků na toto téma na jejích 

stránkách vyšlo. Jedním z nich byla úvaha Jiřího Ryšavého „Několik poznámek k česko-

židovské otázce“690, která byla rozdělena na dvě části. V té první referuje Ryšavý o 

názoru jistého Němce (který nebyl stoupencem nacismu), že sice Češi vnímali a vnímají 

židy jako proněmecký živel, nicméně Němci je takto nikdy nechápali; naopak je brali 

                                                 
682 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 1, s. 1‐
3 
683 tamtéž, s. 1 
684 tamtéž, s. 3‐5 
685  Pribinovy  slavnosti.  In:  http://cs.wikipedia.org  [online]  12.  10.  2014  [cit.  3.  5.  2015]. Dostupné  z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pribinovy_slavnosti 
686 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 1, s. 3 
687 tamtéž, s. 4 
688 tamtéž, s. 4 a 5 
689 tamtéž, s. 5 
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jako ty, kteří se sice k němectví hlásí, hovoří německy, posílají děti do německých škol, 

ale stále zůstávají židy a svým postupem konkurují Němců a „zabírají jim místa“691. A 

dle Ryšavého měl Čechy varovat (na základě skutečnosti, že v tomto období docházelo 

k počešťování českých židů692) slovy: „Nemyslete si, že židé splynou s vaším národem a 

že se z nich stanou Češi.“693. A Ryšavý doplňuje, že poslední vývoj dává onomu Němci 

spíše za pravdu. Ve druhé části své stati rozebírá pojednání Jana Nerudy „Pro strach 

židovský“, které je dle něj stále aktuální a ze kterého platí zejména Nerudova slova: 

„Kdo se nepřiznává a neosvědčil zcela co našinec, buď považován při všem lichocení co 

politický protivník.“694 Článek „Brannost národa“695 Jana Eberta obsahuje několik 

podstatných myšlenek celého redakčního kruhu NM. Jednak kritiku pacifismu a 

antimilitarismu, který byl v Československu hlásán po celá 20. léta696 a který byl 

opuštěn po identifikaci německé hrozby697, na kterou však NM upozorňovala již od 

počátku, a dále nezbytnost silné armády a tělesné připravenosti obyvatelstva698, neboť 

„brannost československého národa jest jedinou zárukou jeho budoucnosti, jeho 

svobody a demokracie“699. Zároveň připomenul základní zásadu českého integrálního 

nacionalismu, totiž „že nám nikdy nešlo a nemůže jíti o žádný výboj a expansi, že nám 

musí v prvé řadě jíti o ochranu nejen vlastního státu, ale vlastní samostatnosti, která je 

v očích našich sousedů, Němců, největší překážkou a největší závadou“700. Vladimír 

Minařík se v článku „Nedržíme krok“701 vymezoval vůči socialistickým útokům na 

nacionalismus, internacionalismu a falešným nadějím na evropský mír v uplynulých 

letech702. Uváděl, že „byla úplně opomíjena otázka, kdo je nebezpečný a kdo má 

odzbrojiti.“703. A že po prozření nastal ve většině Evropy odklon od socialismu a jeho 

hesel: „Zkrachoval socialismus a my Čechoslováci nejsme tak starý národ, abychom si 

tu pořizovali museum evropské veteše. Všude padl socialismus, jen u nás vesele úřadují 

socialističtí ministři a jeden z nich (E. Beneš – R. H.) hodlá kandidovat na funkci 
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presidenta. Všude již padli blázni a šarlatáni: Československo, drž krok s národy!“704 

Článek „Neodvislé Rakousko nebo Anšlus?“705 autora V-k přinesl rozbor aktuální 

politické situace v Rakousku, zejména sílícímu vlivu rakouských stoupenců nacismu. 

V opozici vůči nim stáli příznivci restaurace habsburské monarchie (kteří byli dle autora 

ve výrazné menšině vůči skupině první706) a zejména Engelbert Dolfuss. Rakouské 

socialisty považuje V-k za odepsané707. Z hlediska zájmů Československa pak autor 

považuje za nejdůležitější, aby Rakousko dokázalo „nejen světu, ale i sobě, svým 

obyvatelům, že mlže žíti neodvisle“708. Z oblasti hospodářské byl článek „Bezradnost 

v hospodářství“709 autora J. K-a., který byl popisem aktuální hospodářské situace a 

vytčením nejdůležitějších oblastí k řešení. Zajímavou myšlenkou je tvrzení autora, že 

„jest důležito, aby se této otázky (vyvedení průmyslu z krize – R. H.) chopila v prvé 

řadě strana agrární“710, protože průmysl je úzce spojen se zájmy zemědělců, které by 

měla hájit právě uváděná strana. Prvním varováním, že vojenské nebezpečí nečíhá 

pouze na Západě (Německo), ale rovněž na Východě (SSSR), byl článek „Šílené tempo 

sovětského zbrojení“711 Dušana Janka. Jedná se o podrobný rozbor aktuální stavu 

sovětské armády, objemu výdajů vydávaných sovětskou vládou na zbrojení a přehled 

nejdůležitějších osob ve vedení rudé armády. 

 

Číslo 2 a 3, listopad 1933 

 

Listopadové dvojčíslo (č. 2 a 3) XI. ročníku NM vyšlo s dramatickým nadpisem 

úvodního článku: „Druhá světová válka začíná“712. Autor Cordatus Bohemus uvedl, že 

„druhá světová válka začíná na Dálném Východě (zřejmě míněno vystoupení Japonska 

ze Společnosti národů dne 27. 3. 1933713 – R. H.)…druhá světová válka v Evropě jest 
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nedaleko“714. Hlavním poselstvím článku je však až zoufalé, nicméně odhodlané, volání 

po tom, že je nejvyšší čas začít obyvatelstvo na válku připravovat. Autor dává do 

kontrastu situaci v Německu, kde „německá mládež, muži, ano i ženy, vše se organisuje, 

cvičí ve zbrani, pochodech, velení, čtení map, v kladení polních telefonů, v házení 

ručních granátů… a my nic“715. Poselství článku je jasné: „Opakujeme a nepřestaneme 

jako polnice neustále stejně opakovati svůj výstražný signál: Nezbývá nám času!“716 

Ladislav Rašín v článku „Politika strachu“717 uvádí, že vláda zavádí pomocí speciální 

legislativy přísná restriktivní opatření, přestože „vystačí s platným právním řádem, musí 

být ale odhodlána tohoto právního řádu použíti“718. Autor I. R. si v článku „Vyvinujeme 

se k fašismu?“719 klade otázku, zda směřování k plánovitému hospodářství, 

stavovskému státu a oslabení demokracie uvnitř politických stran (výslovně jmenuje 

Národní demokracii, tedy „domovskou“ stranu NM720) neznamená příklon k fašismu. 

„Za zvuků polnice“721 je článkem, ve kterém V. Klíma popisuje neschopnost socialisty 

vedené Francie čelit Německu, které zbrojí a posiluje svoji připravenost k válce. A 

uvádí, že nezakročí-li Společnost národů, musejí ohrožené země (Francie, Belgie, 

Polsko a státy Malé dohody722) volit samostatný postup. Jan Ebert se vrátil k tradičnímu 

tématu NM – Sokolu. V článku „Sokolství do politiky, ne politika do Sokola“723 

opětovně zopakoval zásadu, že Sokol musí zůstat nestranným a nezávislým. V článku 

„Kolem rozpočtu“724 poskytl Josef Klíma komentář k návrhu rozpočtu pro rok 1934 

předloženému parlamentu. Návrh byl předložen s přebytkem 1 milionu Kč, což J. Klíma 

hodnotil kladně725, ale uvádí, že zbývá řešit otázku „zda se má podporovati soukromé 

podnikání, nebo zda toto bude během doby nahraženo státním obhospodařováním 

národního jmění“726, tedy zda a v jakém rozsahu privatizovat státní majetek (přičemž J. 

Klíma se vyslovil pro odprodej státních podniků do soukromých rukou727). Dr. Jiří 
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Ryšavý poskytl NM několik postřehů o atmosféře současného Německa, které načerpal 

při své cestě, a to v článku „Tváří v tvář hitlerismu“728, přičemž za nejvýraznější rys 

označil „velkou hospodářskou krisi a bídu obyvatelstva“729. O poznání vážněji vidí 

aktuální stav Německa V-k v článku „Německo v útoku“730, ve kterém upozorňuje, že 

Němci stupňují svůj tlak, a to na všech frontách – domácí, mezinárodní a v rámci 

německých menšin usídlených v jiných státech. R. B. Mácha v článku „Za 

Československo a demokracii!“731 přináší argumenty pro postoj, že demokracie je 

nejlepším zřízením (srovnává jej se zřízením socialistickým a klerikálním732), a že snaha 

zachovat Československo je, nebo by měla být, nejhlavnější hnací silou veškerého 

snažení733. Zajímavou historickou úvahou je článek Bohuslava Krause „Habsburkové 

neexistují“734, ve kterém nejprve přináší důkazy pro to, že právně již žádný rod 

Habsburků neexistuje, neboť „potomci bývalé panovnické rodiny nenáleží již vážnému a 

hrdému rodu habsburskému, nýbrž v dějinách dříve celkem bezvýznamnému rodu 

lotrinskému“735 (dle autora vymřeli Habsburkové po meči 20. října 1740 Karlem II736). 

Důležité a zásadní však dle autora je, že „bláznivým Lotrinkům, kteří by chtěli z boží 

milosti usilovat o náš stát – se nikdy již nepoddáme a své šíje neskloníme“737. JUDr. Jan 

K. Bělohorský nastínil v článku „Pojem národnosti“738 několik hledisek, dle kterých lze 

skupinu osob považovat za národ, tedy jim přiřknout národnost, přičemž za 

nejdůležitější kritérium považuje „vědomí národnosti. Bez toho vědomí ani 

nejpočetnější skupina obyvatelstva se všemi státními znaky není národností, není 

národem.“739. Posledním článkem byla analýza Dušana Janka s názvem „Válečné 

přípravy na Dálném Východě“740, ve které nastínil aktuální situaci, a to zejména 

z pohledu Japonska, ze kterého se „stejně jako ze Sovětského Svazu ozývá temné dunění, 

ohlašující boj o moc nad Asií“741. 

 

                                                 
728 tamtéž, s. 57‐59 
729 tamtéž, s. 58 
730 tamtéž, s. 60‐62 
731 tamtéž, s. 63‐67 
732 tamtéž, s. 66 
733 tamtéž, s. 65 
734 tamtéž, s. 68‐70 
735 tamtéž, s. 68‐69 
736 tamtéž, s. 69 
737 tamtéž, s. 70 
738 tamtéž, s. 71‐73 
739 tamtéž, s. 72 
740 tamtéž, s. 74‐76 
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Číslo 4, leden 1934 

 

Úvod 4. čísla NM se věnoval otázce výkladu 28. října 1918. Impulsem byl 

článek Jaroslava Werstadta (český historik, novinář a publicista742) uveřejněný 

v Českém Slově dne 28. října 1933, ve kterém zpochybnil úlohu Mužů 28. října a hlavní 

úlohu připisoval „revolučnímu zákroku ulice“743. Na redakční úvodník s názvem „Tvoří 

se historie 28. října 1918“744 navazovaly vzpomínky na tento památný den české 

(československé) historie od paní Karly Rašínové (manželky Aloise Rašína) sepsané 

pod názvem „Moje vzpomínka na 28. říjen 1918“745 přímo pro NM a část vzpomínek 

(již dříve otištěných v NM) Aloise Rašína746. Vlastimil Klíma pak připojil pod názvem 

„Svědci – tentokráte o 28. říjnu 1918“747 vlastní komentář k Werstadtově tvrzením, ve 

kterém zpochybnil svědectví, která pro svůj článek použil. Poté následoval Klímův 

(podepsán Dr. Vl. K.) nekrolog Antonína Švehly (mj. jednoho z mužů 28. října), který 

zesnul dne 12. prosince 1933 a o kterém V. Klíma napsal, že „zůstal vzácným příkladem 

skromnosti a osobní bezzájmovosti v politice“748. Článek Ivana Roseje (pseudonym 

Odona Páry749) „Začínám se připravovat na válku – hodně pomalu“750 obsahově 

navazoval na úvodník listopadového dvojčísla, neboť rovněž kritizoval nepřipravenost 

Československa, zejména civilního obyvatelstva, na případný (a téměř s jistotou 

očekávaný) válečný konflikt. Pára po výčtu oblastí, ve kterých je potřeba se na válku 

připravit, uvedl, že je třeba jednat tak, aby „každý stál v daném okamžiku na svém místě 

a aby věděl, co má dělat“751. Jiří Ryšavý v článku „Benešova strana napodobuje 

Hitlera“752 komentoval vznik Stráže Svobody (pořadatelské sbory Československé 

strany národně socialistické), přičemž vyslovil naději (snad s trochou nadsázky), že 

                                                                                                                                               
741 tamtéž, s. 76 
742  Jaroslav Werstadt.  In:  http://cs.wikipedia.org  [online]  23.  12.  2014  [cit.  3.  5.  2015].  Dostupné  z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Werstadt 
743 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 4, s. 85 
744 tamtéž, s. 85‐86 
745 tamtéž, s. 86‐88 
746 tamtéž, s. 88‐90 
747 tamtéž, s. 90‐92 
748 tamtéž, s. 94 
749 DOLENSKÝ, Antonín, ed. Slovník pseudonymů a kryptonymů v  československé  literatuře. 3. přeprac. 
vyd. Praha: M. Knapp, 1934., 155 s. s. 109 
750 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 4, s. 
95‐101 
751 tamtéž, s. 101 
752 tamtéž, s. 102‐103 
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„jest to jen hříčkou čiré náhody“753, že zkratka nově vzniklé organizace byla S.S. Dle 

Ryšavého je nezbytné, aby „ostatní koaliční strany donutily národní socialisty, aby…své 

úderné roty rozpustili“754. Komentář Vladimíra Minaříka „Po útoku na mrtvého“755 

reagoval na článek Ferdinanda Peroutky „Smrt Štefánika“756, přičemž se postavil na 

stranu odpůrců Peroutkova popisu M. R. Štefánika. Následoval přetisk (původně 

otištěný v Národních Listech dne 4. ledna 1925757) článku Viktora Dyka „Dvě data“758, 

který se týkal 28. října 1918 a 5. ledna 1923 (datum atentátu na Aloise Rašína) a byl 

především obhajobou domácího odboje a významu událostí z 28. října 1918. NM je 

otiskla, neboť „je osudovou shodou stejně aktuální dnes jako před devíti lety…kdy i nyní 

jsou podnikány kampaně…škrtnout zásluhy mužů 28. října“759. 

 

Číslo 5, únor 1934 

 

Úvodní článek Ladislava Rašína „Konečně obrat“760, jehož část byla úředně 

zabavena, pozitivně hodnotil vystoupení národně demokratické strany z vlády, a 

kritizovala restriktivní opatření, včetně konfiskace tisku, která následně tento článek 

postihla. Vlastimil Klíma se článkem „Ještě 28. říjen v podání p. dr. Werstadta“761 

znovu vrátil k otázce řešené v minulém čísle, neboť Dr. Werstadt na vyjádření NM 

reagoval otevřeným dopisem paní Karle Rašínové762, na což cítil Klíma potřebu 

reagovat. Filozofická úvaha „Mladí lidé v politice“763 Vladimíra Minaříka pojednává o 

vztahu mladé generace k jejím politickým představitelům, nicméně problematiku 

nerozebírá nikterak do hloubky. Vlastimil Klíma komentoval článkem „Nacionální 

barikády“764 o pařížských událostech z 6. a 7. února 1934765, přičemž pozitivně 

                                                 
753 tamtéž, s. 102 
754 tamtéž, s. 103 
755 tamtéž, s. 104‐106 
756 více např. KŠIŇAN, Michal:  Jedinec v  spoločnosti. Úvaha o biografickom prístupe na príklade M. R. 
Štefánika.  Forum Historiae  [online].  2010,  roč.  4,  č.  1.  ISSN  1337‐6861  [cit.  3.  5.  2015]. Dostupné  z: 
http://www.forumhistoriae.sk/FH1_2010/texty_1_2010/ksinan.pdf 
757 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 4, s. 
106 
758 tamtéž, s. 106‐109 
759 tamtéž, s. 106 
760 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 5, s. 
117‐119 
761 tamtéž, s. 119‐120 
762 tamtéž, s. 119 
763 tamtéž, s. 121‐122 
764 tamtéž, s. 123‐124 
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hodnotil, že „zvítězilo nacionální, veřejné mínění“766, přičemž „nacionální mládež stála 

tu ruku v ruce s generací válečného ohně“767. Úvaha Stanislava Prejzy (opět z části 

zabavená) „Socialistické konce“768 popisuje „hříchy“ socialismu, který „podržuje přes 

mrtvolný zápach posice, neúměrné svému významu“769. Dušan Janko připojil komentář 

„Glossy ke Stalinovu programovému prohlášení“770, ve kterém poukazuje na rozpory 

sovětské propagandy a skutečnosti (přičemž využíval informace Adolfa 

Hoffmeistera771, kterého nelze díky jeho ideovému přesvědčení podezírat z negativních 

postojů k sovětskému Rusku), aby na závěr připojil pro vyjádření postoje NM slova Dr. 

Ivancovova: „Vy vidíte, že komunismus není pouze zlem místním, nýbrž světovou 

rozkladnou silou, která ohrožuje samy základy civilisace.“772. A s velmi podobným 

obsahem byl vydán i druhý Jankův článek „Nebezpečí v uzavírání paktů se Sověty“773, 

ve kterém pranýřoval mezinárodní shovívavost vůči Sovětskému svazu i slabou aktivitu 

Národní demokracie v boji proti komunismu: „Patnáct let hynou v „táborech zvláštního 

určení“ naši bratři v sovětském pekle. Trpí, protože se nechtěli zříci Boha, avšak 

„křesťanská“ Evropa, ani „křesťanská Amerika neslyší jejich úpění“774. Aktuální dění 

v Rakousku, zejména v důsledku tzv. rakouské občanské války775, komentoval Vladimír 

Minařík v článku „Otazník nad střední Evropou“776, ve kterém rovněž predikoval, že 

Dolfussovo Rakousko má jen dvě cesty – „Habsburkové nebo anšlus“777, případně 

vytvoření nového spojenectví, např. s Itálií a Maďarskem778. Ve 4. čísle vydal Ivan 

Rosej (Odon Pára) článek „Začínám se připravovat na válku – hodně pomalu“, nyní na 

                                                                                                                                               
765 střety nacionálně pravicových sil s policií. Více na Krize ze 6. února 1934. In: http://cs.metapedia.org 
[online]  5.  4.  2008  [cit.  3.  5.  2015].  Dostupné  z: 
http://cs.metapedia.org/wiki/Krize_ze_6._%C3%BAnora_1934 
766 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 5, s. 
123 
767 tamtéž, s. 123 
768 tamtéž, s. 124‐127 
769 tamtéž, s. 127 
770 tamtéž, s. 127‐129 
771  spisovatel  a  publicista,  viz  HUBIČKA,  Jiří.  Muž  mnoha  profesí  Adolf  Hoffmeister.  In: 
http://www.rozhlas.cz  [online]  16.  8.  2012  [cit.  3.  5.  2015].  Dostupné  z: 
http://www.rozhlas.cz/archiv/portrety/_zprava/muz‐mnoha‐profesi‐adolf‐hoffmeister‐‐1098671 
772 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 5, s. 
129 
773 tamtéž, s. 135‐137 
774 tamtéž, s. 137 
775 více např. na Rakousko od pádu monarchie k anšlusu 1938. In: http://www.fronta.cz [online] [cit. 3. 5. 
2015]. Dostupné z: http://www.fronta.cz/fotogalerie/anslus‐rakouska‐1938 
776 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 5, s. 
132‐134 
777 tamtéž, s. 134 
778 tamtéž, s. 134 
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něj navázal rozsáhlou úvahou „Nejbližší lhůta pro válku: 1935“779. Z mnoha oblastí, 

které ve své úvaze po popisu diplomatických příprav Německa na válku uvádí (a 

v nichž je třeba se připravovat na hrozící válku), jmenujme např. motorizaci armády a 

otázku zásoby paliv, stav letectva a protiletadlové obrany, civilní ochranu či roli žen780. 

Zajímavou úvahu připojil Rosej na konec svého článku, kde uvádí zásady jakési 

„psychologicko-kulturní války“ s československými Němci: „Naše hraničářské domy, 

spolky, společenské podniky, školy, obchody, závody, vše musí býti co nejdokonalejší, 

aby to Němcům imponovalo, aby proti tomu nic lepšího nemohli postaviti.“781. 

 

Číslo 6 a 7, duben 1934 

 

Úvod jarního dvojčísla NM obstaral Vlastimil Klíma článkem „Časová evropská 

afinita“782. K této úvaze jej vedla návštěva divadelního představení Richard III., která 

byla dle sdělení divadla zařazena do repertoáru z aktuálních politických důvodů 

(Richard III. měl ztělesňovat evropské diktátory současnosti783. Klíma se zamyslel nad 

vztahem demokracie a diktatury, krizí politických stran a tendencemi k posilování 

stavovského státu, který odmítal784.  Diskuze o událostech 28. října 1918 pokračovala 

otištěním dvou dopisů od čtenářů: „Moje vzpomínky na den 28. října 1918“785 od 

Emanuela Brabce (NM uvedla, že p. Brabec byl „účastník důležité akce – zadržení 

policejního archivu“786) a „Ke sporu o význam převratu ze dne 28. října 1918“787 od F. 

M., tedy čtenáře, který „vyslovuje svůj soud jako pozorovatel dnešní diskuse“788. Jiří 

Ryšavý připojil úvahu s názvem „Sixt a Czernin“789, ve které se zamýšlel nad úlohou 

hraběte Czernina v tzv. Sixtově aféře (tajná jednání rakouského císaře Karla I. s Francií 

v roce 1917). R. B. Mácha v článku „Trosečníci lodivody“790 uvádí, že „demokratisace 

                                                 
779 tamtéž, s. 138‐147 
780 tamtéž, s. 142, 143, 144 a 145 
781 tamtéž, s. 147 
782 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 6 a 7, 
s. 157‐160 
783 tamtéž, s. 157 
784 tamtéž, s. 159 a 160 
785 tamtéž, s. 160‐162 
786 tamtéž, s. 160 
787 tamtéž, s. 162‐164 
788 tamtéž, s. 160 
789 tamtéž, s. 165‐167 
790 tamtéž, s. 168‐170 
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státního i mezistátního života zklamala“791, nicméně nepřiklání se k diktatuře, ale volá 

po politice činěné ve prospěch celého národa, nikoli pouze vybraných skupin792. Velký 

kritik Sovětského svazu a komunismu Dušan Janko publikoval článek „Patnáct let 

Komunistické internacionály“793, ve kterém referuje zejména o čistce v 

sovětské komunistické straně, přičemž přináší i konkrétní údaje o počtu vyloučených či 

„přeložených za trest do kategorie „sympatisujících““794 z jednotlivých stavů. Nechybí 

ani jednoznačné odsouzení sovětského režimu a přesvědčení „neuznat bolševické Rusko 

nikdy a za žádných okolností“795. Téma článku Vladimíra Minaříka „Aby bylo jasno o 

generačním problému“796 není ojedinělé, neboť generačním záležitostem se již NM 

věnovala. Uvedený článek je však poměrně zmatečný a nevyplývá z něj jednoznačně 

žádné stanovisko. Odon Pára přispěl článkem „Politika a rasa“797, který obsahuje 

několik velmi zajímavých myšlenek. Pára se tu otevřeně hlásí k rasové politice: „každý, 

kdo hlásá slovanskou vzájemnost, je rasovým politikem, ať to zapírá nebo ne“798, 

poměrně shovívavě referuje o rasové politice prováděné v Německu799 a rovněž odmítá 

názor prof. Emanuela Rádla, že národnost je otázkou volby800: „Národnost se dědí, jest 

vrozena a mění-li se, je to výsledek nepřirozeného stavu, následek národní slabosti a 

vady, i následek špatné výchovy aneb bezcharakternosti a nevzdělanosti jednotlivce.“801. 

Je však třeba podotknout, že Pára chápe otázku rasovou primárně jako vědeckou 

záležitost, nikoli ideologickou, a rovněž uznává, že „rovnost před zákonem a Bohem jest 

pramenem určité mravnosti, určité soustavy či kultury rozumu a citu“802. Stanislav 

Prejza v článku „Monolog s panem min. předsedou“803 vyjadřuje nespokojenost mladé 

generace nad aktuálním stavem společnosti a politiky a je spíše filosofickou úvahou bez 

konkrétních argumentů či požadavků. Naopak článek Ivana Roseje „Pravděpodobnost 

války stoupá“804 je velmi konkrétní a podrobnou analýzou mezinárodní situace, zejména 

ve vztahu Německa a okolních států, a rovněž vnitřním vývojem v Německu. Článek 

                                                 
791 tamtéž, s. 168 
792 tamtéž, s. 170 
793 tamtéž, s. 171‐174 
794 tamtéž, s. 171 
795 tamtéž, s. 174 
796 tamtéž, s. 175‐180 
797 tamtéž, s. 181‐185 
798 tamtéž, s. 182 
799 tamtéž, s. 182 
800 tamtéž, s. 185 
801 tamtéž, s. 185 
802 tamtéž, s. 181 
803 tamtéž, s. 186‐188 
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obsahuje i naděje, které se později ukázaly bohužel jako liché: „I za poměrů horších, 

než jsou dnešní, budeme míti spojence, kteří by šli do války s námi“805, nicméně hlavní 

směřování vidí v posilování Československa, které bude „jenom tolik vážit, kolik 

znamená jeho mocenská síla vojenská a hospodářská“806. Posledním článkem byl 

přetisk přednášky Vladimíra Minaříka (pronesené v Českém učení pro vědy politické – 

s. 197) s názvem „Politické strany ve státě“807, ve které se podrobně věnoval působení 

politických stran, systému parlamentní demokracie, volebnímu systém apod. 

 

Číslo 8, květen 1934 

 

Redakční úvodník s názvem „K návrhům na reformu veřejného zřízení“808 se 

věnoval aktuálním návrhům na reformu určitých oblastí veřejné správy, zejména návrhu 

na zřízení hospodářské komory, které NM odmítala z důvodu, který byl u ní 

v hospodářských otázkách na prvním místě: „…není ve službách republiky, ale stavů a 

tříd, což přece není totéž“809. Kritika Sokola neustávala, tentokrát v podobě článku Jana 

Eberta „Sokol socialista proto antimilitarista?“810, ve kterém uvádí, že politická krize 

Československa („místo demokracie diktatura…“, „karikatura parlamentarismu…“, 

„místo sociálního cítění socialismus…“811 zasáhla i Sokol, a to v podobě socialismu a 

antimilitarismu („jednotliví bratříkové…sami více socialisté než sokolové si řekli, že 

v Sokole nutno pěstovati antimilitarismus“812). Článek „O Karolinum“813 autora –ík se 

věnoval boji rektora Domina o práva české Karlovy Univerzity, z článku „Masaryk“814 

byla podstatná část zabavena, včetně podpisu, lze tedy o něm pouze konstatovat, že 

komentoval volbu TGM prezidentem dne 24. května 1934. Redakční článek „Slovanská 

velmoc“815 se věnoval československo-polským vztahům, které by dle mínění NM měly 

být co nejvřelejší, neboť „jako Slované si přejeme a byli bychom rádi, kdyby byla ve 

                                                                                                                                               
804 tamtéž, s. 188‐196 
805 tamtéž, s. 189 
806 tamtéž, s. 194 
807 tamtéž, s. 197‐213 
808 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 8, s. 
221‐224 
809 tamtéž, s. 224 
810 tamtéž, s. 224‐228 
811 tamtéž, s. 225 
812 tamtéž, s. 226 
813 tamtéž, s. 229‐230 
814 tamtéž, s. 230‐232 
815 tamtéž, s. 232‐233 
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střední Evropě slovanská velmoc. Polsko si je plně vědomo, že jeho úkolem je nahraditi 

Slovanům Rusko, dokud tato velmoc se nevrátí k svému poslání.“816. Článek „Žena a 

národ“817 Elišky Hamšíkové byl velmi emotivním prohlášením a roli a úloze žen při 

obraně státu a národa: „My nechceme mávati mečem, my nechceme ze sebe vychovávati 

Panny Orleánské, také četné příklady žen jihoslovanských, které svorně s muži s nožem 

či puškou v ruce ubíjely nepřítele…nás nelákají – my chceme k obětavé hrdinnosti 

vychovávati své syny“818. „Budeme raději plačícími ženami na Kosovu, nežli ženami 

otroků.“819. Krátký komentář k 50. narozeninám Edvarda Beneše (nar. 28. května 1884) 

s názvem „Padesát let Eduarda Beneše“820 poskytl Dr. V. M., přičemž dle očekávání 

nebyl jeho komentář nikterak oslavný: „Je tragédií tohoto ne již nejmladšího muže 

československé politiky, že se dožívá svých padesátin právě v době, kdy jeho koncepce 

zahraniční politiky nadobro ztroskotala“821. Poslední dva články se týkaly Sovětského 

svazu. Prvním byla stať J. D. „Trocký znovu na scéně“822, která se věnovala sporu 

Trockého se Stalinem a aktivitám Trockého (např. zakládání IV. internacionály823), 

druhým byl článek „Varujeme před uznáním Sovětského Ruska de jure!“824 téhož autora, 

ve kterém popisuje diplomatické úspěchy sovětské vlády při snahách o její uznání, které 

však NM zásadně odmítá, neboť nelze „uznati sovětskou vládu dříve, než ji uzná sám 

ruský lid“825. 

 

Číslo 9, červen 1934 

 

Na úvod 9. čísla otiskla NM pod názvem „Styky Viktora Dyka s cizinou za 

války“826 dopis Viktora Dyka zaslaný v roce 1915 Rudolfu Keplovi (jednateli České 

národní rady v Paříži827 do Paříže, který je zajímavý tím, „jak je psán náznakově a jak 

                                                 
816 tamtéž, s. 233 
817 tamtéž, s. 234‐236 
818 tamtéž, s. 235 
819 tamtéž, s. 236 
820 tamtéž, s. 236‐238 
821 tamtéž, s. 236 
822 tamtéž, s. 238‐241 
823 tamtéž, s. 239 
824 tamtéž, s. 242‐246 
825 tamtéž, s. 246 
826 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 9, s. 
253‐255 
827  Rudolf  Kepl.  In:  http://www.nadejkov.cz  [online]  1.  1.  2000  [cit.  3.  5.  2015].  Dostupné  z: 
http://www.nadejkov.cz/osobnosti/139 
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mnohde alegoricky vyjadřuje válečné cíle Čechů“828. Komentář Vlastimila Klímy „Od 

Prahy až po Ankaru“829 hodnotil poválečný mezinárodní vývoj a naplnění, či více 

nenaplnění představ o uspořádání Evropy, které vyústilo v ustavení dvou táborů: „tábor 

mírových smluv a tábor revisionismu“830. Český národ po I. sv. válce doufal v utvoření 

„slovanského bloku od Baltu až po Jadran“831, což se nezdařilo, nicméně dle Klímy je 

ještě šance státi se členem spojeneckého bloku „od Prahy až po Ankaru“832. Podstatná 

část článku Vladimíra Minaříka „Manekynství, tisk a občanské svobody“833 byla 

zabavena, nicméně ze zbytku lze dovodit, že se týkal právě restriktivních zákonných 

opatření, mezi která autor řadil i konfiskaci tisku. Ladislav Rašín komentoval článkem 

„Po československo-polském konfliktu“834 aktuální situaci ve vztahu obou států a národů 

(počátkem roku 1934 došlo k vyhrocení sporu835), přičemž i z tohoto článku vyplýval 

příklon českých nacionalistů k Polsku jakožto slovanské velmoci, neboť bolševické 

Rusko tuto pozici zastávat nemohlo. I proto Rašín doufal, že „oba sousedící slovanské 

státy, Polsko i Československo najdou cesty k přátelskému soužití…bude to v zájmu 

obou těchto států“836. Typickým článkem publikovaným v NM byl podrobný popis 

aktuální mezinárodní i vnitrostátní situace v Evropě, doplněný o komentáře. Takovým 

článkem byla i analýza I. R. „Zbrojení, Habsburkové, uznání Sovětů, revise“837, ve 

kterém se věnoval tématům uvedeným v názvu článku. D. J. v článku „Po uznání Sovětů 

dr. Ed. Benešem“838 odmítl ekonomické důvody (akcentované československou 

levicí839) pro uznání SSSR de iure (došlo k němu v červnu 1934840), kdy dle autora „pro 

uznání SSSR de iure nebylo nejmenších důvodů národohospodářských“841. 

                                                 
828 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 9, s. 
253 
829 tamtéž, s. 256‐260 
830 tamtéž, s. 256 
831 tamtéž, s. 256 
832 tamtéž, s. 260 
833 tamtéž, s. 261‐263 
834 tamtéž, s. 264‐266 
835 více např. FRIEDL, Jiří. Moje jméno zní tak jako v polštině Těšín, který jste ukradli. Těšínsko [online]. 
2014,  roč.  LVII,  č.  2,  s.  22‐27  [cit.  3.  5.  2015].  Dostupné  z: 
http://www.academia.edu/8048400/_Moje_jm%C3%A9no_zn%C3%AD_tak_jako_v_pol%C5%A1tin%C4
%9B_T%C4%9B%C5%A1%C3%ADn_kter%C3%BD_jste_ukradli_Trampoty_dr._Franciszka_K._Cieszy%C5%
84sk%C3%A9ho_p%C5%99i_cest%C4%9B_p%C5%99es_%C4%8Ceskoslovensko_v_roce_1936_na_pozad
%C3%AD_%C4%8Deskoslovensko‐polsk%C3%BDch_vztah%C5%AF 
836 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 9, s. 
266 
837 tamtéž, s. 267‐278 
838 tamtéž, s. 279‐283 
839 tamtéž, s. 279 
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Číslo 10, červenec 1934 

 

Poslední číslo XI. ročníku NM přineslo redakční úvodník „Týdny prázdné a 

prázdna“842, který se na pozadí Olympiády DTJ (Dělnická tělocvičná jednota – levicově 

zaměřený tělovýchovný spolek) zaobíral především vnitropolitickou situací a vztahu 

(dle NM příliš shovívavému) vlády k levici. Stanislav Prejza se následně v článku 

„Politické strany a budoucnost národa“843 kriticky vyjadřoval k působení politických 

stran (nikoli k stranickému systému jako takovému), které mají „odpovědnost za vývoj 

republiky“844, nicméně místo řádné práce pro stát a národ „házejí na svých udicích líbivá 

sousta veřejnosti a s akrobatickou dovedností zaměňují je v příhodné době za suchý 

chléb vezdejší“845. Následoval článek Vladimíra Rimaříka (soudím, že se jednalo o 

chybu sazby a autorem byl stálý přispěvatel Vladimír Minařík) „O kulturní 

nemohoucnosti pravice“846, ve kterém bylo vytýkáno pravicovým silám, že přenechávají 

prostor levici, což uvádí na příkladu zpracování života Bedřicha Smetany Zdeňkem 

Nejedlým: „Pravice prostě nechala tomuto ideovému komunistovi volné pole a přece 

nelze pochybovati, že i ona má mezi sebou takové lidi, kteří by byli takové práce 

schopni.“847. Dle autora je příčinou „nedostatek iniciativy, nedostatek chuti k tvořivé 

práci, nedostatek nakladatelských prostředků“848 na straně pravice. Jan Ebert sepsal 

nekrolog Jindřicha Vaníčka (náčelník České obce sokolské a rytíř čestné legie849) 

s názvem „Sokolský vůdce“850, R. B Mácha připojil komentář „Sokolstvo a 

                                                                                                                                               
840  více  DOBROVOLSKÝ,  Ján.  Československo  –  sovětské  vztahy  od  vzniku  obou  zemí  až  do  uzavření 
spojenectví  v  roce  1935.  In:  http://www.glosy.info  [online]  29.  5.  2004  [cit.  3.  5.  2015]. Dostupné  z: 
http://glosy.info/texty/ceskoslovensko‐sovetske‐vztahy‐od‐vzniku‐obou‐zemi‐az‐do‐uzavreni‐
spojenectvi‐v‐roce‐1935/ 
841 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 9, s. 
282 
842 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 10, s. 
289‐292 
843 tamtéž, s. 292‐294 
844 tamtéž, s. 292 
845 tamtéž, s. 292‐293 
846 tamtéž, s. 294‐296 
847 tamtéž, s. 295 
848 tamtéž, s. 295 
849  Sokolské  osobnosti  spjaté  s  Brnem.  In:  http://www.vanickovazupa.cz  [online]  [cit.  4.  5.  2015]. 
Dostupné z: http://www.vanickovazupa.cz/#vanicek 
850 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1933‐1934, roč. XI., č. 10, s. 
297‐298 
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socialismus“851, ve kterém, na stránkách NM již poněkolikáté, bylo odsuzováno 

pronikání socialistických myšlenek do Sokola: „Nemůže tedy Sokol prohlásiti, že cíle 

jeho a socialismus jsou totožny.“852. Zbytek 10. čísla tvořily vybrané myšlenky 

uveřejněné na stránkách NM od doby jejího vzniku, a to pod souhrnným názvem 

„Jedenáct let boje za národní myšlenku“853. Redakce NM k tomuto počinu uvedla: 

„Podáváme dnes obsáhlý, ale přece jen kusý přehled názorů, které byly v jednotlivých 

letech v naší revui vyjadřovány. Jsme si velmi dobře vědomi toho, že na několika 

stranách nelze shrnouti bilanci práce jedenácti let, přece však se pokoušíme v těchto 

citátech podati co nejvěrnější obraz našeho snažení od založení této revue.“854. Co se 

týká hodnocení uplynulých jedenácti let (a ročníků NM), bylo sebevědomé a nikterak 

poraženecké (přestože vnitropolitický ani zahraniční vývoj Národní myšlence příliš 

radosti činit nemohl): „chceme však zdůrazniti, že naše revue zachovala celých těchto 

jedenáct let pevnou linii, neuchylujíc se podle dočasných výkyvů politické konjunktury a 

nereagujíc na úchylky jiných než tím, že ve své pevnosti a důslednosti 

pokračovala…neústupnost v hlásání zdravých názorů života proti doktrinám úpadku a 

smrti se musí dočkati konečného úspěchu a nikdy nemůže býti trvale poraženo“855. 

 

Shrnutí XI. ročníku NM 

 

Přestože během vydávání XI. ročníku NM došlo k významné domácí politické 

události – volbě prezidenta republiky (dne 24. května 1934), nebyla to domácí politika, 

která by v tomto ročníku převládala. Tématem č. 1 byla bezesporu zhoršující se 

mezinárodní situace a hrozba útoku ze strany nacistického Německa. Téměř všechny 

články týkající se domácí politiky měly spojitost s německou (vnitřní i vnější) hrozbou, 

případně se věnovaly dalšímu kontinuálně přítomnému tématu – socialismu. 

Zahraničněpolitické a zahraniční otázky se opět v naprosté většině týkaly Německa, 

jeho hrozby, spojeneckých bloků (ať již proněmeckých, či protiněmeckých), spojenectví 

Slovanů a v menší míře i Sovětského svazu a jeho aktuálnímu postavení. V první 

polovině ročníku dostala větší prostor diskuze nad významem 28. října 1918 (a 

srovnáváním jeho významu s významem zahraničního odboje, tedy legií). Z ideového 

                                                 
851 tamtéž, s. 299‐300 
852 tamtéž, s. 299 
853 tamtéž, s. 300‐313 
854 tamtéž, s. 300 
855 tamtéž, s. 300 
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hlediska lze zmínit problematiku politických stran, (jinak téměř neřešenou) židovskou a 

otázku národnosti (a rasy), ze společenské oblasti dostal větší prostor vztah mladé 

generace k aktuální situaci a rovněž byly řešeny otázky hospodářské, zejména 

s ohledem na vyvedení státu z krize. 

 

3.2.7 XII. ročník 
 

XII. ročník NM vycházel od října 1934 do července 1935. Celkem vyšlo 10 

čísel, z toho čísla 2 a 3 vyšla v prosinci 1934 a čísla 8 a 9 v červnu 1935 jako dvojčíslo. 

XII. ročník NM obsahoval celkem 298 číslovaných stran textu. 

 

Číslo 1, říjen 1934 

 

Na úvod 1. čísla XII. ročníku NM vyšel redakční nekrolog856 krále Jugoslávie 

Alexandra I. Karađorđeviće, který byl zavražděn dne 9. října 1934 ve francouzském 

městě Marseille. NM jej chovala ve veliké úctě, v nekrologu napsala, že král Alexandr I. 

„byl nejstatečnějším v zemi statečných a nejuvědomělejším Slovanem v zemi jižních 

Slovanů.“857 I další článek s názvem „Stát stran“858 byl redakčním dílem. V tomto 

článku se věnovaly domácí politické scéně před nadcházejícími parlamentními volbami 

(konaly se v květnu 1934), přičemž dle NM „jdeme do smutného období, jehož zkrácení 

na nejmenší minimum by bylo tentokrát opravdovou zásluhou o stát.“859, neboť „strany 

dnešní vládní většiny zašly příliš daleko ve své neschopnosti“860. Co se týká 

nacionálních sil, přiřkla jim NM jasný úkol: „Nacionalisté-demokraté musí nastoupit do 

boje pro obranu demokracie a občanských práv proti stranám, které je fakticky 

berou.“861 Vlastimil Klíma se v článku „Marseille. Maďarsko – Hitler“862 zaobíral 

pozadím atentátu v Marseille. Uvedl: „nevěřím, že marseilleský atentát byl v přímých 

službách jedině chorvatského nebo makedonského separatismu“863. Francie jednala o 

                                                 
856 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1934‐1935, roč. XII., č. 1, s. 
1‐2 
857 tamtéž, s. 2 
858 tamtéž, s. 3‐6 
859 tamtéž, s. 3 
860 tamtéž, s. 4 
861 tamtéž, s. 6 
862 tamtéž, s. 7‐10 
863 tamtéž, s. 7 
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spojenectví s Jugoslávií, což bylo proti zájmům Německa a Maďarska. Klíma proto 

vyvozuje, že „v tento vrcholný okamžik padly marseilleské výstřely a…připravily o život 

dnešní vůdce a představitele obou složek románsko-slovanského bloku – krále 

Alexandra i min. Barthoua (ministr zahraničí Francie – R. H.)“864. Ladislav Rašín 

publikoval článek „Politická krise“865, který byl jedním z řady článků popisujících 

aktuální situaci československé politiky a obsahujících obdobné příčiny krize. Rašín se 

zaměřil na možné povolební koalice, přičemž připomněl i konstelace v minulých letech. 

Co se týká jeho „přání“ do nadcházejících voleb, vyjádřil se ve smyslu, že „z vleklé 

politické krise nedostaneme se dříve, dokud proti agromarxistickému kořistnictví, které 

si vyvlastnilo pro sebe republiku a cynicky se chvástá svou mocí, nebude postavena 

jednotná a sjednocená fronta všech nacionálních vrstev“866. A ještě jeden článek se 

vrátil k událostem v Marseille – článek „Balkán znovu v pořadí evropského zájmu“867 

Jana Rennera. Vyzdvihl úlohu krále Alexandra při sblížení a spojenectví Jugoslávie a 

Bulharska (s. 16), které je dle Rennera i „nejvlastnějším zájmem“868 Československa. 

Dvěma články přispěl Jan Ebert – prvním byl „Boj o správkárny“869, ve kterém se 

zamýšlel nad návrhem zákona, „kterým má býti stanoven zákaz provádění oprav obuvi a 

oděvů továrními prostředky“870, přičemž dle mínění autora byl tento návrh namířen 

primárně proti podnikateli Tomáši Baťovi871. Ebert zastával stanovisko, že tento návrh 

není správný, protože přichází pozdě, tedy v době, kdy je již systém, proti kterému míří, 

pevně ve společnosti ukotven872. Druhým článkem byla analýza „Význam průmyslu 

kamene a dlažby pro národní hospodářství státu“873, ve kterém upozornil, že kamenný 

průmysl dokáže poskytnout i dostatek práce (byť tvrdé) nezaměstnaným874. Následovat 

měl rozhovor s estonským ministrem vnitra875, který však byl cenzurou zabaven. 

 

 

 

                                                 
864 tamtéž, s. 9 
865 tamtéž, s. 11‐15 
866 tamtéž, s. 15 
867 tamtéž, s. 16‐17 
868 tamtéž, s. 17 
869 tamtéž, s. 18‐22 
870 tamtéž, s. 18 
871 tamtéž, s. 18 
872 tamtéž, s. 22 
873 tamtéž, s. 22‐25 
874 tamtéž, s. 25 
875 tamtéž, s. 25 a 26 
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Číslo 2 a 3, prosinec 1934 

 

Úvodní článek s názvem „První krok“876 obstaral V. Klíma. Věnoval se v něm 

Národnímu sjednocení, které vzniklo v říjnu 1934 (viz kapitola Politický systém a 

politické strany) a které dle Klímy představuje „ustálení politické linie tak významné 

strany, jako je právě národní demokracie“877. Škodolibě pak dodává: „Tato akce 

vyvolala značné rozladění v kruzích t. zv. levých intelektuálů – a rozhořčení…je 

znamením, že „dobrá věc se podařila“.“878 Jan Renner sepsal nekrolog879 Raymonda 

Poincaré, bývalého prezidenta a premiéra Francie. Obsah nekrologu dobře vystihuje 

poslední věta: „Odešel nejsvětlejší, největší zjev moderní Francie. Československá 

národní veřejnost sklání se v úctě nad státníkem, který nejlépe ukázal, co pro vlast může 

znamenati vášnivá, nekompromisní láska k národu a vůle k vítězství.“880. Článek 

Ladislava Rašína „Žijeme v právním státě“881 byl sice zčásti zabaven cenzurou, nicméně 

i tak z něj lze vyčíst, že Rašín se spíše klonil k názoru, že občané ČSR nežijí v právním 

státě, resp. že jim není vládou zaručen právní a finanční jistota. Autor Dr. L..ík v článku 

„Z národní demokracie vystoupili…“882 uváděl na pravou míru informace „levicových 

žurnálků i se svými pisálky“883, o tom, že po vzniku Národního sjednocení vystoupila 

z ND celá řada osobností. Uvedl, že někteří sice vystoupili, ale je to spíše ku prospěchu 

národní věci884. Úvaha Jiřího Ryšavého „K poslednímu exposé dra Beneše“885 se týkala 

vystoupení ministra zahraničí v parlamentu, resp. skutečnosti, že zahraniční politika 

(představované především osobností E. Beneše) není v parlamentu téměř vůbec 

podrobována výhradami ze strany opozice, i když by bylo „záhodno, aby si více všímala 

otázek zahraničních a neobmezovala se pouze na kritiku politiky vnitřní“886. Jaroslav 

Chlubna se na pozadí zavraždění krále Alexandra I. zamýšlel v článku „Vražda 

v politice“887  o politických vraždách, které jsou „projevem politického primitivismu“888, 

                                                 
876 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1934‐1935, roč. XII., č. 2 a 3, 
s. 33‐35 
877 tamtéž, s. 33 
878 tamtéž, s. 34 
879 tamtéž, s. 36‐39 
880 tamtéž, s. 39 
881 tamtéž, s. 39‐43 
882 tamtéž, s. 43‐46 
883 tamtéž, s. 43 
884 tamtéž, s. 46 
885 tamtéž, s. 47‐50 
886 tamtéž, s. 50 
887 tamtéž, s. 51‐53 



103 
 

a v souvislosti s tím i nad otázkou, zda „má býti absolutně zachováno právo asylu, když 

víme, že řada vražd byla způsobena v poslední době cizími příslušníky na cizí půdě“889. 

Rozsáhlejší článek autora I. R. s názvem „Před německým útokem“890 hodnotil rizika 

útoku ze strany Německa, jehož válečné plány jsou dle autora článku „hotovy po stránce 

ideové i územní“891, zatímco podmínka, „aby naše stanovisko vůči Německu a Němcům 

bylo jednotné, svorné“892 zatím splněna není a „naše tempo (příprav na obranu 

republiky před vojenskou agresí – R. H.) jest mizerné“893. Další článek „Rakouští 

marxisté – pro socialistickou diktaturu“894 A. P. Lomšakova přinesl podrobnou analýzu 

postojů rakouských marxistů, kteří používají „demokratických práv a svobod pro 

přípravy k t. zv. sociální revoluci, k uchvácení státní moci za účelem odstranění 

demokracie a zřízení socialistické diktatury“895, což je „ukázkou marxistické 

bezprincipnosti a cynismu“896. Článek „Boj o národního ducha kultury“897 byl 

společným dílem Vladimíra Minaříka a Stanislava Prejzy se zabýval kulturním životem 

a jeho chápáním u pravice a levice. Ve svých statích uvedli, že „nacionalismus je však 

více nežli politický názor, je více nežli program strany…a z toho důvodu…vytyčujeme 

požadavek, že posláním a smyslem kultury je ustavičné a nepřetržité sledování 

národního života.“898 Článek obsahuje i zásadní kritiku Osvobozeného divadla, „modly 

levicové kultury“899 a pánů Voskovce a Wericha, tedy „šaškovsky nalíčených proletářů 

(kteří) ochotně slouží komunismu a socialismu“900. Obdobnou kritiku zamířili i na 

Vítězslava Nezvala - „velkého socialistu (či komunistu?)“901 a Jana Herbena – „ubohého 

stranického sprosťáčka“902. Jan Ebert se věnoval v článku „Dny brannosti a 

sokolstvo“903 rozdílu mezi Německem, které „nezbrojí jen vojsko, ale cvičí a ozbrojuje 

celý národ“904, a Československem, kde „několik pánů si pohovoří, ukáží se slavnostní 

                                                                                                                                               
888 tamtéž, s. 53 
889 tamtéž, s. 53 
890 tamtéž, s. 54‐61 
891 tamtéž, s. 55 
892 tamtéž, s. 60 
893 tamtéž, s. 61 
894 tamtéž, s. 62‐68 
895 tamtéž, s. 68 
896 tamtéž, s. 68 
897 tamtéž, s. 69‐74 
898 tamtéž, s. 70 
899 tamtéž, s. 71 
900 tamtéž, s. 71 
901 tamtéž, s. 72 
902 tamtéž, s. 74 
903 tamtéž, s. 75‐76 
904 tamtéž, s. 75 
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uniformy, provětrají od molů, než to nestačí“905. Možnost změnit tento stav vidí Ebert u 

Sokola, který „ve svých tělocvičnách má názorně ukázati veškeré možnosti útoku od 

souseda na nás, nutnosti obrany, ochrany a vzájemné bratrské pomoci“906. R. B. Mácha 

v článku „Slovanský jih“907 popsal situaci na Balkáně, zejména vztahy Chorvatů a 

Srbů908, na závěr pak vyslovil domněnku, že za atentátem na krále Alexandra I. stojí ve 

skutečnosti Maďarsko909. Posledním článkem byla zpráva autora D. J. „Výsledky 

kolektivního hospodářství Sovětského svazu v roce 1933“910, další z řady pojednání o 

hospodářských výsledcích sovětské vlády. 

 

Číslo 4, leden 1935 

 

„Kdy budou volby?“. Touto otázkou vstoupila NM do roku 1935. Ladislav Rašín 

se v tomto článku911 zamýšlel nad nejistotou obyvatelstva, které doposud neznalo termín 

voleb, a popisoval, jak se jednotlivé strany na volby chystají. O nacionální pozice neměl 

strach, neboť „Národní sjednocení se nebojí voleb ani volebního boje. Jest dosti pevné a 

silné, aby vítězně vybojovalo každý zápas o budoucnost československého národa, 

vydaného dnes na pospas stranickému kořistnictví a chamtivosti.“912 Aktuálnímu vývoji 

v zahraničí se věnoval V. Klíma v článku „Isolace Německa pokračuje“913, ve kterém 

popisoval snahy (zejména Francie) o diplomatickou izolaci Německa, přičemž zejména 

jednání mezi Francií a Itálií považoval Klíma za důležité (a přínosné)914. Článek 

„Promluvme si o tom!“915 Jana Eberta měl podtitul „Trocha vzpomínek a trochu 

studentské historie“. Jedná se o směs vzpomínek na studentská léta a obranu radikálně 

nacionálních studentů přítomnosti „bojujících za svá práva, za kulturní odkazy svých 

předků“916, ze kterých se za to „dělají pouliční práčata a fašističtí křiklouni“917. 

                                                 
905 tamtéž, s. 75 
906 tamtéž, s. 76 
907 tamtéž, s. 77‐80 
908 tamtéž, s. 79 
909 tamtéž, s. 80 
910 tamtéž, s. 81‐85 
911 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1934‐1935, roč. XII., č. 4, s. 
87‐89 
912 tamtéž, s. 89 
913 tamtéž, s. 89‐93 
914 tamtéž, s. 91 
915 tamtéž, s. 93‐99 
916 tamtéž, s. 99 
917 tamtéž, s. 99 
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Vladimír Minařík komentoval v článku „Sársko – Německo – Evropa“918 výsledku 

sárského plebiscitu (drtivá většina obyvatel Sárska hlasovala pro připojení 

k Německu919), který znamenal, že sárská otázka „nehrozí…státi se podnětem k vážným 

konfliktům“920, nicméně že „Německo je celou svou mentalitou na pochodu k roku 

1914“921, a je proto potřeba jediné – „Být připraven“922. Jaroslav Chlubna připojil 

v článku „Poznámky k ideologii hitlerismu“923 de facto politologickou analýzu nacismu, 

která byla na stránkách NM poměrně jedinečná. NM sice viděla v Německu úhlavního 

nepřítele, nicméně z článků před rokem 1933 lze jasně vidět, že jej v něm viděla již před 

Hitlerem, a proto nepřikládala rozboru nacismu velkou váhu. Za kořeny nacismu 

považoval Chlubna militarismus („Německý národ jest národem vojensky 

založeným.“924) a odpor k marxismu („Živné pole dostalo (nacionálně socialistické hnutí 

– R. H.) ovšem jednak odporem německého lidu proti marxistickým teoriím a pak 

hlavně i proto, že socialistické vlády se ukázaly neschopné vésti stát.“925). Dalším 

příspěvkem byl článek „Spravedlnost základem státu“926 autora D. J. poukazuje na 

„masový teror“927 v Sovětském svazu, kde „diktatura samozvanců eliminovala vůbec 

momenty spravedlnosti“928. A tentýž autor připojil ještě jeden článek – „Lze mluviti o 

hospodářských úspěších Sovětského Ruska?“929, ve kterém na základě hospodářských 

ukazatelů odmítal tvrzení (vládních stran), že „uznáním SSSR de jure jsme profitovali 

hospodářsky“930. 

 

 

 

 

 

                                                 
918 tamtéž, s. 99‐101 
919 Sársko v plebiscitu rozhoduje o své budoucnosti 13. 1. 1935 – 80 let. In: http://www.fronta.cz [online] 
[cit.  4.  5.  2015].  Dostupné  z:  http://www.fronta.cz/kalendar/sarsko‐v‐plebiscitu‐rozhoduje‐o‐sve‐
budoucnosti 
920 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1934‐1935, roč. XII., č. 4, s. 
99 
921 tamtéž, s. 101 
922 tamtéž, s. 101 
923 tamtéž, s. 102‐106 
924 tamtéž, s. 104 
925 tamtéž, s. 105 
926 tamtéž, s. 107‐109 
927 tamtéž, s. 107 
928 tamtéž, s. 109 
929 tamtéž, s. 113‐116 
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Číslo 5, únor 1935 

 

V úvodu dvojčísla 2 a 3 v prosinci 1934 publikoval V. Klíma článek „První 

krok“. Nyní na něj navázal článkem „Krok za krokem“931, ve kterém rozvinul některé 

své myšlenky o nadcházejících volbách a uspořádání po nich. Nejprve konstatoval, že 

úkolem Národního sjednocení je vytvoření „silného a naprosto soběstačného národního 

režimu“932, to znamená vyřazení jen těch stran, „jež budují na zásadách, stojících 

s národní myšlenkou v přímém odporu“933. Rovněž se (nikoli poprvé a nikoli naposledy) 

vyslovil pro rozpuštění komunistické strany934 a poukázal na klíčovou roli agrární 

strany, se kterou si dovedl (a chtěl) představit spolupráci, „jež ovšem by předpokládala 

změnu politické linie agrární strany“935. Poslanec František Toušek v článku 

„Neslučitelnost“936 poukázal na skutečnost, že legislativně je sice stanovena 

neslučitelnost poslaneckého mandátu s vybranými funkcemi (např. ve správních radách 

bank937), v praxi však tato legislativa není nikterak dodržována938. Článek „Jaký 

radikalismus chtěl Masaryk?“939 je polemikou Jana Eberta s autorem (kj) článku940 

reagujícím na Ebertův článek v minulém čísle NM („Promluvme si o tom!“). Dle 

informace Vladimíra Minaříka, kterou uvedl v úvodu svého článku „Co tedy chtějí 

socialisté“941, „byla vydána padesátistránková brožura dvaadvaceti autorů pod názvem 

„Co chtějí socialisté““942. V. Minařík na vydanou brožuru reaguje a komentuje některé 

její pasáže. Jaroslav Chlubna v článku „Výročí rakouského převratu“943 popsal vývoj 

v Rakousku od února 1934 (pokusu socialistů o převrat944) do současnosti, přičemž 

zejména ocenil, že „dnešní režim v Rakousku svou silnou protihitlerovskou tendencí jest 

aspoň nyní zárukou, že tyto snahy (o anšlus – připojení Rakouska k Německu – R. H.) 

                                                                                                                                               
930 tamtéž, s. 115 
931 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1934‐1935, roč. XII., č. 5, s. 
119‐121 
932 tamtéž, s. 120 
933 tamtéž, s. 120 
934 tamtéž, s. 120 
935 tamtéž, s. 121 
936 tamtéž, s. 122‐124 
937 tamtéž, s. 122 
938 tamtéž, s. 122 
939 tamtéž, s. 125‐127 
940 tamtéž, s. 125 
941 tamtéž, s. 128‐130 
942 tamtéž, s. 128 
943 tamtéž, s. 130‐135 
944 viz poznámka č. 739 
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nemohou býti uskutečňovány.“945 Článek s dramatickým názvem „Útok začíná“946 

autora I. R. byl velmi podrobnou analýzou mezinárodní politiky, zejména vzájemným 

vztahům Německa s ostatními státy, spojenectvím různých států, zájmům a prioritám 

jednotlivých evropských zemí, možnostem ČSR pro uzavření případného spojenectví 

s dalšími zeměmi apod. Ani v tomto článku nechyběla výzva, že „nezbývá než pilná 

práce na vlastním vojenském zesílení a na vybudování systému spojenců.“947 (s. 149). 

 

Číslo 6, březen 1935 

 

Stejně jako u předchozích čísel věnovalo se i 6. číslo v úvodu nadcházejícím 

volbám. V článku „Nejpolitičtější volby“948 zopakoval trvalou ideu NM, že „úzce 

stavovská hlediska musí…ve voličově mysli a ve volebních výsledcích ustoupiti do 

pozadí“949 a že „jedině silným národním režimem“950 lze dosáhnout úspěchu. Rovněž se 

Klíma vymezil proti socialismu a podpořil liberalismus (ekonomický)951. Kritikou 

hospodářské politiky vlády byl redakční článek „Hospodářský zmatek, ne hospodářská 

politika“952, zejména skutečnosti, že vláda neřeší nejpalčivější problém – 

nezaměstnanost953. V otázce Rakouska se v Československu řešila otázka, zda by 

větším ohrožením byl anšlus ze strany Německa, nebo restaurace Habsburků. Tomuto 

tématu se věnoval i článek I. R. „Habsburkové nebo Anšlus?“954, ve kterém uvedl, že 

pro ČSR „Anšlus znamená i konec její neodvislosti“955, zároveň však zmiňuje „thesi o 

větším nebezpečí z Habsburků než z Anšlusu“956. Z hlediska Československa by však 

nejlepším řešením bylo „Rakousko jako demokratická republika v přátelské spolupráci 

s Malou dohodou“957. Mládeži se NM věnovala opakovaně, tentokrát Vladimír Minařík 

                                                 
945 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1934‐1935, roč. XII., č. 5, s. 
135 
946 tamtéž, s. 136‐149 
947 tamtéž, s. 149 
948 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1934‐1935, roč. XII., č. 6, s. 
155‐157 
949 tamtéž, s. 157 
950 tamtéž, s. 157 
951 tamtéž, s. 155 a 156 
952 tamtéž, s. 158‐159 
953 tamtéž, s. 159 
954 tamtéž, s. 160‐164 
955 tamtéž, s. 161 
956 tamtéž, s. 163 
957 tamtéž, s. 163 
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v článku „Mládí na pochodu“958 věnoval více prostoru vzniklému Mladému národnímu 

sjednocení, tedy mládežnické organizaci NSJ, která dle mínění autora „je na cestě, aby 

se stalo jejich největším hnutím a aby se stalo představitelem mínění většiny mladých 

příslušníků národa“959. V nadcházejících volbách bylo jasným favoritem NM Národní 

sjednocení, což bylo poznat i z uveřejňovaných článků. Článek „Národní hnutí – příkaz 

doby“960 Stanislava Prejzy lze s čistým svědomím označit za předvolební agitku 

Národního sjednocení, které „změní od základu dosavadní názory na veřejnou práci…a 

které má své historické poslání“961. Ani v tomto čísle nechyběl rozbor hospodaření 

SSSR, včetně příslušných hospodářských ukazatelů, tentokrát s názvem „Hospodářský 

program pětiletek ve světle statistik“962, autora D. J. Josef Klíma v článku „Novému 

parlamentu do vínku“963 popsal jeden z úkolů, které čekají nově zvolený parlament – 

podporu exportu964. A jelikož stávající parlament „na podobnou práci nejen nestačí, ale 

svým vyhraněným třídnictvím také není zásoben dostatečným počtem hospodářských a 

důvěry hodných odborníků!“965, doufá autor, že NSJ „svoje heslo: „Vše pro stát“, co 

nejdříve dovede k platnosti“966. Posledním článkem byl příspěvek D. J. „Marxismus je 

negací demokracie“967, který je filosofickou úvahou o vztahu marxismu k demokracii. 

D. J. uvádí, že „marxisté sáhli na samotný kořen demokracie, jejíž podstatou je 

svobodná diskuse a neovlivněný tisk“968 a že „Sovětské Rusko je klasickým příkladem t. 

zv. marxistické lžidemokracie, jež…touží v pravém slova smyslu o vytvoření antithese 

demokracie.“969 Na závěr uvádí, že NM nikdy nechtěla „privilegií pro žádný politický 

směr…(ani) protěžování té či oné strany“970, ale že je třeba postupovat „energicky proti 

všem, kdož rozvracejí stát a otravují národ“971. 

 

 

 

                                                 
958 tamtéž, s. 165‐167 
959 tamtéž, s. 167 
960 tamtéž, s. 168‐170 
961 tamtéž, s. 169 a 170 
962 tamtéž, s. 171‐173 
963 tamtéž, s. 174‐176 
964 tamtéž, s. 174 
965 tamtéž, s. 176 
966 tamtéž, s. 176 
967 tamtéž, s. 176‐180 
968 tamtéž, s. 177 
969 tamtéž, s. 180 
970 tamtéž, s. 180 
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Číslo 7, duben 1935 

 

Nadcházející (květnové) volby, resp. parlament, který z nich vzejde, označil V. 

Klíma v úvodním článku „Pro parlament národní síly a solidarity“972 za „parlament 

s největší odpovědností mezi všemi zákonodárnými sbory, jež jsme dosud od převratu 

měli“973, a to především z důvodu latentního mezinárodního konfliktu974. Za největší 

úkoly nového parlamentu považoval, „aby v duchu našich dřívějších i nových 

spojeneckých závazků vybudoval všecky podmínky obrany vlasti“975 a našel „meze 

hranice pro t. zv. plánovité hospodářství“ a připravil „přechod k normálním formám 

hospodářství“976. Od nové vlády by pak měl „žádati přesný a podrobný vládní program, 

pro nějž by se shromáždila vládní většina“977. Z důvodu vázaných kandidátních listin 

pak přisuzoval klíčovou roli těm, kteří je budou sestavovat, a od voličů očekával, že dají 

„přednost nejvyššímu a rozhodujícímu hledisku národnímu“978. Autor drt. se v článku 

„Co zůstal parlament dlužen voličům“979 nevěnoval hospodářským a politickým věcem, 

neboť by to byla „opravdu těžká obžaloba režimu dnešní vládní koalice“980, ale věnoval 

se formální práci parlamentu, tedy způsobu a procesům práce poslanců a senátorů. 

Z článku „Život nebo smrt“981 Ladislava Rašína byla čtvrtina (závěrečná) zabavena 

cenzurou. Ze zbylé části lze zjistit, že se článek týkal především hrozby Německa a 

branné připravenosti republiky. Rašín poukazoval na to, že s přípravami se mělo začít 

hned 28. října 1918, neboť „jest zřejmo, že Německo Hitlerovo neliší se v ničem od 

Německa Hohenzollernů“982. Období od r. 1918 považoval Rašín za „promrhané“, 

neboť „máme sice přepychové školy, ale nemáme ani zákopy, natož pak pevnosti u 

našich hranic, máme nádherné ministerské paláce…, ale nemáme vybudovány důležité 

dopravní a strategické cesty“983. Obdobně laděný byl i článek autora J. R. „Po 

                                                                                                                                               
971 tamtéž, s. 180 
972 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1934‐1935, roč. XII., č. 7, s. 
187‐189 
973 tamtéž, s. 187 
974 tamtéž, s. 187 
975 tamtéž, s. 187 
976 tamtéž, s. 188 
977 tamtéž, s. 188 
978 tamtéž, s. 189 
979 tamtéž, s. 190‐192 
980 tamtéž, s. 190 
981 tamtéž, s. 193‐196 
982 tamtéž, s. 193 
983 tamtéž, s. 194 
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německém útoku“984, který poukazoval na zvýšení německé hrozby po zavedení 

všeobecné branné povinnosti v Německu 16. března 1935985. Tuto skutečnost vnímal 

autor jako akt násilí a další potvrzení nemohoucnosti evropských velmocí (a Společnosti 

národů) čelit Německu a zajistit dodržování závazků Německa po prohrané I. sv. válce. 

Je proto nadmíru jasné, že ČSR se musí na válku „připravovati tak, jako by byla jistá, a 

tak, abychom byli přesvědčeni o platnosti a účinnosti naší obrany“986. V úvaze „Potřeba 

jasného národního programu“987 poukázal M. na skutečnost, že „pro obilí a umělé tuky 

máme plán hned, pro národ program nemáme“988, tedy že národu chybí jasná vize 

(dnešními slovy řečeno) – program, ke kterému by směřoval. U příležitosti 100. výročí 

narození básníka a obrozence Vítězslava Hálka uveřejnil Jan Ebert stať „Vítězslav Hálek 

ke studentstvu“989, ve které shrnul Hálkovy názory a postoje k mládeži a studentstvu. 

Josef Klíma v článku „Úřednická otázka“990 poukázal na skutečnost, že s blížícími se 

volbami byly řešeny zájmy jednotlivých stavů (zemědělci, dělníci, živnostníci,…991), 

„jen úřednictvo jako takové není pojímáno jako samostatný stav a také podle toho jest 

s nimi všemi politickými stranami nakládáno“992. V duchu předvolebního boje však 

Klíma nabízí řešení: „Národní sjednocení, které má organisováno úřednictvo všech 

kategorií,…může řešiti všechny otázky úřednické“993. „A hlas úřednictva musí býti 

znám, mají-li zákony napomáhati existenci státu“994. Ostrým odsouzením sociální 

demokracie byl článek „Politický profil sociální demokracie“995 od D. J. Socialistům 

vyčítá zejména jejich útoky vůči čsl. legiím v Rusku („Tak se tedy vyjádřil sociálně 

demokratický orgán o zborovských hrdinech: destruktivnost a špatnost vidí ve slavné 

anabasi našeho vojska, velezradu a zločinnost v hájení vojenské cti.“996) a slibuje jim, 

že „českosl. národ nikdy nezapomene, že to byla sociální demokracie, jež se dotkla tak 

nízkým způsobem cti prvních vojáků naší národní revoluce“997. Druhou výtkou je, že se 

                                                 
984 tamtéž, s. 197‐203 
985 tamtéž, s. 198 
986 tamtéž, s. 203 
987 tamtéž, s. 204‐205 
988 tamtéž, s. 204 
989 tamtéž, s. 206‐209 
990 tamtéž, s. 210‐212 
991 tamtéž, s. 210 
992 tamtéž, s. 210 
993 tamtéž, s. 211 
994 tamtéž, s. 212 
995 tamtéž, s. 213‐216 
996 tamtéž, s. 214 
997 tamtéž, s. 215 
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sociální demokracie stavěla „proti integritě čs. státu“998, neboť před r. 1918 byla ze 

strany rakouských úřadů vnímání jako loajální ke státu999, po vypuknutí maďarského 

bolševického povstání v r. 1919, které ohrožovalo naši republiku, se otevřeně postavila 

na jejich stranu1000 a rovněž tvoří jednotnou frontu s komunisty, kteří uvádějí, že vedli 

„pod vedením Komunistické Internacionály nepřetržitý boj bok po boku německého 

pracujícího lidu proti versailleskému míru“1001 (s. 216). 

 

Číslo 8 a 9, červen 1935 

 

V předchozích číslech se snažila NM o veškerou podporu Národnímu 

sjednocení, přičemž z uveřejněných článků byl cítit optimismus a odhodlání. Výsledky 

voleb, ve kterých nejen že Národní sjednocení neuspělo (17 poslanců + 9 senátorů), ale 

co do počtu hlasů vyhrála tyto volby koalice Sudetoněmecké strany (dále také jen 

„SdP“) a Karpatoněmecké strany1002. Název úvodního článku červnového dvojčísla 

„Národní fiasko ve volbách“1003 Vlastimila Klímy tak odrážel pocity NM i všech 

nacionalistů. Dle Klímy došlo přesně k tomu, před čím varoval – voliči volili „stavovsky 

a odborářsky“1004. A dále, že „voličstvo není sice spokojeno se svými zájmovými 

stranami a jejich politikou, avšak jsou pro ně už příliš jakýmisi zájmovými církvemi; 

ohromné většině voličstva je za tohoto stavu věcí samozřejmostí, že volí zase svou 

stranu, a nespokojenost se projeví nikoliv volbou jiné strany, jež by to snad dovedla 

lépe, nýbrž neplodným hubováním“1005. František Toušek si v článku „Radikální 

parlament“1006 posteskl, že nebyla naplněna předvolební naděje na omlazení 

parlamentu, a tedy i zlepšení jeho práce1007, tudíž náprava musí přijít zevnitř a „nezdaří-

li se, mohly by se příští boje volební státi boji o parlamentarismus vůbec“1008. V článku 

„Prý se nic nezměnilo“1009 je ironickým komentářem Ladislava Rašína k výsledku voleb 

                                                 
998 tamtéž, s. 215 
999 tamtéž, s. 215 
1000 tamtéž, s. 215 
1001 tamtéž, s. 216 
1002 KÁRNÍK, 2002: 495‐496 
1003 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1934‐1935, roč. XII., č. 8 a 9, 
s. 219‐223 
1004 tamtéž, s. 219 
1005 tamtéž, s. 219‐220 
1006 tamtéž, s. 223‐225 
1007 tamtéž, s. 223 
1008 tamtéž, s. 225 
1009 tamtéž, s. 225‐227 



112 
 

a reakcí na vyjádření vládního tisku, že volby není třeba se znepokojovat, neboť volby 

žádnou změnu nepřinesly1010. Rašín k tomu smutně dodává, že je to pravda, neboť 

„vláda Malypetra II. kopala hrob našemu hospodářství, národu i státu. Nemohla práci 

dokončit, poněvadž byly volby. Vláda Malypetra III. bude v této práci pokračovat.“1011 

I. R. v článku „Revisionisti nás dávají do řadu“1012 hodnotil dopad voleb na naši 

zahraniční politiku a postavení Československa v Evropě, přičemž hodnocení to nebylo 

nikterak příznivé: „Klesáme vlastní vinou v ceně. Dostali jsme se na řadu ve světové 

diskusi o cílech Německa…jsme nerozhodní, měkcí, neteční, naivní, líní a 

lehkomyslní…jsme vystaveni hodně osamoceně prvnímu útoku…odkázáni sami na 

sebe“1013. Jako prorocká se ukázala autorova slova, že „má-li dojíti k válce, dojde k ní, i 

kdybychom ze svého území cokoliv obětovali“1014. Jakékoli další ústupky vůči 

československým Němcům považuje I. R. za marné, neboť „žádnou proměnou 

národního státu našeho ve stát národnostní nedocílíme jeho zabezpečení, jeho 

neutralisace nebo jeho vyjmutí z dobyvačných cílů německých.“1015. Na závěr uvádí, že 

„Československo obrátilo nevhodně výsledkem svých voleb pozornost ciziny ke svým 

vnitřním poměrům, jež skutečně nejsou takové, aby posilovaly jeho postavení“1016 a 

„pověst našeho státu jako vnitřně konsolidovaného jest otřesena.“1017. Jaroslav Chlubna 

byl dalším, kdo se vyjádřil k výsledku parlamentních voleb. Ve svém článku, 

jednoznačně nazvaném „Německé vítězství“1018, nejprve konstatoval, že volby byly 

vedeny „surově a s takovou dávkou bezohlednosti“1019 jako nikdy předtím, přičemž 

cílem bylo především NSJ. Dále popsal historii a vývin politiky československých 

Němců a přiznal – „skutečně jest vítězství Henleinovo ve volbách velkolepé“1020. Svoji 

úvahu uzavřel smutným konstatováním, že „německý národ ví, co jest to kázeň a co jest 

to láska k národu. Ne stranické zájmy, ale jednota národa“1021. Vladimír Minařík 

v článku „Tři postřehy“1022 komentoval obrat v postoji vítězných mocností k Německu, 

                                                 
1010 tamtéž, s. 227 
1011 tamtéž, s. 227 
1012 tamtéž, s. 227‐233 
1013 tamtéž, s. 229 
1014 tamtéž, s. 230 
1015 tamtéž, s. 230 
1016 tamtéž, s. 233 
1017 tamtéž, s. 230 
1018 tamtéž, s. 234‐240 
1019 tamtéž, s. 234 
1020 tamtéž, s. 237 
1021 tamtéž, s. 240 
1022 tamtéž, s. 241‐243 
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neboť „shledaly, že „Hitler je válka“, a tedy se proti němu spojily“1023. Stanislav Prejza, 

radikální autor na stránkách NM, popsal v článku „Problém našeho pohraničí“1024 

„národnostní peklo“1025, kterému musejí čelit českoslovenští „hraničáři“ (obyvatelé 

pohraničí), jejichž zánik by byl i zánikem státu1026. Je proto potřeba především 

„zabezpečiti vojensky pohraničí“1027 a, slovy Viktora Dyka, „Čechy počeštit, anebo 

zahynout.“1028. Po delší odmlce (alespoň vezmu-li do úvahy články podepsané 

skutečným jménem) publikoval v NM článek Odon Pára. V úvaze „K vývoji současného 

nacionalismu našeho“1029 se zamýšlel nad tím, z jakého důvodu se český nacionalismus 

vyčerpal1030. Za hlavní příčinu považuje převládnutí stavovsky a třídně orientované 

politiky nad politikou nacionální, všenárodní1031. Zároveň Pára nepochybuje, že „se 

dostaví nová nacionalistická obroda“1032 a navrhuje programové body (celkem 12 

bodů1033) nacionalismu. Vladimír Minařík připojil recenzi knihy Lva Borského 

„Vůdcové lidstva a jeho svůdci“1034, která se zabývala tzv. „biosofií“, tedy „filosofií 

dějin na podkladu zákonů přírody“1035. Sokolu se v NM věnoval především JUDr. Jan 

Ebert, který do tohoto dvojčísla přispěl článkem „Nejistota nebezpečím pro 

Sokolstvo!“1036, ve kterém popisuje krizi uvnitř Sokola, kterou navrhuje řešit kvalitou, 

nikoli kvantitou. Ostatně v úspěch náborové kampaně do Sokola příliš Ebert nevěřil, 

neboť „staří jsou především občané, a pak teprve Sokolové…mladí mají svůj kopací 

míč, kolo, motocykl, auto, nebo nějakou tu chajdu, nebo alespoň „tramp“ na trávě, a do 

tělocvičny je nedostaneš… Proto do hloubky a ne do šíře.“1037 

 

 

 

                                                 
1023 tamtéž, s. 241 
1024 tamtéž, s. 244‐245 
1025 tamtéž, s. 245 
1026 tamtéž, s. 244 
1027 tamtéž, s. 245 
1028 tamtéž, s. 245 
1029 tamtéž, s. 245‐248 
1030 tamtéž, s. 245 
1031 tamtéž, s. 246 
1032 tamtéž, s. 247 
1033 tamtéž, s. 247 a 248 
1034 BORSKÝ, Lev. Vůdcové lidstva a jeho svůdci: základy biopolitiky. Praha: Otakar Skýpala, 1935. 220 s. 
Cesta; sv. 2. 
1035 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1934‐1935, roč. XII., č. 8 a 9, 
s. 249 
1036 tamtéž, s. 253‐255 
1037 tamtéž, s. 255 



114 
 

Číslo 10, červenec 1935 

 

Poslední číslo XII. ročníku NM zahájilo článkem Vlastimila Klímy „Církev a 

armáda“1038. O armádě, resp. obraně republiky a vojenské připravenosti k ní, psala NM 

poměrně často. Zato církevně-náboženské otázky se na jejích stránkách objevovaly 

zcela výjimečně. Klíma v článku podpořil rozluku církve (církví) od státu jako správný 

model1039, ocenil „neobyčejný význam nacionální orientace církevních činitelů“1040 a 

uvedl, že český národ má „dvojí duchovní tradici: husitskou a katolickou“1041. Armádní 

tématiky se týkala zpráva o proběhlém sjezdu Čsl. obce legionářské, která si na 

stránkách NM vysloužila nejednu kritiku. I Klíma uvedl, že ČOL se nechala „nésti 

levicovým proudem“1042 a že její sjezd nebyl bohužel ničím víc než srazem „bývalých 

bojovníků, kteří mají právo potěšiti se po létech mezi sebou, i když jejich vůdcové 

nenalézají, co by významného dnes řekli národu“1043. Dr. T. uveřejnil článek 

„Parlament skončil, vláda začíná“1044, ve kterém poukázal na skutečnost, že parlament 

pouze prodloužil platnost zmocňovacího zákona a schválil vládní prohlášení1045, načež 

se odebral na parlamentní prázdniny. Přitom však „mnohá opatření jsou velmi 

naléhavá“1046 a ponechat pracovat pouze vládu může generovat problémy1047. Kritikou 

do vlastních řad byl článek Jiřího Ryšavého „Národní sjednocení ve volbách a po 

volbách“1048, ve kterém hodnotil volební neúspěch NSJ a vypočítával chyby, kterých se 

strana (hnutí) dopustila. Za hlavní příčiny neúspěchu považoval Ryšavý to, že voliči 

„nepovažovali N. S. za nové hnutí nebo aspoň za novou stranu, ale za starou národní 

demokracii posílenou o dřívější nár. ligu“1049, že „N. S. neproniklo mezi vrstvy sociálně 

slabé, že se nestalo hnutím skutečně lidovým“1050 a že chybělo „silné zdůraznění 

sociálního momentu“1051. Druhý článek týkající se církevní otázky byl příspěvek R. B. 

                                                 
1038 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1934‐1935, roč. XII., č. 10, s. 
267‐270 
1039 tamtéž, s. 267 
1040 tamtéž, s. 268 
1041 tamtéž, s. 268 
1042 tamtéž, s. 269 
1043 tamtéž, s. 270 
1044 tamtéž, s. 271‐272 
1045 tamtéž, s. 271 
1046 tamtéž, s. 272 
1047 tamtéž, s. 272 
1048 tamtéž, s. 273‐277 
1049 tamtéž, s. 274 
1050 tamtéž, s. 275 
1051 tamtéž, s. 276 
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Máchy „Kardinál.legát Verdier v čsl. republice“1052, ve kterém se věnoval vztahu 

teokracie (kterou chápe jako státoprávní názor katolické theologie“1053) a demokracie. 

Mácha za použití filosofických argumentů dovozuje, že teokracie a demokracie 

nemusejí být v rozporu, nicméně dodává, že „církevní politika katolická má své zvláštní 

cíle, tkvějící v samé podstatě katolicismu, jichž se vzdáti nemůže, nechce-li se vzdáti 

svých principů. A zde se rozcházíme a není možné sjednocení.“1054. I. R. připojil další 

rozbor aktuální mezinárodní situace s názvem „Připravujme se na revisi mírových 

smluv“1055. Na základě shrnutí událostí jasně prohlásil: „Versaillský mír jest tedy mrtev. 

Je-li mrtev versaillský mír, nemohou dlouho žíti ani jeho sourozenci, ba ani Společnost 

národů. Nastává s neúprosnou neodkladností revise mírových smluv.“1056 Z hlediska 

mezinárodního byla situace Československa vážná, navíc oslabená vnitřní situací a roky 

ústupků: „Kdybychom byli od vzniku republiky zahájili intensivní kolonisaci vnitřní mezi 

menšinami a zrušili podle zásady rovného práva všecky výsady Němců a Maďarů z doby 

rakouské, byli bychom patrně tímto „šovinismem“ docílili lepších úspěchů nežli dárky 

ve prospěch nedostavivší se loyality menšin.“1057. ČSR tak dle I. R. nezbývalo nic 

jiného, než se chystat na obranu republiky před vojenským útokem1058. Následoval 

přetisk projevu André Tardieua „Sobectví naší doby“1059. D. J. v článku „Politika 

nových aliancí na obzoru?“1060 upozornil na to, že mezinárodní situace se rychle mění a 

mění si členové spojeneckých bloků. Na základě posledních událostí uvedl, že aktuálně 

existují dva velké spojenecké bloky: „italsko-franko-sovětský, podporovaný sice 

formálně celou Malou Dohodou, ale fakticky jen Československem, a anglo-německo-

polský, opírající se o Japonsko, Maďarsko a snad i Bulharsko a severské státy“1061, což 

se může jevit jako poněkud překvapivé rozdělení. Posledním článkem XII. ročníku NM 

byla úvaha Vladimíra Minaříka „Podstata sokolské myšlenky“1062, ve které přednesl 

myšlenku, že hlavním přínosem Sokola bylo, že jeho členové byli českými vojáky, které 

našemu národu stát (Rakousko-Uhersko) nedal1063. 

                                                 
1052 tamtéž, s. 278‐280 
1053 tamtéž, s. 279 
1054 tamtéž, s. 278 
1055 tamtéž, s. 280‐286 
1056 tamtéž, s. 282 
1057 tamtéž, s. 283 
1058 tamtéž, s. 285 a 286 
1059 tamtéž, s. 287‐288 
1060 tamtéž, s. 289‐291 
1061 tamtéž, s. 291 
1062 tamtéž, s. 292‐293 
1063 tamtéž, s. 292 
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Shrnutí XII. ročníku NM 

 

Období vydávání XII. ročníku NM bylo obdobím, ve kterém se konaly poslední 

československé parlamentní volby před II. sv. válkou (19. května 1935). Nadcházejícím 

volbám, úloze Národního sjednocení, postavení německých stran v Československu a 

v závěrečných číslech ročníku i tragickému výsledku voleb a jeho důsledkům věnovala 

redakce podstatnou část XII. ročníku NM. V říjnu 1934 došlo ke sloučení Mladé 

generace, Národní ligy a Národní fronty, čímž vzniklo Národní sjednocení a s ním i 

nový politický subjekt těšící se podpory NM. Nechyběla další protisocialistická agitace, 

sokolská tématika a otázka armády a brannosti. Ze zahraničních zpráv ovlivnily obsah 

XII. ročníku NM nejvíce atentát na jugoslávského krále Alexandra I, situace 

v Rakousku (a snahy některých sil o odvrácení anšlusu ze strany Německa), aspekty 

slovanské vzájemnosti a možné spojenecké bloky. A samozřejmě (nyní již trvalé) téma 

hrozby ze strany Německa a situace v Sovětském svazu. 

 

3.2.8 XIII. ročník 
 

XIII. ročník NM vycházel od října 1935 do července 1936. Celkem vyšlo 10 

čísel, z toho čísla 6 a 7 vyšla v dubnu 1927 a čísla 9 a 10 v červenci 1936 jako dvojčíslo. 

XIII. ročník NM obsahoval celkem 296 číslovaných stran textu. 

 

Číslo 1, říjen 1935 

 

XIII. ročník NM počal vycházet v době, kdy ještě zdaleka neutichly ozvěny 

květnových voleb a následky volebního výsledku. Jak jsem již uvedl, v těchto 

parlamentních volbách již nekandidovala Národní myšlence nejbližší strana, tedy 

Národní demokracie, ale Národní sjednocení a volby byly velkým politickým vítězstvím 

československých Němců, což jistě nebyla pro národ, a české nacionalisty obzvláště, 

jednoduchá chvíle. Navíc republiku čekaly v prosinci 1935 prezidentské volby, což ale 

v době vydání 1. čísla XIII. ročníku NM nikdo netušil, neboť volby byly důsledkem 
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abdikace TGM, ke které došlo až v prosinci1064. V úvodním článku „Možnosti 

národního sjednocení“1065 se redakce NM krátce zamyslela, jakými cestami by mohlo 

Národní sjednocení postupovat, aby se neopakoval volební výsledek z května. Ladislav 

Rašín v článku „Vláda kouzla zbavená“1066 varoval před jakýmkoli optimistickým 

očekáváním směrem k nové vládě, neboť „brzy i ten nejzarytější optimista bude vyléčen. 

Neboť optimisty mohou zůstati jen ti, jejichž optimismus hraničí na duševní 

chorobu“1067. Jeho druh Klíma se věnoval nejčerstvější zahraniční události, a to sporu 

Itálie a Habeše, v článku „Horká půda Afriky“1068. Článek redakce „Co s našimi 

Němci?“1069 již svým názvem jasně předznamenával obsah, který nikterak nevybočoval 

s dosavadní ideové linie NM: „Co tedy mají vládní Němci dělat? Odejít z vlády!“1070; 

„Zájmem československých Němců je opravdu, aby brzy a co nejdříve vnitřně uzráli 

k bezvýhradnému uznání národního rázu naší republiky.“1071 „Vojna a mír“1072 R. B. 

Máchy nebyla recenze Tolstého díla, ale jednalo se o výčet neúspěchů mírového snažení 

po skončení I. sv. války, a to vlivem socialistů: „…Versailles se hroutí. Do těchto trosek 

si může Internacionála vetknout svůj rudý prapor. Je to její dílo!“1073. Článek 

„Obklíčené Československo“1074 autora I. R. pojednával o zahraničních hrozbách pro 

Československo, a to zejména ze strany jeho tří sousedů: Německa, Polska a Maďarska. 

 

Číslo 2, prosinec 1935 

 

V prosince 1935, měsíci prezidentské volby, vyšly 2 čísla NM – 2. a 3. číslo. 

První z nich bylo zahájeno článkem Vlastimila Klímy „Změna režimu?“1075, ve kterém 

                                                 
1064 Volba prezidenta 18. prosince 1935. In: http://cs.wikipedia.org [online] 6. 4. 2015 [cit. 4. 5. 2015]. 
Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volba_prezidenta_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky#Volba_prezide
nta_18._prosince_1935 
1065 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 1, s. 
1‐2 
1066 tamtéž, s. 3‐4 
1067 tamtéž, s. 4 
1068 tamtéž, s. 5‐7 
1069 tamtéž, s. 8‐12 
1070 tamtéž, s. 11 
1071 tamtéž, s. 11 
1072 tamtéž, s. 13‐16 
1073 tamtéž, s. 16 
1074 tamtéž, s. 17‐22 
1075 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 2, s. 
33‐34 
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poukazoval na skutečnost, že i když „nastoupení min. dr. Hodži1076 do úřadu předsedy 

vlády vzbudilo příjemný ohlas v pravicové veřejnosti“1077, skutečnost je taková, že je 

„socialista v čele vlády“1078. V pojednání „O vlastenectví se nemluví“1079 se Jan Ebert 

vymezil vůči „filosofii tichého vlastenectví“1080, tedy názoru, že „ti, kdo z občanů jsou 

největšími vlastenci, o svém vlastenectví nemluví“1081. Naproti tomu dle NM „je přímo 

nutností o vlastenectví mluvit vždy a zejména o jeho důsledcích“1082. Dr. Vladimír 

Minařík podal článkem s názvem „Anglické volby“1083 zprávu o výsledku anglických 

parlamentních voleb, přičemž pozitivně hodnotil vítězství Stanley Baldwina1084 a 

britských konzervativců. Rozsáhlé pojednání „Rasa a politika“1085 autora I. R. (s 

ohledem na skutečnost, že v dvojčísle 6 a 7 XI. ročníku NM vyšel článek „Politika a 

rasa“ Odona Páry, který používal pseudonym Ivan Rosej, je možné, že autorem 

vystupujícím pod uvedenými iniciálami je právě O. Pára) reagovalo na uplatňování 

rasové politiky v Německu. Jednalo se spíše o popisný článek, nicméně s jedním 

významným názorem: „duch marxistického materialismu jest živnou půdou rasistické 

nauky“1086, neboť „rasistická politika účtuje se středověkým názorem o stvoření 

světa“1087. Autor D. J. v článku „Tisk v marxistickém státě“1088 poukazoval na absenci 

svobody slova, která „v socialistickém ráji (SSSR – R. H.) je pokládána za 

šílenství“1089. Jan Ebert dále přinesl recenzi divadelní hry Jízdní hlídka od Františka 

Langera (český spisovatel, kritik a publicista1090). Dílo bylo hodnoceno kladně, nicméně 

ne tolik jako např. hra Plukovník Švec od Rudolfa Medka, který legionáře vykresluje 

                                                 
1076  Prof.  PhDr.  Milan  Hodža.  In:  http://www.vlada.cz  [online]  [cit.  4.  5.  2015].  Dostupné  z:  
http://www.vlada.cz/cz/clenove‐vlady/historie‐minulych‐vlad/prehled‐vlad‐cr/1918‐1938‐csr/milan‐
hodza‐3/*kopie‐1‐prof‐‐phdr‐‐milan‐hodza‐74675/ 
1077 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 2, s. 
33 
1078 tamtéž, s. 34 
1079 tamtéž, s. 35‐38 
1080 tamtéž, s. 37 
1081 tamtéž, s. 35 
1082 tamtéž, s. 35 
1083 tamtéž, s. 39‐41 
1084  Stanley  Baldwin.  In:  http://cs.wikipedia.org  [online]  5.  2.  2015  [cit.  4.  5.  2015].  Dostupné  z:  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanley_Baldwin 
1085 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 2, s. 
41‐48 
1086 tamtéž, s. 43 
1087 tamtéž, s. 42 
1088 tamtéž, s. 49‐51 
1089 tamtéž, s. 50 
1090 František LANGER. In: www.slovnikceskeliteratury.cz [online] 29. 5. 2007 [cit. 4. 5. 2015]. Dostupné 
z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=463 
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nejen jako „spolubojovníky, nýbrž nositele národní cti a povinnosti k vlasti“1091. 

Posledním článkem bylo ideové stanovisko „Sociální ideál nacionalismu vychází 

z národa“1092 Vlastimila Klímy, ve kterém popsal některé, zejména sociální aspekty 

ideologie nacionalismu. 

 

Číslo 3, prosinec 1935 

 

Druhé prosincové, a celkově 3. (v tomto ročníku NM), přineslo na úvod 

vyjádření dvou představitelů Národního sjednocení, a to prof. Dr. Františka Hodáče1093 

a poslance Františka Ježka1094. Vyjádření, která vznikla na vyžádání NM, byla otištěna 

pod názvem „Vládní většina a oposice v parlamentní demokracii“1095 a týkala se vztahu 

vlády a opozice. V článku „Pravice ví, co dělá levice – ale nedbá“1096 komentuje 

Vlastimil Klíma volbu Edvarda Beneše prezidentem republiky, přičemž s ohledem na 

předchozí vyjádření na adresu Benešovu byl komentář V. Klímy poměrně přívětivý: „u 

nového prezidenta vyčkáme jeho skutků a…nebudeme se vracet do neblahých vzpomínek 

minulosti, nebude-li se tam vraceti president“1097. K 75. narozeninám (27. prosince 

1935) Karla Kramáře přinesla NM dva články: „Dr. Kramář v historii spolku 

„Všehrd““1098 od Jana Eberta a „Vstup realistů do mladočeské strany“1099 od Jaroslava 

Chlubny. Ladislav Rašín přispěl článkem „Zbytečné ministerstvo“1100, přičemž oním 

ministerstvem měl na mysli ministerstvo pro sjednocení zákonů a organisace správy 

Československa (též ministerstvo unifikací), jehož úkolem bylo odstranit právní 

dualismus, resp. trialismu (stav, kdy po r. 1918 platilo „rakouské právo v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku, uherské právo na Slovensku a německé právo v Hlučínsku“1101; 

                                                 
1091 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 2, s. 
52‐53 
1092 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 2, s. 
54‐56 
1093  František  Hodáč.  In:  http://cs.wikipedia.org  [online]  25.  3.  2015  [cit.  4.  5.  2015].  Dostupné  z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Hod%C3%A1%C4%8D 
1094  František  Ježek.  In:  http://cs.wikipedia.org  [online]  16.  1.  2015  [cit.  4.  5.  2015].  Dostupné  z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Je%C5%BEek 
1095 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 3, s. 
65‐68 
1096 tamtéž, s. 69‐72 
1097 tamtéž, s. 72 
1098 tamtéž, s. 73‐76 
1099 tamtéž, s. 76‐84 
1100 tamtéž, s. 85‐87 
1101  Unifikace  práva.  In:  http://cs.wikipedia.org  [online]  10.  2.  2012  [cit.  4.  5.  2015].  Dostupné  z:   
http://cs.wikipedia.org/wiki/Unifikace_pr%C3%A1va 



120 
 

později bylo v Hlučínsku aplikováno právo rakouské), a jehož post byl obsazen Msgr. 

ThDr. Janem Šrámkem. Na příkladu Habeše varoval Vladimír Minařík v článku 

„Záruky bezpečnosti“1102 před nadějí, že Československo (či jakýkoli jiný stát) může být 

před agresí ochráněno mezinárodním společenstvím, a uvedl správné „pořadí záruk 

bezpečnosti: 1. Armáda; 2. Alliance; 3. Společnost národů“1103. Stanislav Prejza se 

v článku „Při odchodu dr. Beneše z ministerstva zahraničí“1104 rovněž dotkl 

prezidentské volby, nicméně vyjádřil se k Benešovi nikoli jako k novému prezidentu, 

ale jako k odcházejícímu (a od r. 1918 jedinému) ministru zahraničí. Jeho hodnocení 

znělo, že „není možno říci, že zahraniční politika našeho státu ve své sedmnáctileté 

kontinuitě byla špatná. Nebyla však výrazná…a nebyla zásadní v základním svém 

pojetí.“1105. Následovalo pokračování stati „Rasa a politika“1106 autora I. R. 

z předchozího čísla a článek Jana Eberta „Československá obec sokolská k volbě 

prezidenta“1107, ve kterém vytýkal představitelům Sokola (kteří podpořili volbu E. 

Beneše), že porušují zásadu nestrannosti a že se nedovedou obejít „bez exponování se 

pro politické směry a osobnosti levého ražení“1108. 

 

Číslo 4, leden 1936 

 

V úvodním článku „Hlasy za levým rohem“1109 poukazoval Vlastimil Klíma na 

skutečnost, že levicová inteligence začíná tvrdit, „vždyť my potřebujeme u nás 

nacionální stranu“1110. K tomu však Klíma na jejich adresu dodává, že jednak 

„sedmnáct let vedli pánové vyhlazovací boj proti nacionalismu…a koketovali s 

komunismem“1111, a rovněž nacionální strana zde již v Národním sjednocení existuje1112. 

Ladislav Rašín v článku „Starý program – nová slova“1113 kriticky hodnotil postup 

vlády a jejího předsedy Milana Hodži, na jehož adresu pronesl ironickou poznámku, že 

                                                 
1102 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 3, s. 
88‐90 
1103 tamtéž, s. 90 
1104 tamtéž, s. 91‐93 
1105 tamtéž, s. 92‐93 
1106 tamtéž, s. 93‐96 
1107 tamtéž, s. 97‐98 
1108 tamtéž, s. 98 
1109 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 4, s. 
101‐103 
1110 tamtéž, s. 101 
1111 tamtéž, s. 101‐102 
1112 tamtéž, s. 102 a 103 
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„po dlouhých letech má opět Československo v čele své vlády skutečně sebevědomého 

ministerského předsedu. Jsme tomu rádi. Neboť sebevědomý ministerský předseda 

pochopí a nezazlí, bude-li oposice stejně sebevědomá.“1114. O návštěvě rakouského 

kancléře Kurta von Schusnigga1115 referoval Dr. T. v článku „Schusnigg v Praze“1116, 

přičemž připomněl, že „pro kancléře Schusnigga stále ještě platí to, co řekl jako 

poslanec“1117, kdy mluvil ve prospěch obnovení staré monarchie1118. Komentář 

k nadcházejícím francouzským parlamentním volbám přidal Vladimír Minařík v článku 

„Ve Francii všechno ve znamení příštích voleb“1119, na vysokou a pro národ 

nebezpečnou míru nezaměstnanosti poukázal Stanislav Prejza v článku „Nezaměstnaný 

národ“1120. Tradiční kritiku marxismu a jeho třídního boje a protiklad vůči nacionalismu 

přinesl D. J. v článku „Zamotaná balada třídního boje“1121, kde uvedl, že 

„nacionalismus touží po harmonické kooperaci všech složek národa…nacionalismus 

neboří a nerozeštvává, nýbrž sjednocuje a zoceluje národ“1122. 

 

Číslo 5, únor 1936 

 

V úvodu dalšího čísla poukázal Vladimír Minařík v článku „Locarnská legenda 

padla“1123 na aktuální německé nebezpečí (kterému mezinárodní společenství není 

schopno nikterak čelit) a uvedl výčet požadavků (NM): ukončení příprav k obraně státu, 

zdokonalení protišpionážní služby, rozpuštění komunistické strany a přezkoumání 

spolehlivosti SdP1124. Následoval přetisk rozhlasové přednášky Ladislava Rašína „Mladí 

lidé“1125 týkající se aktuální, a dle Rašína neutěšené, situace mladé generace. Rašín si 

posteskl, že starší generace neuvolňují místo generaci mladé, např. z důvodu obsazení 

pracovních míst penzisty (což brání mladým mužů sehnat práci) či proto, že vdané, a 

                                                                                                                                               
1113 tamtéž, s. 104‐107 
1114 tamtéž, s. 107 
1115  Kurt  von  Schuschnigg.  In:  www.britannica.com  [online]  [cit.  4.  5.  2015].  Dostupné  z:   
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/528493/Kurt‐von‐Schuschnigg 
1116 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 4, s. 
108‐110 
1117 tamtéž, s. 109 
1118 tamtéž, s. 109 
1119 tamtéž, s. 111‐112 
1120 tamtéž, s. 113‐114 
1121 tamtéž, s. 115‐117 
1122 tamtéž, s. 116 a 117 
1123 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 5, s. 
125‐127 
1124 tamtéž, s. 126 a 127 
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tedy finančně zajištěné, ženy jsou překážkou v hledání pracovních míst pro mladá 

svobodná děvčata1126. Autor -lk- odsoudil v příspěvku „Jak se pan –tr z „Práva lidu“ 

vyfotografoval“1127 článek pařížského dopisovatele (identifikovaného pouze jako „-tr“) 

„Práva lidu“, ve kterém se autor nevybíravě pustil do představitelů Action Française 

(francouzské monarchistické a nacionalistické hnutí1128). Souhrnu zahraničněpolitických 

událostí, jejich vývoji a dopadům se věnovali dvě stati (první podepsaná iniciálou P., 

druhá bez podpisu) vydané pod názvem „Novou cestou?“1129, po nichž následoval 

článek Jaroslava Chlubny „Pan Konrád Henlein mluví o kultuře“1130 komentující 

vystoupení Konráda Henleina (předsedy SdP) v Německém domě v Praze a vyzývající 

k maximální podpoře Národního sjednocení, „neboť jedině ono právě svým 

všenárodním programem dovede býti dobrou protiváhou politickému rozpínání se 

Henleinovy strany“1131. Rovněž pokračovalo vydávání stati „Rasa a politika“1132 autora 

I. R. a po něm článek autora D. J. s názvem „Ne změnu společenského řádu – ale 

vědomí mravní odpovědnosti“1133 věnující se sociálním a hospodářským aspektům 

nacionalismu a podpoře drobných podnikatelů a družstevníků1134. 

 

Číslo 6 a 7, duben 1936 

 

První z dvojčísel XIII. ročníku NM vyšlo v dubnu 1936 a spojovalo čísla 6 a 7. 

V úvodu popsal Vlastimil Klíma ve stejnojmenném článku „Tři choulostivé body 

československé politiky“1135, kterými dle něj byla otázka vztahu ČSR k Německu 

z právního hlediska (v návaznosti na neplnění locarnských dohod Německem)1136, vztah 

s Rakouskem a účast německých křesťanských sociálů ve vládě1137. Po úvodu byl 

                                                                                                                                               
1125 tamtéž, s. 127‐130 
1126 tamtéž, s. 129 
1127 tamtéž, s. 131-132 
1128  Action  française.  In:  http://cs.wikipedia.org  [online]  4.  4.  2013  [cit.  4.  5.  2015].  Dostupné  z:   
http://cs.wikipedia.org/wiki/Action_fran%C3%A7aise 
1129 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 5, s. 
133‐142 
1130 tamtéž, s. 143‐145 
1131 tamtéž, s. 145 
1132 tamtéž, s. 146‐151 
1133 tamtéž, s. 152‐155 
1134 tamtéž, s. 155 
1135 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 6 a 
7, s. 161‐163 
1136 tamtéž, s. 162 
1137 tamtéž, s. 163 
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otištěn přepis rozhlasového projevu poslance Františka Touška „Obecný zájem“1138 

týkajícího se vybraných hospodářských otázek, které by dle pana poslance měly být 

vždy řešeny v souladu s heslem hlásaným A. Rašínem „Blaho republiky buď nejvyšším 

zákonem“1139, tedy nikoli dle dílčích zájmů, ale vždy dle zájmu republiky. V článku 

„Bude rozpuštěna sudetoněmecká strana?“1140 L. Rašín lituje, že vláda dosud nevyužila 

svých zákonných pravomocí k rozpuštění SdP, neboť „první povinností vlády, která u 

vědomí své zodpovědnosti za budoucnost Československé republiky předložila 

parlamentu zákon na obranu státu, jest rozpuštění sudetoněmecké strany.“1141 Jan Ebert 

se často na stránkách NM věnoval hospodářským tématům a nejinak tomu bylo i 

v tomto dvojčísle. V článku „Kartely, syndikáty státní a komise cenové“1142, ve kterém 

poukazoval dle něj přílišné zásahy státu do hospodářství: „politická demokracie naše, ne 

právě nejlepší, s příliš mladou a neusměrněnou tradicí, chce prováděti hospodářský 

diktát“1143. Po delší době se v NM objevil článek od Jana Rennera. Jednalo se o 

komentář a popis situace před nadcházejícími volbami ve Francii s názvem „O 

budoucnost Francie“1144, přičemž preference NM byly vysloveny jasně: „naším přáním 

je, aby 26. duben byl počátkem nové doby pro Francii, aby pronikavé vítězství 

nacionální pravice přineslo vzkříšení politiky francouzské v nacionálním duchu, pro 

které jsou dány všechny předpoklady.“1145 Článek „Československo jest na řadě“1146 (s. 

179-186) podepsaný pouze P. reaguje na událost ze 7. března 1936, kdy Německo 

vypovědělo Locarnskou smlouvu a obsadilo Porýní. Autor uvedl, že „německý čin 

ukázal naprostý nedostatek pohotovosti mocenských sil proti Německu“1147 a „že mezi 

dalšími cíli německé politiky jest též omezení nebo zničení svrchovanosti celistvosti 

Československa, o tom není již žádné pochybnosti.“1148 Osud Habeše po útoku Itálie byl 

redakcí NM často připomínán jako varování toho, jak by mohlo dopadnout 

Československo (a další státy) po útoku Německa. V článku „Poučení, které přišlo 

včas“1149 doplnil Vladimír Minařík předchozí článek o myšlenku, že „státy nerozhodují 

                                                 
1138 tamtéž, s. 164‐166 
1139 tamtéž, s. 166 
1140 tamtéž, s. 167‐170 
1141 tamtéž, s. 170 
1142 tamtéž, s. 171‐175 
1143 tamtéž, s. 171 
1144 tamtéž, s. 176‐178 
1145 tamtéž, s. 178 
1146 tamtéž, s. 179‐186 
1147 tamtéž, s. 180 
1148 tamtéž, s. 183 
1149 tamtéž, s. 187‐188 
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jen podle mezinárodního práva, ale především podle zájmů svých“1150. V článku 

„Národní sjednocení – „sudetského“ Němectva“1151 poukázal vl. k. sjednocování 

československých Němců a samozřejmě před tímto faktem varoval.  Poté následovalo 

další pokračování stati „Rasa a politika“1152 autora I. R. a článek „Několik poznámek 

k sovětským úspěchům“1153 od D. J. Jak jsem již uvedl, kritika Sovětského svazu byla na 

stránkách NM vedena především hospodářskými a ekonomickými argumentu, což byl i 

případ toho článku, který přinesl srovnání vybraných hospodářských ukazatel z doby 

před bolševickou revolucí a z doby po ní. Posledním článkem byla vzpomínka 

Stanislava Prejzy „Život a práce Viktora Dyka“1154 u příležitosti pátého výročí smrti V. 

Dyka, který „vavříny svého nadání položil na oltář národní práce“1155. 

 

Číslo 8, květen 1936 

 

8. číslo NM přineslo na úvod Rašínovu kritiku práce parlamentu pod názvem 

„Rok parlamentu“1156: „první rok nového parlamentu končí pasivní bilancí. Vykonaná 

práce na straně „dal“ neodpovídá 24 milionům diet vyplacených poslancům a 

senátorům, jimiž je zatížena strana „má dáti“.“1157 Autor označený -ant- se v článku 

„Zprostředkování práce“1158 zamýšlel nad snahou „o uzákonění povinného přijímání 

zaměstnanců, přidělených zaměstnavatelům zprostředkovatelnami práce, a to pod 

titulem zákona o zprostředkovatelnách práce“1159. Takový návrh je pro autora 

nepřijatelný, neboť by byl přílišným zásahem do svobodného rozhodování zaměstnanců 

i zaměstnavatelů1160. Jan Ebert navázal na svůj článek z předchozího čísla NM 

(„Kartely, syndikáty…“) článkem „Hospodářské rozpory politického života“1161, ve 

kterém opět poukázal na škodlivost přílišných snah řídit hospodářství: „Hrajeme si na 

                                                 
1150 tamtéž, s. 188 
1151 tamtéž, s. 189‐190 
1152 tamtéž, s. 191‐194 
1153 tamtéž, s. 195‐199 
1154 tamtéž, s. 200‐203 
1155 tamtéž, s. 202 
1156 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 8, s. 
209‐212 
1157 tamtéž, s. 212 
1158 tamtéž, s. 213‐216 
1159 tamtéž, s. 213 
1160 tamtéž, s. 216 
1161 tamtéž, s. 217‐220 
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politické demokraty a provozujeme diktaturu.“1162 Poměrně zajímavým příspěvkem 

k zřejmě nejaktuálnější otázce tehdejší doby, tedy k Německu a jeho hrozbě, se uvedl 

Odon Pára. V článku „Úpadek německé prestiže“1163 de facto politoval Němce za to, jak 

hluboko jejich národ klesl. Zatímco před válkou byli Němci „v každém téměř směru 

vzorný národ“1164, který zdobila „vědecká spolehlivost a důkladnost, láska k čistotě 

fysické i duševní, pořádkumilovnost a vzorná kázeň“1165, současnou situaci Němců viděl 

Pára tak, že „za jednu – dvě generace bude jejich vzdělanost snížena na takový stupeň, 

že nebudou u nás imponovati ani Podkarpatským Rusům“1166 a to, „co dříve činilo 

německou kulturu přitažlivou, z čeho vyvěrala ušlechtilost, styl, krása, to se ztrácí a 

pustne“1167. Zároveň Pára uvedl, že svůj článek nepsal z jakéhokoli negativního postoje 

vůči Němcům, ale „z opravdové snahy po přátelském vztahu k největšímu našemu 

odvěkému sousedu“1168. K pátému výročí úmrtí Viktora Dyka se vrátili R. B. Mácha 

článkem „Národovství V. Dyka“1169 a Vladimír Minařík článkem „Politická lhostejnost 

je největším politickým nebezpečím“1170, ve kterém na příkladu díla a myšlenek Viktora 

Dyka vyzýval k aktivnějšímu působení a zapojení nacionalistů, neboť „nelze dále trpěti 

ten stav, za kterého značná část občanstva, souhlasícího se zásadami nacionalismu, sedí 

pohodlně za pecí a vyhýbá se…jakékoliv účasti na společném zápase“1171. 

 

Číslo 9 a 10, červenec 1936 

 

Znalec francouzského prostředí Vlastimil Klíma zahájil dvojčíslo, kterým se 

uzavíral XIII. ročník NM, poznámkou k povolebnímu vývoji ve Francii s názvem 

„Revoluce ve Francii“1172. Kritizoval zde nejen postup Leona Bluma (socialistický 

ministerský předseda Francie1173), který vytvořil vládu bez formálního pověření 

prezidenta, což dle Klímy „uráží stejně francouzskou tradici, jako ústavu a jako 

                                                 
1162 tamtéž, s. 220 
1163 tamtéž, s. 221‐226 
1164 tamtéž, s. 221 
1165 tamtéž, s. 221 
1166 tamtéž, s. 225 
1167 tamtéž, s. 225 
1168 tamtéž, s. 226 
1169 tamtéž, s. 227‐229 
1170 tamtéž, s. 232‐233 
1171 tamtéž, s. 233 
1172 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 9 a 
10, s. 241‐144 
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presidenta“1174, ale rovněž poukázal na jeho podřízenost komunistům, kteří sice na 

rozkaz z Moskvy do vlády nevstoupili, ale přesto „dnes bude p. Blum stejně poskakovat 

pod bičíkem komunistické strany“1175. Pokračovalo vydávání článků Jana Eberta 

s hospodářskou tématikou, tentokrát se zaměřením na průmysl (článek „Průmysl a 

politika“1176), a rovněž dokončení pojednání „Rasa a politika“1177 autora I. R. Krátkou 

poznámku k přijetí sovětské ústavy poskytl Vladimír Minařík v článku „Demokracie 

pro jednu stranu“1178, ve kterém uvádí, že i přes sovětské proklamace není jejich 

politický systém ničím jiným než diktaturou (totožnou s diktaturou v Německu)1179. 8. 

června 1936 uspořádala Národní myšlenka v Praze Večer s Viktorem Dykem (pozvánka 

na něj byla připojena v předchozím čísle NM), ke kterému se v posledním vydání NM 

tohoto ročníku několika příspěvky vrátila. Jednak krátkou reportáží1180, a dále přepisem 

tří řečí ze zmíněného večera: úvodního slova Vlastimila Klímy1181, přednášky 

Stanislava Prejzy „Próza Viktora Dyka“1182 a přednáškou Vladimíra Minaříka 

„Epigramy Viktora Dyka“1183. Jaroslav Chlubna reagoval na řeč ministra zahraničí 

Kamila Krofty (československý politik a diplomat1184), kterou pronesl na sjezdu 

německých výchovných svazů. Měl zde uvésti, že osvědčí-li Němci věrnost a oddanost 

Československu, „chceme je rádi uznati, jakožto druhý státní národ“1185. Pro NM 

byla jakákoli podobná myšlenka naprosto nepřijatelná, neboť uznávali pouze jediný – 

československý státní národ. Dr. Chlubna jasně uvedl, že menšina má vždy zůstat 

menšinou (není tedy národem) a že „státní národ pro Československo byl, jest a bude 

pouze národ československý, který má jediný právo k této myšlence se hlásiti“1186. Dále 

NM otiskla překlad několika protikomunistických (resp. poukazujících na mezinárodní 

                                                                                                                                               
1173  Léon  Blum.  In:  www.britannica.com  [online]  [cit.  4.  5.  2015].  Dostupné  z:   
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/70542/Leon‐Blum 
1174 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 9 a 
10, s. 242 
1175 tamtéž, s. 243 
1176 tamtéž, s. 245‐248 
1177 tamtéž, s. 261‐268 
1178 tamtéž, s. 249‐250 
1179 tamtéž, s. 249  a250 
1180 tamtéž, s. 251 
1181 tamtéž, s. 252‐254 
1182 tamtéž, s. 255‐256 
1183 tamtéž, s. 257‐260 
1184  Kamil  Krofta.  In:  http://cs.wikipedia.org  [online]  12.  3.  2015  [cit.  4.  5.  2015].  Dostupné  z:    
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamil_Krofta 
1185 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 9 a 
10, s. 269 
1186 tamtéž, s. 270 
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komunistické snahy o ovlivňování dění ve Francii) článků z pařížského týdeníku 

„Gringoire“1187 pod souhrnným názvem „Komunism – toť nepřítel“1188. Motivem byla 

jednak blízkost NM k Francii, dále zásadový antikomunismus NM a rovněž fakt, na 

který v předmluvě k přebraným článkům redakce NM upozornila, totiž že „téměř 

v každém uveřejněném dokumentárním sdělení je súčastněno některou komunistickou 

postavou Československo jako útočiště nebo rejdiště mezinárodních akcí“1189. Autor D. 

J. navázal na svá předchozí pojednání a přinesl studii „Hospodářský profil kolektivní 

výroby“1190, ve kterém na příkladu statistických údajů dokazuje, že hospodářské 

výsledky prezentované Sovětským svazem jsou pouze vzdušným zámkem1191. Ve druhé 

polovině 30. let se kromě německé hrozby začaly více objevovat slovenské snahy o 

změnu v uspořádání republiky. Na tuto skutečnost reagoval autor -ant- článkem 

„Autonomie, autonomie, autonomie…“1192, ve kterém popisoval jednání vlády s 

Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou a její požadavky. Autor uvedl, že lze činit 

ústupky, „ale nic, co by svádělo k tomu, aby vzplanul boj o dualismus česko-

slovenský“1193. Pro NM představovali dvě největší vnitřní ohrožení státu Němci a 

komunisti. Obě tyto hrozby zahrnul D. J. do svého článku „Gottwald žene vodu na 

Henleinův mlýn“1194, ve kterém poukázal na paralelu mezi komunistickou a 

sudetoněmeckou stranou – odpor k podobě československého státu, u jedněch 

motivovaný národnostně, u druhých třídně (ideologicky)1195. Posledním článkem XIII. 

ročníku NM bylo redakční zamyšlení s názvem „Parlamentní demokracie 

uhájena?“1196, které shrnuje dosavadní činnost parlamentu a vlády a vytyčuje pro ně 

úkoly do dalšího období. Redakce NM v tomto článku opětovně potvrdila, že „jako 

nacionalisté jsme vždy stáli na stanovisku parlamentní demokracie a nikdy nepopírali, 

že je dobrou základnou pro správu národního státu“1197. 

 

                                                 
1187 Gringoire (newspaper). In: http://en.wikipedia.org [online] 11. 8. 2014 [cit. 4. 5. 2015]. Dostupné z:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Gringoire_%28newspaper%29 
1188 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1935‐1936, roč. XIII., č. 9 a 
10, s. 271‐277 
1189 tamtéž, s. 271 
1190 tamtéž, s. 278‐282 
1191 tamtéž, s. 282 
1192 tamtéž, s. 283‐286 
1193 tamtéž, s. 286 
1194 tamtéž, s. 287‐290 
1195 tamtéž, s. 287 a 288 
1196 tamtéž, s. 291‐294 
1197 tamtéž, s. 291 
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Shrnutí XIII. ročníku NM 

 

Tento ročník NM ovlivnily dvoje volby – nejprve v květnu 1935 parlamentní, 

poté v prosinci 1935 prezidentské. A články z oblasti domácí politiky tento stav 

reflektovaly, přičemž nejvíce prostoru bylo věnováno Národnímu sjednocení a vlivu 

německých stran. Dále byla řešena (či spíše hodnocena, a to ne příliš příznivě) práce 

vlády a parlamentu či otázka rozpuštění SdP a/nebo komunistické strany. Na přelomu 

roků 1935 a 1936 však již téměř nikdo nepochyboval, že nejen otázka vztahu 

Československa a Německa, ale situace v Evropě (nejen) vůbec, spěje k válečnému 

řešení. XIII. ročníku NM tak dominovalo téma vojenské připravenosti republiky, 

brannosti a vztahu k československým Němcům. Situace se promítala i do ideové 

oblasti, kdy byla stále opakována myšlenka národního státu a odpor k internacionalismu 

a pacifismu. Ze zahraničních událostí byl kromě tradičních témat (Sovětský svaz, 

Německo, Francie) více zmiňován konflikt v Habeši, neboť na příkladu této 

východoafrické země redakce NM demonstrovala nemohoucnost Společnosti národů a 

varovala, že obdobně by mohlo dopadnout Československo při případné (a očekávané) 

vojenské agresi ze strany Německa. Za zmínku ještě stojí soubor článků věnovaných 

Viktoru Dykovi (jednomu z hlavních tvůrců integrálního nacionalismu), a to u 

příležitosti 5. výročí jeho smrti. 

 

3.2.9 XVI. ročník 
 

XVI. ročník NM byl posledním ročníkem Národní myšlenky. Vycházel od října 

1938 do ledna 1939, poté byl v únoru 19391198 časopis zakázán a k jeho obnově již 

nedošlo. Vyšla 4 čísla, z toho čísla 2 a 3 vyšla v prosinci 1938 jako dvojčíslo. 

 

Číslo 1, říjen 1938 

 

Vlastimil Klíma se ujal úvodního článku 1. čísla XVI. ročníku NM. Toto číslo 

vyšlo po mnichovském diktátu v září 1938, zatím nejtragičtější události 

                                                 
1198 ANM – Fond Vlastimil Klíma, k. 5, sl. 35. Oznámení policejního presidenta ze dne 6. 2. 1939. Srov. 
Příloha č. 7 
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Československa. Jeho článek nesl název „Plamének víry a naděje“1199. Nejprve stručně 

shrnul události bezprostředně předcházející přijetí podmínek dojednaných Německem, 

Itálií, Francií a Velkou Británií v Mnichovu. Následoval právní rozbor skutečnosti 

v porovnání s československou ústavou, jehož výsledkem bylo konstatování, že „po 

právu nezměnilo se na celistvosti státu ničeho, a okupovaná území jsou po právu i 

nadále součástí Československé republiky“1200. K tomu doplnil i příslušná právní 

ustanovení, na základě kterých lze prezidenta, předsedu vlády a její členy žalovat pro 

trestný čin velezrady (přičemž nikterak k takovému postupu nevyzýval)1201. Na dalších 

stranách předpověděl, že důvěra v to, že československá oběť zachrání mír v Evropě, je 

značně naivní, zejména v případě Francie, neboť „zničení Francie je jedním 

z posvátných Hitlerových cílů. Nenávidí ji stejně jako Slovany“1202. A další vývoj mu dal 

plně za pravdu. Na závěr uvedl, že oním „plaménkem víry a naděje“ z nadpisu jeho 

článku je skutečnost, že „duše československého lidu se nikdy nezmění“1203. Autor I. R. 

v článku „Sjednocení Němci – rozbití Slované“1204 přednesl myšlenku, že jedinou silou, 

která se mohla postavit „německému Drangu nach Osten“1205, byla Slovanská hráz, 

kterou se však nepodařilo nikdy vystavět: „Bohužel dvacet let této svobody slovanských 

národů jest po stránce politiky slovanské ztraceno a končí úžasným zhroucením 

tisícileté hranice Slovanů československých za naprosté neúčasti dalších Slovanů, ba za 

účasti Polska na tomto novém dělení slovanského státu.“1206 Svůj komentář připojil i 

Ladislav Rašín v článku „Pohltit nebo soustředit?“1207. Zamýšlel se nad příčinami 

národní katastrofy, které viděl v tom, že národ „byl veden neschopnými vůdci a že 

demokratické zřízení bylo ve skutečnosti oligarchií politických stran“1208. Ve druhé části 

svého článku kritizoval pokusy o vytvoření národní strany (později, 22. listopadu 1938 

vznikla Strana národní jednoty sdružující všechny parlamentní strany kromě sociálních 

demokratů, komunistů a části národních socialistů1209, zároveň však vyzval k vytvoření 

                                                 
1199 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1938‐1939, roč. XVI., č. 1, s. 
1‐6 
1200 tamtéž, s. 2 
1201 tamtéž, s. 2 
1202 tamtéž, s. 6 
1203 tamtéž, s. 6 
1204 tamtéž, s. 6‐9 
1205 tamtéž, s. 6 
1206 tamtéž, s. 8 
1207 tamtéž, s. 9‐14 
1208 tamtéž, s. 10 
1209 Strana národní jednoty. In: http://cs.wikipedia.org [online] 22. 1. 2015 [cit. 4. 5. 2015]. Dostupné z:    
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_n%C3%A1rodn%C3%AD_jednoty 
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nového národního hnutí: „nemohou-li se dohodnouti strany - mohou se dohodnouti lidé. 

Nemohou-li se zbaviti stranických pout a předsudků strany, mohou se těchto pout a 

předsudků zbaviti lidé. Musí to však býti lidé, kteří chtějí lid z národní katastrofy vyvést, 

nikoliv na národní katastrofě vydělat.“1210. Stanislav Prejza uveřejnil komentář „K 

odchodu Dr. Beneše“1211 vyvolaný abdikací prezidenta republiky Edvarda Beneše (5. 

října 1938). S. Prejza bez obalu uvedl: „můžeme si bez zaujetí uvědomit, že Dr. Edvard 

Beneš nebyl dobrým presidentem“1212, přičemž za největší hřích E. Beneše považuje, že 

„státní neúnosná tíha jeho filosofického evropanství byla prapříčinou, že se 

mezinárodní politika našeho státu nemohla opřít o světové skutečnosti.“1213. Jan Ebert 

se v článku „Nezdravá byrokracie“1214 zamýšlel nad státní správou II. republiky (období 

od 1. října 1938 do 14. března 1939) a kritizoval neúměrné byrokratické zatížení 

obyvatelstva a zbytečné výdaje státního aparátu, „na něž prostě není, naše republika je 

v nových poměrech nesnese“1215. Článek „Očista“1216, resp. jeho první díl, od autora P. 

byl soupisem požadavků na uspořádání v okleštěné republice, a je třeba říci, že se 

jednalo o požadavky dosti radikální. V tomto článku jich bylo uvedeno celkem 27, 

všechny z oblasti jazykové, z nichž některé uveďme: „vymýtiti cizojazyčné 

nápisy…zrušiti názvy místní s přídavkem „německý“ nebo „uherský“…hraní cizích her 

bude omezeno…na školách středních bude se povinně vyučovati ruštině nebo jinému 

slovanskému jazyku…“1217. Článek Vladimíra Srba „Dvě demokratické ústavy“1218 byl 

srovnáním ústavy československé a sovětské, z něhož vyšlo, že „svou ústavu můžeme 

opravdu považovat za dokonalou. Zato však druhá demokratická ústava sovětská se tak 

nápadně podobá svou politickou svobodou ústavě fašistické, že diktatura proletariátu je 

ve skutečnosti diktaturou nad proletariátem.“1219. 

 

 

 

 

                                                 
1210 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1938‐1939, roč. XVI., č. 1, s. 
14 
1211 tamtéž, s. 15‐16 
1212 tamtéž, s. 15 
1213 tamtéž, s. 15 
1214 tamtéž, s. 17‐18 
1215 tamtéž, s. 18 
1216 tamtéž, s. 19‐21 
1217 tamtéž, s. 20 
1218 tamtéž, s. 21‐26 
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Číslo 2 a 3, prosinec 1938 

 

Toto dvojčíslo již plně odráželo realitu, ve které se Československo na konci 

roku 1938 nacházelo. Kromě odtržení pohraničí došlo i k výrazným politickým 

změnám. Na základě zmocňovacího zákona vykonávala vládnutí de facto pouze vláda 

bez parlamentu, politické strany se sloučily do Strany národní jednoty a opoziční 

levicové Národní strany práce, byla zavedena přísná cenzura a prezidentem byl zvolen 

Emil Hácha. Vlastimil Klíma i Ladislav Rašín byli velmi kritičtí k politickému zřízení 

II. republiky, což dávali, resp. snažili se dávat najevo i na stránkách NM. V důsledku 

výrazného posílení cenzury však byl obsah NM zásadně omezen a vše nakonec vyústilo 

v zákaz NM v únoru 1939. Prosincové dvojčíslo NM čítalo 56 stran, z nichž však 

plných 21 stran vyšlo zásahem cenzury zcela prázdných (na některých byly uvedeny 

pouze krátké komentované citáty), na dalších několika stranách pak byly cenzurou 

zabaveny některé odstavce uveřejněných článků. Na úvod vyšlo prohlášení redakce NM 

s názvem „Přátelům „Národní Myšlenky““1220, ve kterém její členové uvedli, že 

„“Národní Myšlenka“ hájila po 15 let svého působení vždy všechno, co národu 

prospívalo a potírala vše, co znamenalo jeho škodu a zkázu.“1221 a že uvedené hodnoty 

NM „vždy hájila a chce i v budoucnosti hájiti“1222. Redakce NM tedy byla připravena 

pokračovat ve svém boji.  Strany 34-51 byly z důvodu cenzury prázdné (z úvodního 

vyjádření vyplývá, že měly obsahovat články Ladislava Rašína „Na vysvětlenou“ a „Dvě 

strany“ a Vlastimila Klímy „Proč jsem nehlasoval pro změnu ústavy“, ve kterých 

vysvětlovali své aktuální postoje). Článek Odona Páry „Myšlenka slovanská a naše 

národní pohroma“1223 (rovněž částečně cenzurovaný) odmítá názor, že „myšlenka 

slovanská zklamala“1224, neboť „každý slovanský stát měl svou politiku vlastní, ryze 

sobeckou. Také politika československá neopírala se o politiku slovanskou. Když tedy 

nikdo slovanskou politiku neprovozoval, nemohla se ani podařit.“1225 K budoucímu 

vývoji uvedl, že „o otázce slovanské rozhodne národní Rusko. Jest to v podstatě otázka 

mezi Německem a Ruskem…Nezbývá než v co možná přísné neutralitě a v dobrém 

                                                                                                                                               
1219 tamtéž, s. 25 
1220 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1938‐1939, roč. XVI., č. 2 a 
3, s. 33 
1221 tamtéž, s. 33 
1222 tamtéž, s. 33 
1223 tamtéž, s. 52‐59 
1224 tamtéž, s. 53 
1225 tamtéž, s. 53 
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poměru k Německu vyčkati tohoto řešení“1226. Dušan Janko uveřejnil „Rozhovor 

s rektorem Masarykovy university“1227 prof. Arne Novákem1228, o kterém Janko uvedl, 

že je „vědec, jenž je nad jiné zasvěceným znalcem duchovních a kulturních hodnot 

národních (a který) rozvíjí a zdůrazňuje základní ideje Dykova integrálního 

nacionalismu, jehož nositelkou je právě „Národní Myšlenka“.“1229 Tento článek lze 

chápat jako shrnutí základních myšlenek integrálního nacionalismu (který A. Novák 

považoval za smysl českých dějin1230) a jeho aktuálních postojů. Hlavní zásadou byl 

důraz na národní charakter státu („Národní stát nelze budovati pro více národností. Náš 

národní stát nesmí rozhodně sloužiti k tomu, aby se v něm roztahovali cizinci…tím je 

dáno i mé stanovisko k Němcům“1231) a kvalitativní obměnu (tedy zbavení se „všech 

kompromitovaných osob“1232 a nahrazení „inteligence, která zradila“1233). Arne Novák 

se vyjádřil i k otázce zednářských lóží („jejichž význam se podle mého soudu přeceňuje. 

Musí býti ovšem rozpuštěny podobně jako jiné organisace mezinárodního charakteru 

v okamžiku, kdy se ukáže, že opravdu zneužívaly své existence a politické moci.“1234) a 

k otázce židovské.  Jasně uvedl, že by bylo „zcela mylné, kdybychom po cizím a 

nevědeckém vzoru užili zde kritéria rasového nebo náboženského“1235, zároveň však 

považoval za správné, aby i zde „rozhodovaly jedině opravdové zájmy národní“1236. 

Židům věrným československé republice slíbil: „budeme (je) chránit, podobně jako 

budeme chránit všechny ostatní Čechy“1237. Úvaha Vlastimila Klímy „Smysl českých 

dějin – nebo politická tíseň?“1238 si klade otázku, jaký vztah by mělo mít 

Československo vůči Německu. Klíma vyzývá k opatrnosti (ve smyslu, aby se „z 

oportunismu nestával rys národní povahy“1239) a uvádí, že politika vůči Německu 

činěná ve smyslu „Péče o zachování vlastní bytosti – to by bylo věru málo jako národní 

                                                 
1226 tamtéž, s. 58 
1227 tamtéž, s. 60‐64 
1228  Arne  Novák.  In:  http://cs.wikipedia.org  [online]  4.  1.  2015  [cit.  4.  5.  2015].  Dostupné  z:     
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arne_Nov%C3%A1k 
1229 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1938‐1939, roč. XVI., č. 2 a 
3, s. 60 
1230 tamtéž, s. 63 
1231 tamtéž, s. 62 
1232 tamtéž, s. 63 
1233 tamtéž, s. 64 
1234 tamtéž, s. 63 
1235 tamtéž, s. 63 
1236 tamtéž, s. 63 
1237 tamtéž, s. 63 
1238 tamtéž, s. 66‐68 
1239 tamtéž, s. 68 
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poslání národa tak starého a přece tak svěžího jako je náš.“1240 Redakční článek 

„Národní obrana“1241 (z 1/3 cenzurován) se zamýšlel nad výdaji na národní obranu 

(armádu), které NM považuje za správné, nicméně uvádí, že „československá 

demokracie ztratila totiž schopnost kritického poměru k národní obraně a všemu, co 

s tím souvisí.“1242 NM zde uvádí, že armáda potřebuje kontrolu, a to zejména finanční, 

aby každý výdaj byl obrácen v „maximální prospěch armády“1243. Dále byl otištěn 

překlad článku „Mnichov – a po něm“1244 prof. R. W. Seton-Watsona, ve kterém 

rozebírá „význam mnichovského rozhodnutí“1245. Redakce NM k tomuto článku (který 

byl k postupu spojenců poměrně kritický) žádné stanovisko nezaujala, pouze jej otiskla. 

Jan Ebert připojil článek „Nejistota v Sokolstvu“1246, ve kterém popisuje otřes, který 

Mnichovem utrpěl Sokol – „mnoho se mezi Sokoly mluví, vrtá, přemýšlí, ale málo 

věcného připravuje“1247. Dále bylo zařazeno pokračování článku „Očista“, autora P., 

které obsahovalo požadavky z oblasti národního zdraví (např. „zápověď sňatků 

s cizinkami u státních zaměstnanců…očista od cizinců pro zdraví národa 

nebezpečných…zákazy a omezení dovozu zboží, jež ohrožuje zdraví národa“1248) a 

oblasti národní výchovy (např. „branná výchova všeho občanstva od dětského 

věku…boj proti škodlivým vlivům cizím na národní povahu a duši…očista veřejného 

života od živlů provinilých, mravně nebo národně závadných a nespolehlivých, pověsti 

nevalné“1249).  

 

Číslo 4, leden 1939 

 

Poslední číslo XVI. ročníku a Národní myšlenky vůbec vyšlo v lednu 1939. 5. 

číslo, ani žádné další, již pro úřední zákaz NM nevyšlo. Přesný obsah posledního čísla 

NM se mi bohužel nepodařilo zjistit, neboť jeho exemplář se nenachází v archivech 

Národní knihovny, Knihovny Národního muzea, ani v žádné další knihovně. 

 

                                                 
1240 tamtéž, s. 68 
1241 tamtéž, s. 68‐70 
1242 tamtéž, s. 69 
1243 tamtéž, s. 69 
1244 tamtéž, s. 71‐77 
1245 tamtéž, s. 71 
1246 tamtéž, s. 78‐79 
1247 tamtéž, s. 79 
1248 tamtéž, s. 79 a 80 
1249 tamtéž, s. 80 a 81 
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Shrnutí XVI. ročníku NM 

 

Z posledního ročníku NM stačila před úředním zákazem ze dne 6. února 1939 vyjít 

pouze 4 čísla, z nich byla navíc nemalá část zabavena cenzurou. Torzo, které prošlo do 

tisku, bylo de facto monotématické a věnovalo se různým aspektům národní tragédie 

reprezentované mnichovským diktátem a vynuceným postoupením pohraničí Německu 

a dalších území Polsku, následně i Maďarsku. Národní myšlenka neztrácela naději, že se 

zbytek republiky a československý národ podaří zachránit a tato naděje se odrážela i na 

stránkách čísel, která ještě vyšla. 
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4 Komentované citáty 
 

Jak jsem uvedl již v úvodu své práce, kromě ideového zaměření měla Národní 

myšlenka i jedno specifikum po formální, resp. formálně-obsahové stránce: pro 

sdělování svých postojů, názorů a soudů využívala redakce NM kromě běžných 

publicistických článků rovněž komentované citáty1250 známých i méně známých 

osobností. Ve většině případů měl tento publicistický útvar formu nadpis – citát, 

přičemž nadpisy bývaly několikaslovným vyjádřením obsahu následujícího citátu (a 

v naprosté většině se již z názvu dal vysledovat názor NM; tedy nadpis sám byl 

komentářem citátu) nebo ironickou poznámkou namířenou proti autorovi citátu (nebo 

byly obojím). Metodou kvantifikace četnosti definovaných kategorií jsem zpracoval 

komentované citáty vybraných ročníků NM a níže předkládám výsledky své práce. 

 

Pro zkoumání komentovaných citátů jsem zvolil ročníky I., II., IV., VI. VIII., X. 

XII., XIII., XIV. a XV., celkem tedy 10 ročníků z celkových 16 tak, aby byla pokryta 

celá doba vydávání NM. Komentované citáty se vyskytovaly ve všech číslech 

vybraných ročníků NM s výjimkou 6. čísla I. ročníku, 8. čísla VIII. ročníku, 10. čísla 

XII. ročníku, 5. čísla XIII. ročníku a 1. čísla XIV. ročníku (chyběly v 5 číslech ze 

zkoumaného 100 čísel). Řazení komentovaných citátů nepodléhalo žádné pravidelnosti 

a rovněž se v průběhu mého výzkumu neobjevila žádná skutečnost, která by 

prokazovala, že citáty byly vybírány s ohledem na obsah článků, u kterých byly 

umístěny. Struktura nadpis – citát bývala někdy doplněna o komentář redakce NM, 

v některých případech se nejednalo o citát nějaké osobnosti (nebo jiného subjektu – 

noviny, sdružení, politická strana,…), ale o názor redakce. Rovněž ne vždy byl připojen 

nadpis. 

 

V 95 číslech NM se celkem objevilo 408 komentovaných citátů, což činí průměr 

40,8 KC na ročník, resp. 4,3 KC na 1 číslo NM. V 7 z 10 zkoumaných ročníků se počet 

KC pohyboval v rozmezí 33-51 KC/ročník, ve 2 ročnících byl nižší (28 KC v I. ročníku 

                                                 
1250 termínem „komentovaný citát“ míním při uvedení v této diplomové práci specifický publicistický 
útvar užívaný redakcí Národní myšlenky, a to i v případě, nejednalo‐li se o citát, ale vyjádření názorů 
redakce NM 
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a 16 KC ve II. ročníku), v jednom ročníku byl výrazně vyšší (75 KC v VI. ročníku)1251. 

71 KC z celkových 408 bylo vyjádřením názoru redakce NM, nikoli citovaným 

výrokem, v 80 případech nebyl uveden žádný nadpis, ve 42 případech byl k citátu 

připojen vedle nadpisu i další komentář redakce NM. 

 

Co se týká autorů komentovaných citátů, nejčastěji (140x) se jednalo o českou 

(československou) osobnost (politici, akademici, historické osobnosti apod.), z toho 21x 

byl autorem Tomáš Garrigue Masaryk a 9x Edvard Beneš. V 91 případech byl 

uveřejněn citát francouzské osobnosti (v drtivé většině se jednalo o představitele státu), 

dále výroky československých novin (34x), německé osobnosti (31x), anglické 

osobnosti (9x), italské (8x) a americké (3x). V 21 případech byla citována osobnost 

z další země (Rusko, Austrálie,…)1252. 

 

Podle záměru, pro který byly v NM uveřejňovány, lze KC rozdělit do tří 

kategorií. První kategorii tvoří ty z nich, které neobsahovaly citát některé osobnosti 

(novin, organizace, politické strany apod.), ale sloužily k vysvětlení ideových 

stanovisek NM (např. KC s názvem „Nacionalism a imperialism“1253, ve kterém 

redakce vysvětlovala rozdíl mezi nacionalismem a imperialismem), poukázání (často 

ironické) na nějaký fakt (v KC s názvem „Pokroky vlády lidové ve Francii:“1254 redakce 

NM uvedla, že oním „pokrokem“ je 17.000 nově nezaměstnaných ve Francii za poslední 

měsíc) či přímo vyjádření názoru na aktuální dění (v KC s názvem „Zpolitisovaná Čsl. 

Obec sokolská“1255 redakce NM uvedla, že „Jest už nejvýš na čase, aby členstvo 

donutilo čsl. Obec sokolskou od servilní zpolitisované orientace vrátiti k čistému ideálu 

Tyršovu a Fügnerovu.“). Druhou kategorií byly KC tvořené citáty osobností, kterých si 

NM vážila, nebo výroky, které samy o sobě (bez ohledu na autora) považovala redakce 

                                                 
1251 srov. Příloha č. 10 
1252 srov. Příloha č. 9 
1253  „Nacionalism  je  vůle  k  rovnováze.  Imperialism  je  vůle  k  rozšiřování moci,  neznající mezí. Mnozí 
politikové však, bojíce se slov a  také  tábora  internacionalistů, nečiní  tohoto  rozdílu. Pravý nacionalism 
neznamená neukázněnou vášeň jako imperialism, neboť dbá svědomitě, řídě se nejen citem, nýbrž také a 
hlavně  rozumem, aby vlast nebyla uvržena v nebezpečná dobrodružství výbojná.“ Národní myšlenka – 
Revue českého nacionalismu, 1923‐1924, roč. I., č. 10, s. 8 
1254 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1938‐1939, roč. XV., č. 3, s. 
90 
1255 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1938‐1939, roč. VI., č. 6, s. 
169 
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NM za hodné pozornosti1256. V této kategorii se redakce NM často obracela nejen 

k osobnostem české (československé) politiky (Alois Rašín, Karel Kramář, František 

Mareš, Viktor Dyk), ale často k osobnostem francouzským (Alexandre Millerand, 

André Tardieu, Henri de Kerillis); L. Rašín i V. Klíma ve Francii studovali, francouzské 

prostředí dobře znali a z důvodů zahraničněpolitických bedlivě sledovali. Třetí kategorií 

byly KC, pomocí nichž chtěla redakce NM poukázat na (dle ní) chybné myšlenkové 

proudy či německou hrozbu nebo kritizovat konkrétní osoby1257. V těchto KC byl 

nejčastěji kritizován socialismus a z osobností především T. G. Masaryk a Edvard 

Beneš (především v pozici ministra zahraničí). Celkové zaměření KC ilustruje rovněž 

skutečnost, že se v nich 150x objevilo slovo „národ“ (včetně variant „národní“, 

„národně“ apod.), 115x slovo „Němec“ („Němci“, „německý“, „Německo“ apod.) a 47x 

slovo s kmenem „socialis“ („socialismus“, „socialistický“, „socialisté“ apod.)1258. 

 

Komentované citáty byly osobitým publicistickým útvarem osobitého periodika. 

Většina KC byla koncipována tak, aby již svým nadpisem zaujala a sdělila názor. Přesto 

je nelze chápat pouze jako „heslovité výkřiky“. Národní myšlenka byla svým 

zaměřením a formou cílena spíše na vzdělanější vrstvy obyvatelstva, pročež by podle 

mého soudu bylo příliš troufalé tvrdit, že komentované citáty měly za úkol zaujmout ty 

čtenáře, pro které hlubší analýzy a komentáře nebyly lákavé. Z celkového pojetí lze 

usuzovat spíše na to, že úkolem komentovaných citátů bylo vtěsnat do omezeného 

prostoru jednotlivých čísel NM co nejvíce názorů a podstatných myšlenek, krátce (a 

ironicky či břitce) komentovat aktuální události a zprostředkovávat čtenářům názory 

politicky důležitých osobností, které dle NM stály na straně národní myšlenky (jako 

idey), nebo se naopak stavěly proti ní. 

                                                 
1256 Např.  citát Viktora Dyka:  „Jednotlivci  v národě mohou  resignovati, národ  však  resignovat nesmí.“ 
Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1930‐1931, roč. VIII., č. 5, s. 149 
1257 Např. KC s názvem „Filosofie a život“, ve kterém byl uveden redakcí NM okomentovaný výrok TGM: 
„Přihlížím‐li k celkovému vývoji věcí po porážce carské armády, zdá se mi, že ruská revoluce 1917 byla pro 
nás  a  naše  osvobození  spíše  plus  než  minus.  ‐  Ani  revoluce  bolševická  nám  neuškodila.  Památka 
plukovníka  Švece a  internovaní bolševičtí  legionáři mluví  však o  jiném!“ Národní myšlenka – Revue 
českého nacionalismu, 1926‐1927, roč. IV., č. 4, s. 113 
1258 srov. Příloha č. 11 
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5 Obsahové zaměření, názorová stanoviska a profil 
revue Národní myšlenka 

 

Jako podklad pro vypracování své diplomové práce jsem provedl historickou 

obsahovou analýzu revue Národní myšlenka, a to na vybraném vzorku 9 ročníků, 

celkem 83 čísel NM. Na základě této analýzy lze učinit závěry o tom, jaké názory, 

postoje a stanoviska zaujímala NM mezi roky 1923 a 1939, tedy v době svého 

vycházení. Výsledky zjištěné při této analýze předkládám níže. Pro snazší orientaci a 

s ohledem na strukturu NM podávám výsledek zkoumání dle jednotlivých tematických 

oblastí. 

 

5.1 Ideologie 
 

Zásadním ideovým (ideologickým) východiskem Národní myšlenky byl koncept 

integrálního nacionalismu1259. Pro skupinu tvořící redakční okruh NM nebyla žádná 

idea, žádná zásada, žádný názor důležitější než nacionalismus, bez výhrad se hlásili 

k motu užívanému Aloisem Rašínem „Blaho vlasti zákonem nejvyšším“. Z integrálního 

nacionalismu tak, jak jej v duchu myšlenek Viktora Dyka (kterého NM uznávala jako 

tvůrce ideologie integrálního nacionalismu) chápala a hlásala NM, vyplývá několik 

jednotlivých zásad, kterých se NM po celou dobu svého působení držela a které blíže 

představím. 

 

Jedinou akceptovatelnou formou, resp. vztahem mezi státem a národem v něm 

žijícím, byl pro NM národní stát. To znamená, že Československo mělo být národním 

státem československého národa, který jako jediný měl mít statut státního národa. 

Veškeré ostatní národnosti (především Němci a Maďaři), kteří se po 28. říjnu 1918 

ocitly na území nově vzniklého státu, měly mít statut národnostní menšiny se všemi 

důsledky z toho vyplývajícími. NM a integrální nacionalisté nehlásali nenávist vůči 

národnostním menšinám. Dle jejich názoru jim měla být přiznávána práva v rozsahu, ke 

kterému se Československo zavázalo mezinárodními smlouvami po I. sv. válce, avšak 

                                                 
1259 srov. kap. 1.1 Integrální nacionalismus, s. 9‐16 
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tento rozsah neměl být za žádných okolností rozšiřován. Stejně tak NM požadovala po 

příslušnících národnostních menšin bezpodmínečnou věrnost a loajalitu republice. 

 

Dalším zásadním aspektem integrálního nacionalismu, který byl na stránkách 

NM pravidelně a často prezentován a obhajován, bylo odmítání jakékoli stavovské či 

třídní politiky. Nacionalismus vyznávaný NM byl právě proto integrálním, že měl 

integrovat, tedy sjednocovat, národ jako celek. Žádný stav ani žádná třída neměla být 

upřednostňována před ostatními, vše v oblasti politické, hospodářské, kulturní, 

společenské i právní mělo být činěno s ohledem na zájem národa a státu jako celku. 

Z této zásady vyplýval zásadní odpor NM vůči ideologiím socialismu a komunismu, 

které upřednostňovaly zájmy proletariátu a hlásaly třídní boj, stejně jako vůči ideologii 

fašismu, která byla postavena na stavovském (korporativním) principu. 

 

Co se týká politického zřízení, lze na základě prozkoumaných článků 

konstatovat, že NM byla zastáncem parlamentní demokracie, a to po celou dobu svého 

působení. Přestože se NM profilovala jako nadstranická platforma a na jejích stránkách 

se často vyskytovala kritika jednání politických stran (nadřazování stranických zájmů 

zájmům národním, politikaření,…), nemohoucnosti jednotlivých parlamentů a vlád 

nebo volebního řádu (zejména vázaných kandidátek), a přiznávala zásluhy (v 

jednotlivostech) autoritativním evropským režimům, nikdy neopustila od hlásání 

parlamentní demokracie jako nejlepšího systému vládnutí. Pokud NM někdy vyslovila 

názor, že je nezbytné provést krok považovaný za nedemokratický (de facto se jednalo 

pouze o požadavek anulování voleb na Podkarpatské Rusi v roce 1924), vždy tak činila 

s odůvodněním, že je to v zájmu národa a státu, který stavěla i nad demokracii. 

 

Na závěr této části je potřeba říci, že NM od počátku prezentovala svůj 

nacionalismus jako obranný, nikoli útočný, a odmítala nařčení z imperialismu či 

šovinismu. Cílem nacionalismu dle NM měla být pouze obrana a ochrana 

Československa, nikoli útisk jakékoli jiné národnosti či dokonce expanze za hranice 

republiky. 
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5.2 Domácí politika 
 

Jak jsem již uvedl, NM uznávala systém parlamentní demokracie a považovala 

se za subjekt stojící svými názory mimo existující politické strany. Přesto je třeba říci, 

že existovala politická strana, která měla v očích NM výjimečné postavení. Touto 

stranou byla Československá národní demokracie, včetně její mládežnické odnože 

(Mladá generace Československé národní demokracie), jejímiž členy byla většina 

redakčního okruhu NM (resp. všichni, u kterých bylo možno dohledat jejich politickou 

příslušnost). Přesto z výzkumu vyplývá, že redakční okruh NM nevnímal vydávanou 

revui jako stranický tisk ND. Národní demokracie byla stranou, která dle mínění NM 

nejvíce naplňovala myšlenky integrálního nacionalismu, který však její představitelé 

stavěli nad politický program uvedené strany. To znamená, že NM chápala situaci tak, 

že ND slouží ze všech stran nejlépe národní myšlence (jakožto ideji), nikoli že NM 

(jakožto periodikum) slouží Národní demokracii. Rovněž lze z publikovaných článků 

vyvodit, že NM uměla být vůči ND i dosti kritická. Náklonnost NM k Národní 

demokracii posilovala i skutečnost, že jejími členy byly osobnosti, kterých si NM 

nejvíce vážila – Alois Rašín, Karel Kramář a Viktor Dyk. Přízeň Národní myšlenky 

zdědilo po ND i Národní sjednocení, které na jejích základech vzniklo v roce 1934. 

 

K ostatním politickým stranám Československa měla NM kritický až odmítavý 

postoj. Nejsilnější politické straně Československa – agrárníkům (Republikánská strana 

zemědělského a malorolnického lidu) vyčítala NM zejména dvě skutečnosti: 

nadřazování stavovských (zemědělských) zájmů nad zájmy národa jako celku, a 

především postoj k socialistům, se kterými utvořila řadu koaličních vlád. Pro NM byl 

tento „rudozelený“ blok nepřijatelný. Socialistické strany (sociální demokraty a národní 

socialisty) a komunistickou stranu odmítala z principu, u komunistické strany dokonce 

opakovaně vyzývala k jejímu rozpuštění, neboť ji považovala za hrozbu pro stát. 

Československá strana lidová byla na okraji zájmu NM a de facto se k ní nevyjadřovala. 

K programu politických stran československých Němců (a Maďarů) nezaujímala NM 

v podstatě žádný postoj, neboť z jejího pojetí národního státu vyplývala nepřijatelnost 

jakéhokoli podílu Němců na vládě a stejně jako v případě komunistů požadovala NM i u 

SdP (Sudetoněmecká strana) její rozpuštění z důvodu rozvracení republiky. V otázce 

účasti zástupců stran československých Němců ve vládě NM nikterak nerozlišovala 
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mezi tzv. aktivistickými a negativistickými stranami; účast zástupců jakýchkoli 

německých stran byla pro NM nepřijatelná. 

 

Co se týká osobností politického života, zaujímal z hlediska názorů a postojů 

NM výjimečné postavení JUDr. Alois Rašín. Aloise Rašína, otce Ladislava Rašína, 

uznávala NM jako výjimečnou osobnost ve třech rovinách. Zaprvé pro jeho podíl na 

událostech z 28. října 1918 a na vzniku Československa, dále jako muže, který nejen 

v rámci Národní demokracie, ale rovněž v rámci tzv. pětky1260, dokázal silou své 

osobnosti usměrňovat politické směřování správným směrem, a v neposlední řadě jej 

NM uznávala jako ministra financí, který dokázal provést pro národ sice bolestivé, ale 

nezbytné kroky ke stabilizaci československé měny a národního hospodářství po I. sv. 

válce a vzniku nového státu. Z dalších osobností lze jmenovat již pouze Karla Kramáře 

a Viktora Dyka, kterých si NM velmi vážila, avšak velikosti Aloise Rašína v jejích 

očích nedosáhli. V průběhu vydávání NM byla ze strany NM oceněna celá řada dalších 

osobností, nicméně většinou se tak dělo ve spojení s konkrétní situací a nejednalo se o 

trvalé uznávání a vyzdvihování. 

 

Byly však i osobnosti, které si pozornost NM vysloužily z opačných důvodů. 

Zde lze jmenovat především Tomáše Garrigue Masaryka a Edvarda Beneše. O vztahu 

NM k těmto dvěma prezidentům Československa vypovídají slova otištěná 

v předposledním čísle NM z prosince 1938 u příležitosti zvolení Emila Háchy novým 

prezidentem: „Skupina „Národní Myšlenka“ netají se naprosto skutečností, že 

v minulosti zaujímala přísně kritický poměr k Dr. Edvardu Benešovi i k prof. 

Masarykovi jako presidentům republiky. Stávalo se tak proto, poněvadž jmenovaní 

nesloužili národu, činíce národ svým služebníkem. Heslo Aloise Rašína – „Blaho vlasti 

nejvyšším zákonem“ – bylo často v příkrém rozporu s činy prvých dvou presidentů 

republiky, kteří se nedovedli oprostiti ve své nejvyšší funkci státní od své socialistické 

minulosti. Toto skutečné nebezpečí nehrozí státu v osobě moudrého a spravedlivého 

muže, jakým je Dr. Emil Hácha.“1261. Masarykovy měla NM nejvíce za zlého jeho 

socialistické sklony, negativní postoj k nacionalismu (a příklon k internacionalismu), 

nezdravou míru humanity (která se dle NM projevovala v mírném přístupu k Němcům 

                                                 
1260 srov. pozn. 55 
1261 Národní myšlenka – Nezávislý měsíčník československého nacionalismu, 1938‐1939, roč. XVI., č. 2 a 
3, s. 85 
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či v odporu k trestu smrti) a snižování významu 28. října 1918 a domácího odboje (na 

úkor odboje zahraničního1262). Edvarda Beneše vnímala NM jako žáka a následovníka 

TGM, navíc mu vyčítala chybnou koncepci zahraniční politiky (spoléhání se na 

Společenství národů, vstřícný postoj vůči Rusku apod.). Nicméně NM nečinilo obtíže 

oba představitele státu ohodnotit i kladně, pokud k tomu dle jejich názoru byl důvod. 

Stejně tak po zvolení E. Beneše prezidentem ponechala NM minulost stranou a měla 

v úmyslu jej hodnotit až dle jeho kroků ve funkci. I pro tuto oblast platí to, co bylo 

řečeno již v předchozím odstavci, tedy že kritiku NM si vysloužila celá řada dalších 

osobností, nicméně především v souvislosti s jednotlivými událostmi. 

 

5.3 Národní obrana a bezpečnost 
 

Otázce národní obrany byla ze strany NM věnována vysoká pozornost. NM 

zastávala názor, že hrozba vojenského ohrožení se objevila de facto ihned po vzniku 

republiky. NM odmítala myšlenku pacifismu, byla zastáncem silné a dobře vyzbrojené 

armády, podporovala všeobecnou brannou povinnost (stavěla se proti jejímu 

zkracování), včetně náležité přípravy civilního obyvatelstva pro případ vojenského 

napadení, a podporovala výstavbu opevnění po celé délce hranic. 

 

V otázce vnitřní bezpečnosti poukazovala NM na přílišné zásahy státu do 

svobody slova a shromažďování, resp. vytýkala policii, že represe jsou směřovány 

v daleko větší míře vůči nacionálně a pravicově orientovaným osobám, spolkům a 

tiskovinám než vůči levici. NM uznávala svobodu slova i právo shromažďovací, které 

mělo být porušeno pouze v případě ohrožení republiky, což se dle NM týkalo 

komunistické strany a SdP. V otázce trestního práva byla NM zastánkyní spíše 

přísnějšího postihu trestných činů a uznávala trest smrti jako výjimečný trest za závažné 

trestné činy. 

 

 

 

                                                 
1262 přestože jak bylo řečeno, NM ctila zásluhy československých legií v zahraničí 
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5.4 Hospodářství 
 

V otázce hospodářské stála NM na straně pravicového liberalismu. Hlásala 

zásadu, že zásahy státu do hospodářství by měly být co nejmenší, tedy se stavěla proti 

nadbytečným daním a poplatkům a rovněž proti administrativním překážkám, zejména 

pro drobné a střední podnikatele. Zastávala zásadu Aloise Rašína „pracovat a 

šetřit“1263), a to na úrovni jednotlivce i státu. Mj. zastávala NM zásadu, že státní 

rozpočet by měl být nejhůře vyrovnaný, lépe však s určitou rezervou1264. Schodkový 

rozpočet ze zásady odmítala. Rovněž se vyjadřovala ve prospěch exportu. 

 

5.5 Zahraniční politika 
 

Zahraniční politiku reprezentovanou především Edvardem Benešem NM často 

kritizovala. Dle redakce NM byla Benešova koncepce od počátku chybná, neboť 

spoléhala na mezinárodní záruky evropských mocností (později byly tyto naděje 

Benešem vkládány do Společnosti národů), nedokázala Československu vybudovat 

pevné spojenectví s žádnými státy, nezabránila ústupkům Německu a oslabovala 

mezinárodní pozici Československa. NM sice uznala, že ve druhé polovině 30. let došlo 

k obratu, dle jejího názoru však již bylo pozdě. 

 

Ve světle událostí a vývoje v Evropě po I. sv. válce, zejména po zjištění, že 

Německo přestává plnit jeden závazek za druhým, aniž by mu v tom kdokoli, včetně 

Společnosti národů, zabránil, zastávala NM názor, že Československo musí být 

především připraveno pomoct si samo, resp. za pomocí spojenců svázaných 

s Československem společnými zájmy a na pevných základech vytvořenými 

smlouvami. Přestože koncepci zahraniční politiky NM nelze nazvat přímo 

panslavistickou, měla myšlenka slovanské vzájemnosti v jejím konceptu své místo. NM 

uznávala Rusko jako jedinou slovanskou velmoc a stála o spojenectví s ním, nicméně 

pouze za podmínky, že v Rusku dojde k odstranění bolševického režimu. Do té doby 

vnímala NM Rusko, resp. Sovětský svaz jako nepřítele Československa i evropského 

                                                 
1263  CHARVÁT,  Jan.  Alois  Rašín  se  proslavil  heslem  "pracovat  a  šetřit",  jeho  měnová  reforma  byla 
unikátní.  In:  http://www.radio.cz  [online]  13.  10.  2011  [cit.  4.  5.  2015].  Dostupné  z: 
http://www.radio.cz/cz/rubrika/ekonomika/alois‐rasin‐se‐proslavil‐heslem‐pracovat‐a‐setrit‐jeho‐
menova‐reforma‐byla‐unikatni 
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míru. Nejblíže ze slovanských národů měla NM k Jugoslávii a rovněž se opakovaně 

vyslovovala ve prospěch spojenectví s Polskem, které vnímala jako „náhradníka“ Ruska 

v pozici slovanské velmoci a jako národ, se kterým má společného nepřítele – 

Německo. Dle NM bylo zapotřebí vytvořit pevnější spojenecký pakt, než byla Malá 

dohoda, především se sousedy Československa a s podporou zejména Francie tak, aby 

byla republika co nejvíce chráněna v případě vojenského útoku ze strany Německa1265. 

 

5.6 Zahraniční události a vývoj v Evropě 
 

NM bedlivě sledovala vývoj v Evropě (mimo Evropu o poznání méně) a 

hodnotila jej především z pohledu bezpečnosti Československa a z pohledu svého 

nacionálního a protisocialistického smýšlení. Na prvním místě stál samozřejmě vývoj 

v Německu, přičemž je třeba říci, že nástup Adolfa Hitlera a NSDAP k moci nevnímala 

NM jako zásadní přelom – Německo považovala za hrozbu již od počátku. Z tohoto 

důvodu podrobovala na svých stránkách kritice veškeré ústupky, které mezinárodní 

společenství vůči Německu připustilo a na kterých mj. demonstrovala slabost 

Společnosti národů. Stejně vehementně varovala NM před vyzbrojováním Německa a 

před přípravami na válku. Situaci ve Francii sledovala NM nejen z důvodu, že k Francii 

měli Rašín i Klíma osobní vztah z dob studií, ale především proto, že ji vnímali jako 

hlavní mocenskou protiváhu Německa. Vztah k Francii kopíroval její vnitropolitický 

vývoj – před socialistickou Francií NM varovala, nacionální Francii podporovala. Velká 

Británie stála poněkud stranou zájmu NM a často se k této zemi nevyjadřovala (a když, 

tak spíše krátce a informačně). Co se týká Rakouska, viděla NM možnou hrozbu v 

obnovení monarchie v čele s Habsburky, ale hlavně v připojení Rakouska k Německu, 

které by ze strategického hlediska znamenalo obklíčení ČSR Německem téměř po celé 

délce hranic Čech, Moravy a Slezska. To by dle NM znamenalo nejen výrazné ztížení 

možností vojenské obrany státu, ale z vojenského hlediska by rovněž ČSR ztratila 

význam pro spojence, především pro Francii. Na Itálii oceňovala NM nacionální 

charakter fašismu, z hlediska mezinárodního se postoj NM měnil dle změny postoje 

Itálie (byla brána jako spojenec Německa, ale také např. vyjednávala s Francií proti 

                                                                                                                                               
1264 s tím, že některé položky měly být podmíněny tím, že na ně budou prostředky 
1265 který NM považovala za jistý 
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zájmům Německa). Rovněž se v otázce zahraničního vývoje projevilo slovanské cítění 

NM, která důrazně poukazovala na situaci Lužických Srbů v Německu. 

 

Dění mimo Evropu sledovala NM pouze okrajově s výjimkou situace v Habeši. 

Italskou agresi vůči této africké zemi považovala NM za jasný důkaz nemohoucnosti 

Společnosti národů, kterou habešský císař požádal o pomoc, které se mu však nedostalo. 

Současně NM varovala, že obdobný osud, jako stihl Habeš, může v budoucnu stihnout i 

Československo v případě německé vojenské agrese. 

 

5.7 Kultura, náboženství a společenský život 
 

Z této oblasti byl jistě nejčastějším tématem článků publikovaných v NM Sokol. 

Sokol měl u redakčního okruhu NM obrovský kredit. Byl vnímán jako jeden 

z nejdůležitějších hybatelů vzniku samostatného Československa, jako nositel národní 

myšlenky a jako prostředek tělesné připravenosti národa (tedy jako doplněk armády). 

Z takto vysokého mínění však vznikají i vysoká očekávání. Z tohoto důvodu byla na 

jedné straně na stránkách NM vyzdvihována slavná minulost a vznešené ideály Sokola, 

na straně druhé byla Čsl. obec sokolská podrobována časté kritice za to, že se Tyršova a 

Fügnerova odkazu nedrží. Nejvíce bylo představitelům Sokola vytýkáno pronikání 

socialistických myšlenek do Sokola a vnášení politiky a zájmů politických stran. 

 

Náboženská otázka byla na stránkách časopisu řešena pouze okrajově. Z důvodů 

historicko-nacionálních lze ve zkoumaných ročnících NM nalézt několik narážek na 

odkaz Jana Husa a husitů, na druhé straně však možná překvapí, že ačkoli byla NM 

silně vyhraněná vůči Rakousko-Uherské monarchii spojované s římskokatolickou církví 

a v poválečném Československu bylo velmi silné (a nacionálně orientované) hnutí 

„Pryč od Říma“, nebyly na stránkách NM činěny žádné programové útoky vůči 

katolické církvi. 

 

Kultuře byla na stránkách NM vyčleněna zvláštní rubrika (i když ne pravidelná), 

která však nebyla z důvodů uvedených v úvodu této práce zahrnuta do mého zkoumání. 

V hlavní části vydaných čísel NM byla kultura (ve smyslu literatury, filmu, výtvarného 

umění atd.) řešena spíše výjimečně, a pokud se tak dělo, vždy bylo zdůrazňováno 
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podřazování kultury nacionalismu a národním zájmům. Co se týká sportu, nebyl (s 

výjimkou Sokola) řešen na stránkách časopisu vůbec. 
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Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo přiblížit čtenářům časopis Národní myšlenka, 

tedy zejména osobnosti s ním spojené (především Vlastimila Klímu a Ladislava 

Rašína), jeho ideové zaměření, názorová stanoviska, profil a strukturu. Při volbě tématu 

a přípravě struktury práce bylo rozhodnuto, že obsah Národní myšlenky bude sledován 

primárně s ohledem na vývoj politické a společenské situace v Československu. Tento 

faktor byl zohledněn při výběru ročníků Národní myšlenky, které se staly předmětem 

mého výzkumu. S ohledem na přiměřený rozsah práce nebyly do zkoumání zahrnuty 

všechny ročníky Národní myšlenky, přesto se domnívám, že průřezovým výběrem 

některých ročníků se podařilo získat dostatečný přehled o ideovém zaměření, názorech a 

volbě témat redakčního okruhu Národní myšlenky. Této skutečnosti dopomohl i fakt, že 

Národní myšlenka vykazovala ve svých názorech vysokou míru konzistentnosti a 

trvalosti. Témata jejích komentářů a článku byla volena dle aktuální situace 

v Československu i v zahraničí, avšak zásadní názorová východiska Národní myšlenky 

zůstávala nezměněna po celou dobu její existence. Pokud by tedy vzal čtenář do ruky I. 

ročník Národní myšlenky a srovnal by jej s obsahem a názory kteréhokoli z dalších 15 

ročníků, jsem přesvědčen, že by došel k totožnému závěru jako já, tedy že názory 

redakce se v průběhu doby nikterak nezměnily. 

 

Základním ideovým východiskem Národní myšlenky byl koncept integrálního 

nacionalismu de facto v podobě, v jaké jej vytvořil Viktor Dyk a Karel Kramář. Idea 

československého národního státu a československého státního národa bylo pro Národní 

myšlenku vším. Ochraně a obraně československého státu a národa mělo být podřízeno 

a obětováno vše. Proto se Národní myšlenka stavěla proti všemu, co podle ní bylo 

v rozporu se zájmy státu a národa. Zejména tedy proti nadřazování partikulárních 

stranických zájmů nad zájmy celku, proti socialismu, komunismu a jakémukoli 

nadřazování zájmů pouze vybrané třídy či stavu nad zájmy celku a samozřejmě proti 

jakýmkoli ústupkům národnostním menšinám, zejména Němcům, nad rámec 

mezinárodních závazků Československa. 
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Z historického hlediska lze označit boj Národní myšlenky za marný, a snad i za 

naivní. Přesto má integrální nacionalismus a Národní myšlenka své místo v historii naší 

země. Z hlediska dějin se jednalo o velmi krátký časový úsek, z hlediska historie 

Československa (a následně i České republiky), která se počala psát v r. 1918, se však 

jednalo o zásadní období. Národní myšlenka a její představitelé byli součástí této éry. 

Svojí prací jsem chtěl přispět k rozšíření vědomostí o tomto sice okrajovém, ale přesto 

zajímavém a specifickém úkazu československého politického a veřejného života 

v období I. republiky. 
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Summary 
 

The aim of this thesis has been to present its readers main personalities 

(primarily Vlastimil Klíma and Ladislav Rašín), the ideological orientation, opinion 

stands, the profile and the structure of the revue Národní myšlenka. During choosing the 

topic and preparing the structure of the work, I decided that the content of Národní 

myšlenka will be pursued primarily in the light of important developments in the 

political and social situation in Czechoslovakia. This factor was taken into account in 

the selection of volumes of Národní myšlenka, which became the subject of my 

research. With regard to the reasonable scope of work, all volumes of Národní myšlenka 

have not been included in my study, but I believe that the thesis provides adequate 

overview of the ideological orientation, opinions and the choice of topics by the 

editorial board of Národní myšlenka. The fact, that opinions of Národní myšlenka had a 

high degree of consistency, was very helpful in my decision. 

 

The basic ideology of Národní myšlenka was the concept of integral 

nationalism, de facto in the form, in which it had been created by Viktor Dyk and Karel 

Kramář. Ideas of the Czechoslovak national state and the Czechoslovak state’s nation 

were for Národní myšlenka absolute. Everything should be subordinated to the 

protection and defense of the Czechoslovak state and nation. Therefore, Národní 

myšlenka opposed anything, what was contrary to the interests of the (Czechoslovak) 

state and nation – especially giving precedence to particular partisan interests over 

interests of the collective, socialism, communism and prefering interests of the only 

selected class or estate. Národní myšlenka also opposed any concessions to the ethnic 

minorities, especially the Germans, beyond the international obligations of 

Czechoslovakia. 

 

From historical perspective, we can mark the struggle of Národní myšlenka as 

futile and perhaps naive. Still, integral nationalism and Národní myšlenka have a place 

in history of our country. Národní myšlenka and its leaders were part of the crucial era 

of our nation and state after 1918. By this thesis, I have wanted to contribute to the 

growing knowledge about this (maybe marginal, but interesting and specific) 
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phenomenon of the Czechoslovak political and public life in the era of the First 

Czechoslovak Republic (1918-1938). 
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Seznam použitých zkratek 

 

ANM Archiv Národního muzea 

ČOL Československá obec legionářská 

ČOS Československá obec sokolská 

ČSR Československá republika 

KC komentovaný citát (publicistický útvar užívaný v revue Národní myšlenka) 

ND Československá národní demokracie (politická strana) 

NM revue Národní myšlenka 

NSJ Národní sjednocení (politické hnutí/strana) 

MG Mladá generace Československé národní demokracie 

SdP Sudetendeutsche Partai (politická strana) 
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