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Abstrakt 

Cílem práce je reflektovat období konce 30. let minulého století, jeho atmosféru, 

společenské i politické události a změny s nimi spojené tak, jak byly zachyceny na 

stránkách politického týdeníku Přítomnost.  

V první části jsem se věnovala historii týdeníku Přítomnost, mediální krajině v době, do 

které vstupuje, a dvěma stěžejním osobnostem redakce – Ferdinandu Peroutkovi a 

Mileně Jesenské. 

Ve druhé části jsem se věnovala samotné analýze článků v období druhé republiky a 

protektorátu až do zastavení týdeníku. Pomocí citací konkrétních článků se snažím 

ilustrovat tematickou skladbu, postoje redakce i atmosféru doby. Citace dávám do 

kontextu s dobovými událostmi a možnostmi, jež poskytovala v daném období cenzura. 

V závěru shrnuji poznatky a vyhodnocuji cíle práce. V přílohách jsou některé dobové 

dokumenty související s fungováním listu.  

 

 

Abstract 

This thesis aims to evaluate the historical context, atmosphere and social and political 

events of the 1930s through the work of a weekly political magazine ‘Pritomnost’. 

Firstly, the historical development of the magazine is introduced. Moreover, the 

situation of the mass media in the country during this time period is evaluated. 

Furthermore, the emphasis is put on the two core personalities of the magazine 

Ferdinand Peroutka and Milena Jesenska.  

Secondly, crucial articles of the magazine are analysed. For the purposes of this thesis 

articles from the periods of ‘Second Republic’ and ‘Protectorate Bohemia and Moravia’ 



 

 

 

were used. The thesis reflects the work of ‘Pritomnost’ until its suspension. In its 

analyses of the articles this thesis evaluates the main focus of the magazine, views of the 

editorial board and the atmosphere of the time. Quotations of these articles have been 

contextualised to accurately represent the historical events and options given to the 

editors by the censorship. 

In the conclusion the findings are summarised and the aims of the thesis are evaluated. 

The appendices show some key documents related to the magazine’s journalistic work. 
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Úvod 

 Otázka česko-německých vztahů je dodnes citlivým tématem pro většinovou 

českou společnost. Ačkoli je to pro mě poměrně složité chápat, dodnes sehrává toto 

historické trauma výraznou roli při řadě situací a občanských rozhodnutí. Naposledy 

sehrálo svou podstatnou roli při historicky první přímé prezidentské volbě v roce 2013.  

 Historická provázanost, kulturní blízkost, geopolitické sousedství, blízká 

mentalita a přitom velmi složité soužití obou národů provázelo české a německé země 

po většinu jejich existence. Veškeré letité problémy vzájemného soužití vyvrcholily 

vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939, jehož vznik předznamenalo 

podepsání Mnichovské dohody v září 1938. 

 Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala ke zkoumání zrovna týdeník Přítomnost, je 

skutečnost, že v sobě (alespoň v mých očích) sdružoval několik faktorů tolik typických 

pro Prahu v období 20. a 30. let minulého století. Redaktoři byli Češi i Němci, židé i 

katolíci, vědci, básníci i spisovatelé, vždy však liberálové a demokraté. Kvalita článků 

v Přítomnosti byla tak vysoká, že je lze bez problému číst dodnes a čtenář si odnese 

často více obecně platných informací, než z tisku současného.  

 Ferdinand Peroutka, který svou osobností poskytl půdu pro vznik tak 

komplexního projektu je podle mého názoru nejvýraznější osobností české publicistiky 

v její dosavadní historii. Milena Jesenská se mu může bez problémů postavit na roveň. 

Je obdivuhodné, jak pevnou a svébytnou pozici měla její publicistická práce – založená 

víceméně hlavně na ženském cítění, empatii a veliké odvaze, v „mužském světě“ 

dobového tisku. 

 Týdeník ve zkoumaném období, tedy od září 1938 do března 1939 jsem se 

rozhodla podrobit historické analýze jednotlivých čísel. S ohledem na dobové možnosti, 

značně zúžené cenzurní praxí, srovnat s historickými prameny a vzájemným doplněním 

obou zdrojů vyhodnotit, jaký obraz byl čtenáři předkládán. Jedná se tedy o jakousi 

„mozaiku“ složenou z historických informací, které jsou dnes dostupné ve faktografické 

literatuře a úryvků z článků týdeníku. 

 Jako primární zdroj uvádím týdeník Přítomnost, dále prameny z Archivu 

kanceláře prezidenta republiky a Národního archivu. Sekundárně jsem čerpala z velmi 

kvalitních historických prací dvojice Jan Gebhart a Jan Kuklík, dále z biografických 

prací o Ferdinandu Peroutkovi a Mileně Jesenské. V biografii Ferdinanda Peroutky jsem 

čerpala hlavně z prací Pavla Kosatíka a z Peroutkových vlastních pamětí. Vzhledem 
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k okolnostem smrti Mileny Jesenské – nezanechala žádné osobní paměti, čerpám 

v jejím případě z velmi omezených zdrojů jejích biografií od Aleny Wagnerové a Marie 

Jiráskové a z osobní korespondence. Velmi cennou se ukázala i kniha vzpomínek Julia 

Firta, jako vydavatele Přítomnosti. 

 Na podobné téma vznikla v roce 2009 práce Bc. Lucie Felcmanové na 

Masarykově univerzitě.
1
 Práce se však zaměřuje pouze na období druhé republiky a 

věnuje poměrně velkou pozornost historickým událostem, které využívám ve své práci 

pouze k doplnění rámce citovaným článkům. 

 Hlavním cílem mé práce je zprostředkovat obraz a atmosféru druhé republiky a 

počátku protektorátu, jak ji zachytila redakce Přítomnosti na svých stránkách. Hlavním 

cílem tedy není vysvětlit a objasnit historické události. Veškeré faktografické 

informace, které ve své práci podávám, jsou stručné, informativní a slouží hlavně 

k ukotvení citovaných článků do kontextu doby.  

 Práci jsem rozčlenila na tři samostatné kapitoly. V první se věnuji hlavně 

Přítomnosti jako týdeníku a jeho vedoucím osobnostem – Ferdinandu Peroutkovi a 

Mileně Jesenské. Druhá a třetí část jsou vlastní rozbory rozdělené na období druhé 

republiky a na počátky protektorátu, až do zániku Přítomnosti v září 1939. 

 Podkapitoly samotné analýzy jsou tvořeny tematickými oddíly, které se však do 

jisté míry vzájemně prolínají v souvislostech. Jednotlivým tématům je věnováno právě 

tolik prostoru, kolik tomu bylo na stránkách Přítomnosti v daném období. 

 Veškeré citace i odkazy na zdroje umisťuji pod čarou. Citace jsou v textu 

odlišeny kurzívou, pro větší přehlednost. Ráda bych ještě poukázala na to, že jsem se 

rozhodla psát označení „žid“ s malým počátečním písmenem, jako ostatní příslušníky 

určitého náboženství. Mluvíme-li o židech na území Československa, či protektorátu, 

nejedná se o příslušníky židovského státu, ale o obyvatele většinou československé 

národnosti. Dobový tisk, však ve většině případů používal písmeno velké, takže se 

„Žid“ vyskytuje v několika přímých citacích mé práce.  

 

  

 

 

                                                 

1
 Felcmanová, Lucie. 2009. Reflexe druhé republiky v týdeníku Přítomnost. Brno: Fakulta sociálních 

studií Masarykova univerzita. 
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1. O Přítomnosti 

V této kapitole bych se ráda věnovala nejen stručné historii vzniku týdeníku, ale i 

zásadním osobnostem – jako je Ferdinand Peroutka a Milena Jesenská, kteří 

nejvýrazněji ovlivňovali obsah a tvář Přítomnosti ve zkoumaném období. Zařadila jsem 

do této kapitoly informace i o dalších důležitých osobnostech, aspektech a momentech 

vývoje týdeníku, které výrazněji ovlivnily jeho celkový charakter.   

Rovněž na úvod doplním alespoň základní informace o tom, jaká byla mediální 

krajina v Československu v době, do které vstupujeme.  

 

1.1. Mediální současnost Přítomnosti  

V roce 1924, kdy začala vycházet Přítomnost, vycházelo v Praze na 1 400 časopisů 

a novin. Většina větších deníků a časopisů byla vlastněna politickými stranami. Pro 

většinu stran tiskly velké tiskařské vydavatelské domy. Pro větší přehlednost a lepší 

orientaci jsem se rozhodla rozdělit tisk do několika skupin: 

a) Nezávislý tisk
2
 – byl spíše okrajovou komoditou ve smyslu kvantity, ale 

významnou ve své kvalitě. Patřily sem „prohradně“ orientované Lidové noviny 

(1893-1945), taktéž „prohradní“ Národní osvobození podporované obcí 

legionářskou (1924-1939), deník Národní politika (1885-1945), na Moravě pak 

deníky Moravská orlice (1863-1944) a Moravské noviny (1848-1938). 

b) Stranický tisk
3
 

a. Československá národní demokracie (od 1935 Národní sjednocení): 

deník Národní listy (1861-1941) a jeho večerník Národ, v některých 

regionech vycházely vlastní mutace. 

b. Agrární strana: tiskovým orgánem strany byl Venkov (1906-1945) 

večerník Večer a obměnou pro venkov byl Lidový deník (1914-1945). 

c. Lidovecký tisk: ústředním deníkem byly Lidové listy (1922-1945), dále 

Pražský večerník (1922-1934), Lid (1919-1934) aj.  

                                                 

2
 Některé nezávislé listy se po podepsání Mnichovské dohody vzdaly své nezávislosti a staly se listy 

Národního souručenství – např. Národní politika a Moravská orlice.  

3
 Řada stranických deníků, stejně jako nezávislých, vyjádřila v roce 1938 podporu stranám Národního 

souručenství, např. Lidové listy, Lidový deník aj. Rudé právo se stalo po svém zákazu r. 1938 

významným  ilegálním tiskem.  
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d. Tisk socialistické a národně socialistické strany: socialistický tisk měl ve 

svých službách největší tiskový koncern - Melantrich. Ústředním 

tiskovým orgánem bylo České slovo (1918-1945), večerníkem potom 

Večerní České slovo (1919-1945). Dále pražský raník A-zet (1936-

1944), Telegraf (1929-1935), aj. Melantrich vydával i řadu ilustrovaných 

časopisů.  

e. Sociálně demokratický tisk: byl reprezentován hlavně deníkem Právo 

lidu (1893-1938) a Večerníkem Práva lidu (1912-1938). 

f. Komunistický tisk: ústředním orgánem byl deník Rudé právo (1920-

1938), Rudé právo mělo svůj odpoledník – Večerník Rudého práva 

(1920-1928), později Rudý večerník (1928-1934). 

g. Fašistický tisk: deník Říšská stráž (1927-1929), týdeník Stráž Říše (1929-

1932), aj. 

c) Bulvární tisk - reprezentovaný hlavně tiskovým podnikem Tempo a osobností 

Jiřího Stříbrného
4
. Bulvární tisk se zaměřoval hlavně na odpoledníky jako 

Večerní list (1927-1928), Polední list (1927-1945) aj.
5
  

Podíváme-li se na konkrétní údaje z období dvacátých let (konkrétně rok 1928), 

deníky s největším nákladem byly: Národní politika, Venkov, České slovo, Lidové 

noviny a Moravské noviny.
6
 

Ačkoli v období, kdy začala vycházet Přítomnost, vycházela i řada dalších časopisů, 

revuí s politickou tematikou vycházelo minimum. Vycházela sice řada ilustrovaných 

magazínů, časopisů pro ženy a pro děti, politický časopis však byl spíše raritní 

záležitostí. Dobrou pověst měly časopisy kulturně politické a to zejména ty spojené 

s komunistickou stranou jako Var (1921-1930), Červen (1918-1921), či Tvorba (1925-

1938). Svébytnou pozici měl i literárně kritický Šaldův zápisník (1928-1937). Opačné 

názory, než „prohradní“ Přítomnost, reprezentoval politický týdeník Fronta
7
, který byl 

vůči hradní politice velmi kritický, jinak však proti Přítomnosti nestál žádný skutečný 

                                                 

4
 Jiří Stříbrný (1880-1955) byl politikem národních socialistů a zakladatelem vydavatelství Tempo, byl 

průkopníkem bulvárního tisku v české mediální krajině (Končelík, Orság, Večeřa, 2010: 24, 36).  

5
 Končelík, Večeřa, Orság, 2010: 40-53, Beránková, Křivánková, Ruttkay, 1988: 287-305 

6
 Končelík, Večeřa, Orság, 2010: 71-73 

7
 Týdeník Fronta vydával Karel Horký od roku 1927 v Zemědělském knihkupectví (Bednařík, Jirák, 

Köpplová, 2011: 162).  
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konkurent na poli politické publicistiky a kritiky. Některé ideové stranické časopisy se o 

to pokoušely, ale jejich stranické tendence z nich činily vždy jen nástroj k propagandě.
8
 

Dá se tedy říci, že Přítomnost měla ve své době a ve svém oboru minimální 

konkurenci.
9
 

 

1.2. Počátky a historie Přítomnosti 

Co přesně vedlo T. G. Masaryka k tomu, aby právě Ferdinandu Peroutkovi nabídl 

založení nového politického týdeníku, je, podle zdrojů, poněkud nejasné. 

Nejpravděpodobnější variantou z dostupné literatury je, že Masaryka zaujaly některé 

Peroutkovy články pro Tribunu
10

, které mu doporučil tehdejší předseda agrární strany 

Antonín Švehla.
11

 Hned při prvním pozvání na oběd do Lán 18. května 1923
12

 Masaryk 

neotálel a nabídl Peroutkovi vydávání vlastního nezávislého politického týdeníku a za 

tímto účelem i nemalou finanční pomoc. Peroutka po krátkém rozmýšlení přijal a na 

tehdejší dobu nemalou finanční částku 500 000 korun odnesl budoucímu vydavateli 

Přítomnosti Adolfu Stránskému – majiteli vydavatelského podniku, který měl pod 

svými křídly „prohradní“ Lidové noviny.
13

 

První číslo Přítomnosti vyšlo 17. ledna 1924. Peroutka hned svým prvním 

úvodníkem s názvem „Naše myšlenková krize“ naznačil jasně, jakým směrem se bude 

Přítomnost ubírat. Přítomnost byla jasně „masarykovská“, nikoli však nekriticky 

„prohradní“, na politickém spektru by bylo možné umístit ji někam nalevo od středu (v 

mnohém nacházela shodu i s komunistickou stranou) a hlásala zejména liberální 

názory.
14

 Hned čtvrtého února byl Peroutka pozván na Hrad k rozpravě s Masarykem, 

který sám do prvního čísla (i několika následujících) přispěl.
15

 

                                                 

8
 Mezi takové politicky ideové týdeníky patřila např. agrárnická Brázda (1920-1942).  

9
 Končelík, Večeřa, Orság, 2010: 54-55 

10
 Tribuna – nezávislý deník (1919-1928), Peroutka v něm působil jako šéfredaktor i redaktor v letech 

1919-1924 (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011: 161-162). 

11
 Peroutka, 1995: 141 

12
 Masarykovo pozvání k „lunchi“ v Lánech je vedeno v dobových spisech prezidentské kanceláře, stejně 

jako následující návštěvy v červenci a září téhož roku (Archiv KPR, 1923-1946: kart. 253).  

13
 Kosatík, 2003: 87-88, 127-128 

14
 Kosatík, 2003: 128 

15
 Archiv KPR, 1924: kart. 253 
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V prvorepublikové éře stranického tisku si nezávislá Přítomnost vydobyla poměrně 

rychle specifickou pozici. Peroutkovo často nekompromisní řízení týdeníku ve 

spolupráci s velkými jmény své doby zaručovalo kvalitu, jakou se nemohla žádná další 

redakce pyšnit. Není divu, že ohlas byl veliký. „Přítomnost zasáhla hluboce jako snad 

žádný jiný český časopis od doby vzniku Masarykovy „Naší doby“ do politického a 

kulturního dění v zemi.“
16

   

O Přítomnosti se mluvilo i psalo, byla nebývalým žurnalistickým úspěchem, ne ale 

tak úspěchem finančním. V roce 1929 se v podstatě vyčerpaly veškeré finance věnované 

Masarykem na provoz listu. Vydavatelství rodiny Stránských už nevedl zakladatel 

Lidových novin Adolf Stránský, ale jeho syn Jaroslav, který byl politicky aktivní 

osobností – v této době poslancem národních socialistů. Peroutka tak začíná mít vážné 

obavy o udržení nezávislosti svého časopisu i celých Lidových novin. V této atmosféře 

Jaroslav Stránský učiní ředitelem firmy Borový (která Přítomnost přímo vydávala) Julia 

Firta, který se po několika letech stává i ředitelem celého koncernu Lidových novin.
17

 

Setkání dvou tak výrazných osobností, jakými byli Ferdinand Peroutka a Julius Firt, 

bylo z počátku plné třecích ploch. Firt zajišťoval vydavatelskou stránku a jeho hlavním 

cílem bylo zvýšit náklad Přítomnosti, Peroutka byl až dosud, díky Masarykově investici, 

zvyklý rozhodovat o celé Přítomnosti víceméně autonomně. Po mnohých peripetiích, 

kdy Peroutka dokonce zvažoval přesunutí Přítomnosti do Aventina
18

, vznikla velmi 

úspěšná spolupráce i velké přátelství. Za spolupráci nejlépe mluví čísla: v roce 1929, 

kdy Firt k Borovému nastoupil, byl náklad Přítomnosti 4 500 výtisků, kdy několik set se 

jich vracelo zpět, když v roce 1939 Firt firmu opouštěl, byl náklad 32 000 výtisků a 

Přítomnost byla naprosto finančně nezávislá a dokonce vydělávající. To byl na časopis 

této doby velký finanční úspěch. Většina vydavatelství totiž musela dotovat vydávání 

časopisů z výdělečnějších deníků.
19

 

Osobnost Julia Firta jistě stojí minimálně za krátkou zmínku. Julius Firt
20

 byl 

nakladatel židovského původu, který dosáhl jako ředitel Stránského vydavatelského 

                                                 

16
 Firt, 1991: 57 

17
 Firt, 1991: 57-59 

18
 Aventinum bylo nakladatelství činné od roku 1919 do 1934, kdy zaniklo úpadkem (Firt, 1991: 59).  

19
 Firt, 1991: 57-59, 68-73 

20
 Julius Firt (původně Fürth) se narodil 17. 11. 1897 v Sestrouni u Sedlčan a zemřel 27. 5. 1979 

v německém Mnichově. 
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domu nebývalých úspěchů nejen s Přítomností a Lidovými novinami (které už byly 

v podstatě fungující značkou), ale i na poli vydavatelství knih. Ať už mluvíme o 

knihách bratří Čapků, Ferdinanda Peroutky, Eduarda Basse, Karla Poláčka či jiných 

novinářů, nebo o přivádění úplně nových spisovatelů na český knižní trh (např. Louis-

Ferdinanda Celina
21

). V této oblasti mu také nelze upřít odvahu. V rostoucí nejistotě a 

ohrožení nacistickým Německem vydával knihy jako Feuchtwangerovu „Válku 

židovskou“ (Der jüdische Krieg) či „Oppermanovi“ (Die Geschwister Oppermann) 

nebo Werflovu knihu „Čtyřicet dnů“ (Die vierzig Tage des Musa Dagh). Julius Firt 

setrval v Československu, dokud mu to situace alespoň trochu dovolovala. K emigraci 

se rozhodl na poslední chvíli a v létě 1939 prchl do Anglie přes Polsko.
22

  

Ve druhé polovině dvacátých let výrazně poklesla důvěra prezidenta Masaryka 

v projekt „Přítomnost“. „…od časopisu se odtáhl dokonce i jeho zakladatel Masaryk. 

Přítomnost nesplnila jeho očekávání, zdála se mu listem mdlým a po formální stránce 

nepřehledným.“
23

 Z archivu kanceláře prezidenta republiky vyplývá, že mezi léty 1925 

a 1929 přestal být Peroutka na Hrad i do Lán zván, ačkoli jsou zde záznamy i o jejich 

tajných schůzkách z let předešlých.
24

 Ačkoli se Peroutka jistě v tomto mezidobí 

s prezidentem při několika „pátečnických“ akcích setkal, tak tento jev přesto poněkud 

znepokojoval i samotného Jaroslava Stránského, který se navíc doslechl, že Masaryk 

dokonce zvažuje založení jiného týdeníku pod svou záštitou a rozhodl se v této věci 

jednat. Stránský se dokonce za účelem projednání této věci sešel s Masarykovým synem 

Janem.
25

 Vše se v dobré obrátilo právě s příchodem Firtovým. Nejen, že náklad 

týdeníku začal rychle růst (doloženo výše), ale na podzim roku 1929 byl Peroutka, 

prostřednictvím Karla Čapka, Masarykem pozván na víkend do Topolčianek a 

v následujících letech byl opět pravidelnějším hostem.
26

 

V roce 1939, kdy se situace začínala v Evropě vyhrocovat, navrhoval Firt 

pragmaticky Jaroslavu Stránskému, aby ze své firmy vytvořil akciovou společnost. 

Nebude tak celá stát na jeho osobě a sám Stránský tím získá nějakou hotovost. Rodina 

                                                 

21
 Jeho prvotina „Cesta do hlubin noci“, kterou Firt vydal, ještě neměla s jeho pozdějšími antisemitskými 

pracemi nic společného.  

22
 Firt, 1991: 82-83, 106-108, 115-120 

23
 Kosatík, 2003: 144 

24
 Archiv KPR, 1924-1938: kart. 253 

25
 Kosatík, 2003: 142-147 

http://de.wikipedia.org/wiki/Der_j%C3%BCdische_Krieg_(Roman)
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Geschwister_Oppenheim
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Stránských byla židovského původu a jejich emigrace v případě války byla 

nevyhnutelná. Jaroslav Stránský až do poslední chvíle věřil ve stabilitu republiky a tuto 

Firtovu variantu zamítl. V červenci 1939 potom opouštěl za pomoci převaděče s celou 

rodinou republiku přes česko-polské hranice a pokračoval dále do Anglie. Odjížděl 

prakticky bez peněz. Všechny své podniky stihnul převést na rodinného přítele a 

redaktora Lidových novin, nevidomého Otakara Klusáčka.
27

  

Peroutka kolem sebe už od počátku vzniku týdeníku shromažďoval zvučná jména, 

spisovatele, novináře a odborníky. Díky tomu, že Přítomnost vycházela ve stejném 

vydavatelském domě jako Lidové noviny, fungovala zde rozsáhlá spolupráce mezi 

redakcemi, od 20. let měly Lidové noviny redakci i v Praze. Peroutka psal pro Lidové 

noviny pravidelně nedělní a pondělní úvodníky, díky kterým mohl získávat nové čtenáře 

i pro Přítomnost. Spolupráce se ještě prohloubila, když se stal Julius Firt na začátku 30. 

let ředitelem celého koncernu a po čase přesunul veškerou agendu z Brna do Prahy na 

Národní třídu.  

Na stránkách Přítomnosti publikovala od počátku řada osobností meziválečné 

kultury jako bratři Čapkové, Emil František Burian, Eduard Bass, Václav Černý, Adolf 

Hoffmeister, Karel Poláček či Marie Pujmanová.
28

 Jmenujeme-li další, nesmíme 

vynechat publicistu Josefa Eduarda Šroma, Zdeňka Smetáčka, Gustava Wintera, Josefa 

Kodíčka, Josefa Pachtu, Evžena Klingera, Williho Schlamma, Jana Münzera a 

samozřejmě Milenu Jesenskou, která se nesmazatelně zapsala na stránky Přítomnosti 

hlavně v posledních letech jejího fungování.
29

 

„…Peroutka dával najevo, že jeho týdeník je po obsahové stránce výběrový a o nic, 

co by se podobalo encyklopedičnosti, se ani nesnaží.“
30

 Články tu sice byly členěny do 

rubrik, ty však byly vždy trochu jiného rozsahu. Občas některé úplně chybí na úkor 

aktuálnějších komentářů. Poznámky, komentáře a názory jsou na stránkách nejčetnějším 

útvarem. Postupně také přibývá reportáží a to hlavně od Mileny Jesenské.
31

 

                                                                                                                                               

26
 Archiv KPR, 1929-1937: kart. 253 

27
 Firt. 1991: 121-123 

28
 Bednařík, Jirák, Köpplová. 2011: 162 

29
 Kosatík. 2003: 136-142 

30
 Kosatík, 2003: 144 

31
 Milena Jesenská je autorkou zabývající se hlavně sociální tematikou a ženskou otázkou. Od roku 1937, 

kdy do redakce Přítomnosti nastoupila (Wagnerová, 1994: 148), nechybí téměř v žádném čísle některý 

její článek či reportáž, jako např.  
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S vyhrocováním situace v Evropě v druhé polovině 30. let se množí také dopisy čtenářů 

s poznatky a dotazy k aktuálnímu dění. S rostoucím nebezpečím blížící se války se zato 

úží kulturní rubrika, z jejíchž stránek si ukrajují ve svůj prospěch zahraniční události. 

Nikdy však nechybí úvodník a to většinou z Peroutkova pera. Od roku 1924 až do 

posledního čísla roku 1939 najdeme v tiráži „Přítomnost – řídí Ferd. Peroutka“. Jediné, 

co se mění je odpovědný redaktor. Ve sledovaném období se v této funkci se vystřídal 

Zdeněk Richter, Jan Dlabač a František Píšek. 

 

1.3. Konce Přítomnosti 

Po vzniku protektorátu bylo jen otázkou času fungování podniků rodiny 

Stránských. Podnik, který vydával Lidové noviny a ostentativně nezávislý týdeník 

Přítomnost, neměl z dnešního realistického pohledu na dobu protektorátu mnoho šancí 

na dlouhé přežití.  

Od jara 1938 byl Peroutka víceméně mimo redakci. To, co se mohlo zdát jako 

pasivita a stažení do ústraní, byl ve skutečnosti zastírací manévr. Lze předpokládat, že 

mnoho času trávil ve Strži u Staré Huti, v letním sídle Karla Čapka, či na Sázavě. 

„Zkouškou z praktické politiky se pro Peroutku stala série setkání s německým 

vyslancem Eisenlohrem, která se uskutečnila na jaře 1938. Peroutka se jich zúčastnil 

spolu s Karlem Čapkem… o každém rozhovoru předali prezidentu Benešovi i ministru 

zahraničí Kroftovi ústní a písemný referát.“
32

 To vše se dozvídáme až zpětně. 

Nezávislému a nezasvěcenému pozorovateli by se však v roce 1938 mohlo zdát, že se 

Peroutka stahuje z veřejného života i z časopisu. V soukromé korespondenci příteli 

k tomu Milena Jesenská napsala: „Peroutka je už druhý měsíc venku – a v zimě byl také 

měsíc venku. Minule mi povídal, že začíná pěstovat kytičky a založí si zahrádku…je to 

zoufalý pocit, když vidím Peroutkův nezájem o to.“
33

  

Peroutka, po letech zkušeností s novinářskou agendou, převedl téměř veškeré své 

dosavadní redakční povinnosti na Milenu Jesenskou. Peroutka dal sice Jesenské téměř 

                                                                                                                                               

JESENSKÁ, Milena. Statisíce hledají zemi nikoho. Přítomnost, 1938, ročník XV., číslo 30, str. 13-15.  

JESENSKÁ, Milena. Česká vesnice 1938. Přítomnost, 1938, ročník XV., číslo 32, str. 12-14.  

JESENSKÁ, Milena. Nezaměstnanost za prahem domácnosti. Přítomnost, 1938, XV, 44, str. 7-10.  

32
 Kosatík, 2000: 11-12 

33
 Jesenská, 1998: 170 
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plnou důvěru ve věcech redakční práce, ale vůbec ji neinformoval o osobních aktivitách 

– nikdy se jí nesvěřil například o jednání s německým vyslancem, jak vyplývá z citace 

výše uvedené i z dalších zmínek ze soukromé korespondence Jesenské. Na statusu 

týdeníku se nic nezměnilo. Oficiálně ho stále vedl Peroutka. Peroutka také stále psal 

řadu úvodníků i komentářů, ačkoli ho výrazně častěji suplovali jiní redaktoři.
34

 

Po smrti svého blízkého přítele – Karla Čapka – v prosinci 1938, se Peroutka vrátil 

„na plný úvazek“ do Prahy a do redakce. Práce, která ho tu čekala, byla náročnější než 

kdy dřív. Cenzurní nařízení a pravidla, o kterých ještě bude v této práci řeč, 

sešněrovávala svobodný prostor čím dál víc.  

18. března 1939 přišlo gestapo Peroutku poprvé zatknout v rámci takzvané „akce 

Gitter“, neboli Mříž.
35

 „Akce Mříže probíhala až do května 1939 a zasáhla zhruba 

5 800 – 6 400 osob, z nichž většina byla propuštěna, asi 1 500 lidí poslali okupanti 

přímo do koncentračních táborů, v prvé řadě do Buchenwaldu.“
36

 Peroutka se vrátil 

zpět do redakce, nicméně byl stejně jako ostatní propuštění zařazen do kartotéky A, 

která obsahovala jména tzv. „vnitřních nepřátel“, kteří byli určeni ke kontrole či dalšímu 

zatčení.
37

 Bylo před ním několik posledních měsíců práce. Asi vůbec nejtvrdší práce, 

jakou kdy v redakci vykonával. Svobodný prostor pro vyjádření byl tak malý, že se 

prakticky nebylo kam hnout, navíc dostáváte-li zadání typu „článek k Hitlerovým 

padesátinám“, nesmíte udělat ani krok vedle, pokud se nechcete veřejně zaprodat 

nacistům nebo dostat jednosměrnou jízdenku na gestapo.  

V první den druhé světové války byla Přítomnost zastavena. Ve večerních hodinách 

vyšel na presidiu ministerstva vnitra rozkaz z tiskového odboru dr. Hofmana 

k neprodlenému zastavení
38

: „Na dobu neurčitou a s okamžitou účinností jest zastaviti 

časopis Přítomnost pro několik závadných míst ve článku „Radost Pavla Grekova“ v č. 

35 ze dne 30. srpna 1939“
39

 

                                                 

34
 Kosatík, 2000: 11 

35
 Kosatík, 2000: 21 

36
 Gebhart, Kuklík, 2006: 177 

37
 Gebhart, Kuklík, 2006: 177 

38
 Rozkaz o zastavení Přítomnosti viz příloha č. 1., text článku „Radosti Pavla Grekova“ viz příloha č. 2. 

39
 Národní archiv, 1938-1939: kart. 270 
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Peroutka byl předvolán na gestapo v prvních dnech druhé světové války, v rámci 

tzv. Akce Albrecht I.
40

 Předvolání obdržel spolu s řadou dalších zástupců inteligence a 

meziválečné kultury, jako byli: Josef Čapek, architekt Jiří Kroha, malíř Emil Filla a 

další.
41

 

„Preventivní zatýkání protektorátních „rukojmí“ v prvních dnech zahájení války se 

připravovalo již od začátku srpna. Za nespolehlivé osoby byli pokládáni příslušníci 

Sokola, legionáři, prominentní osobnosti z bývalých levicových stran, levicově 

zaměřená inteligence, členové Národního souručenství a jiných institucí, které nebyly 

nakloněny říši (…)…celkový počet zatčených osob se odhadoval na 3 000.“
42

 

O jménech zadržených novinářů víme díky Národnímu svazu novinářů, který 

v říjnu téhož roku intervenoval u prezidenta Emila Háchy za své zadržené členy.
43

 

Spolu s Peroutkou byli zadrženi i další šéfredaktoři jako: Vojtěch Holeček (Národní 

Listy), Vladimír Vicovský (Národní noviny), Josef Jirout (Nová Doba), František 

Naxera (Český Deník), Valter Koch (Moravské Noviny)… Samozřejmě i řada dalších 

redaktorů tak zvučných jmen jako Lev Sychrava aj.
44

 Ferdinand Peroutka se dostavil do 

Petschkova paláce na gestapo 5. září 1939. V tu chvíli ještě nevěděl, že vrátit se má až 

za šest let.
45

 

 

1.4. Ferdinand Peroutka  

O životě a osobnosti Ferdinanda Peroutky se napsalo mnoho řádků, stránek i knih. 

Pojednat o něm stručně, není úkol jednoduchý. Pokusím se zaměřit jen na to, co mohlo 

jeho osobnost ovlivnit bezprostředně a to hlavně v kontextu jeho práce novinářské.  

Ferdinand Peroutka se narodil 6. 2. 1895 jako nejstarší syn do rodiny typicky 

pražské - matka byla Němka a otec Čech, otec navíc pocházel z rodiny česko-polské. 

V domácnosti Peroutkových v Praze se však mluvilo vždy česky. Mladý Peroutka byl 

                                                 

40
 Jirásková, 1996: 26 

41
 Kosatík, 2000: 26-27 

42
 Gebhart, Kuklík, 2006: 306 

43
 26. 10. 1939 odeslal Národní svaz novinářů na Hrad intervenci ve prospěch třiceti novinářů, kteří byli 

zatčeni 1. 9. 1939 (Archiv KPR, 1939-1945: kart. 240). Text dopisu Národního svazu novinářů viz 

příloha č. 3. 

44
 Archiv KPR, 1939: kart. 240 

45
 Kosatík, 2000: 26-27 



13 

 

 

tedy v podstatě bilingvní a němčinu ovládal velmi dobře odmalička.
46

 Ani tento detail 

jistě neunikl po vzniku protektorátu Němcům. Možná právě Peroutkův původ přispěl, 

stejně jako jeho novinářský vliv a schopnosti, k nabídce, kterou mu učinili Němci v roce 

1942, ale o tom až později. 

Peroutka měl celý život problémy s autoritami. Jen málokdo byl autority v jeho 

očích hoden, tím méně jeho otec a učitelé. Peroutka, ač nepochybně nadaný žák, 

prospíval bez problémů jen z němčiny a tělocviku. Po absolvování obecné školy 

nastoupil na vinohradské gymnázium. U těch závěrečných zkoušek, na které se dostavil, 

obdržel známku „dostatečně“ a ke zbytku vůbec nepřišel. Byl tedy prohlášen za 

neaprobovaného.
47

 

Už během svých studií na gymnáziu se Peroutka začal velmi zajímat o literaturu. 

Neoslovovala ho francouzská literatura
48

 tak, jak by snad tehdy bylo módní, ale hlavně 

literatura ruská a rozhodl se, ve svých sedmnácti letech, že bude literárním kritikem. Za 

osobnosti, které ho nejvíce formovaly před dvacátým rokem života, a to zcela zásadně, 

označuje Antona Pavloviče Čechova, Františka Xavera Šaldu a Karla Havlíčka 

Borovského.
49

 „Já jsem se od Havlíčka naučil, že člověk má psát tak, aby podle toho 

mohl jednat. Tu právě měl na mě Havlíček vliv.“
50

 

Systematickou redaktorskou dráhu začínal jako výtvarný kritik, ač nelze tvrdit, že 

by se býval o výtvarné umění zajímal více než o literaturu. Tuto svou dráhu započal 

v roce 1914 (bylo mu 19 let) v Herbenově Čase a potom v jeho Novině. Když byla obě 

tato periodika zastavena, začal psát výtvarné kritiky pro Národní listy. Externě 

publikoval i své kritiky literární a to v Čase a Samostatnosti.
51

 

Jak se vlastně dostal tento literárně-výtvarný kritik k politické publicistice? Ve 

vlastních vzpomínkách uvádí, že jeho prvním politickým článkem byl text pro 

českožidovský časopis Rozvoj
52

 z roku 1917. Někde ve společnosti se setkal 

s redaktorem zmíněného týdeníku – Fischerem. Nemluvilo se tehdy o ničem než o ruské 

                                                 

46
 Kosatík, 2003: 12 – 13 

47
 Kosatík, 2003: 15-16 

48
 Z Francie v této době přicházely do zbytku Evropy první informace o surrealismu.  

49
 Peroutka, 1995: 90-95 

50
 Peroutka, 1995: 100 

51
 Peroutka, 1995: 100-101 

52
 Rozvoj byl časopis, který vydávali čeští židé masarykovského směru (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011: 

142).  
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revoluci. Peroutka ho zaujal velkou znalostí ruské literatury i života a poměrů v Rusku a 

objednal si u něj politický článek na toto téma.
53

 Zejména politická publicistika ho 

potom provázela po zbytek novinářské kariéry. Dá se říci, že od této chvíle, od svých 22 

let, se nezabýval intenzivněji ničím jiným. 

Hnutí českých asimilovaných židů, které vedlo časopis Rozvoj, vycítilo, že se 

vznikem republiky přichází lepší časy i pro židy na území Československa. Přece jen se 

prezidentem stal vítěz hilsneriády. Zmíněné hnutí (patřili sem např. Viktor Vohryzek, 

Edvard Lederer, Vojtěch Rakous aj.) se tedy rozhodlo vydávat vlastní deník. Deník, kde 

by za všechny židy vystupovali vstřícně k Masarykovi a republice. První číslo deníku 

Tribuna vyšlo 1. 2. 1919. Vydavatelem byl Lev Vohryzek a odpovědným redaktorem 

tehdy čtyřiadvacetiletý Ferdinand Peroutka. V redakci Tribuny se mimo jiné setkává 

Peroutka poprvé s Milenou Jesenskou.
54

 

V polovině dvacátých let, po Peroutkově odchodu, začala hvězda Tribuny 

pohasínat. V roce 1928 list nakonec úplně zanikl.
55

 

V roce 1923 nastoupil Peroutka do Lidových novin. To byl jeden ze zásadních 

momentů jeho práce jako novináře i člověka – poprvé se zde setkal s Karlem Čapkem, 

který se stal jeho nejbližším přítelem. Peroutka s Čapkem se stali blízkými přáteli nejen 

v soukromí, kdy Peroutka trávil během teplých měsíců mnoho času na Čapkově letním 

sídle ve Strži, ale byli spojenci i ve veřejném životě. Peroutka velmi často hájil v tisku 

svého přítele spisovatele v polemikách, komentářích i proti různým kritikám.
56

 

Neprůbojný, tichý a pokorný Čapek měl tedy oporu a „hlas“ v hlučných a 

nekompromisních článcích Peroutkových. Důvěra mezi těmito dvěma muži je patrná i 

v jedné z posledních vět, kterou prý Karel Čapek Peroutkovi řekl, ta zněla: „Prosím tě, 

nikdy neopouštěj Josefa“. Stejně tak, jako se Karel Čapek o svého bratra celý život 

staral
57

, staral se o Josefa dle pokynu i Ferdinand Peroutka během let společně 

strávených v Buchenwaldu
58

.
59

 

                                                 

53
 Peroutka, 1995: 88-89 

54
 Kosatík, 2003: 56-61 

55
 Kosatík, 2003: 65 

56
 Peroutka, Houška, 1995: 20-22 

57
 Karel Čapek například odmítl v roce 1920 nastoupit do Lidových novin, pokud nepřijmou i jeho 

staršího bratra Josefa (Peroutka, 1995: 108). 

58
 Josef Čapek byl hrou osudu přemístěn v roce 1942 do jiného tábora, kde nedlouho před osvobozením 

zemřel (Peroutka, 1995: 109).  
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Jak přišla na svět Přítomnost a o otcovské pozici TGM bylo stručně napsáno již 

v předchozí kapitole. Peroutka, ač se to možná po předchozích řádcích může jevit 

opačně, neměl rád vystoupení na veřejnosti. Dokonce ani neseděl celé dny v redakci. 

Vyřizoval zde sice veškerou nutnou agendu, ale psal vždy doma na Vinohradech, 

později na Smíchově. V teplých měsících potom často v Čapkově Strži, či na Sázavě.  

Peroutka byl mimo jiné prvním opravdu dobře placeným českým novinářem. Četné 

záznamy o tom podává Julius Firt. Ročně si Peroutka vydělal kolem 350 000 korun, což 

byla na tu doba částka obrovská a na novináře doslova enormní.
60

 Není snad nutné 

dodávat, že o úspory, o které nepřišel díky nacistům, přišel po emigraci v roce 1948, dík 

komunistickému převratu.
61

  

Peroutka psal obvykle dvakrát týdně úvodníky pro Lidové noviny, do toho se snažil 

psát většinu úvodníků Přítomnosti. Všechny články do každého čísla Přítomnosti 

osobně přečetl a zredigoval a jeho zásahy často nebyly malé. Díky Peroutkovým 

zásahům se nejednou stalo, že odešel-li některý redaktor do jiné redakce, vůbec se tam 

neosvědčil – Peroutkův zásah dělal pro některé texty hodně. Po toho Peroutka psal 

vlastní texty. Jen nad prací na knize Budování státu
62

 strávil několik let. V redakci měl, 

pravda, k dispozici redakční tajemníky, ti však plnili hlavně úkoly technického rázu. 

Tuto funkci nejdříve zastával Zdeněk Dohalský, potom Zdeněk Richter a nakonec 

Milena Jesenská, která od Peroutky získala značnou důvěru a přenechal jí i část svých 

vlastních povinností.
63

 

O zániku Přítomnosti a zatčení Peroutky bylo napsáno v předchozí kapitole. 

Dodejme už jen poslední důkaz Peroutkova předválečného vlivu. Němci nechali 

Peroutku sice odvést do Buchenwaldu, ale do tzv. tábora prominentů. V tomto táboře 

byly podmínky o něco snesitelnější než v jiných, už proto, že zdejší vězni nebyli určeni 

k likvidaci. Němci se také, minimálně jednou, pokusili získat Peroutku na svou stranu.
64

 

                                                                                                                                               

59
 Peroutka, 1995: 107 

60
 Odhad průměrného měsíčního platu novináře v polovině 20. století je 1700 korun (Končelík, Večeřa, 

Orság, 2010: 73).  

61
 Firt, 1991: 72-73 

62
 Budování státu – stěžejní Peroutkovo dílo o politickém vývoji a historii Československa. 

63
 Firt, 1991: 72-73 

64
 Peroutka až na úplné výjimky nezanechal ve svých pamětech vzpomínky na období po svém zatčení, 

ani na „buchenwaldské“ období. Lze ale předpokládat, že před deportací do koncentračního tábora se 

nacisté tohoto vlivného novináře snažili získat na svou stranu, ačkoli o tom sám Peroutka nikdy nemluvil.  
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V roce 1942 ho nechali převést znovu do Petschkova paláce v Praze. K. H. Frank ho 

chtěl přesvědčit ke spolupráci na obnovené Přítomnosti pod záštitou nacistů. Nacisté 

však byli s touto misí neúspěšní. Peroutka byl převezen zpět do Buchenwaldu, kde 

strávil zbytek války a obnovenou Přítomnost vedl aktivistický novinář Eduard 

Vajtauer.
65

 Peroutkovo „buchenwaldské období“ je jen jedním z mnoha momentů v jeho 

životě, kdy lze vnímat jistou paralelu s životem Karla Havlíčka Borovského.
66

 

Hned po válce, po návratu z Buchenwaldu, se pokusil navázat na Přítomnost novým 

týdeníkem Dnešek. Snaha navázat na předválečnou Přítomnost, byla více než evidentní 

- obsah, forma, zaměření i vizuál Dneška byl Přítomnosti velmi podobný.
67

 V úvodníku 

prvního čísla Dneška „Když spáč procitne…“ znovu naplňuje své poslání politického 

kritického publicisty; tak jako v éře první republiky neměl důvěru ve strany, v éře druhé 

republiky v německé ideály, tak nyní přistupuje s nedůvěrou k ideám socialismu. 

Dnešek vycházel po tři roky a Peroutka byl zároveň šéfredaktorem Svobodných novin, 

poté se rozhodl po komunistickém převratu pro exil do Anglie a poté do USA. 

Novinářské práci se věnoval až do své smrti v roce 1978.  

 

1.5. Milena Jesenská 

Stejně jako u Ferdinanda Peroutky se nebudu příliš zabývat osobními vztahy 

Mileny Jesenské, ačkoli je to téma nad míru zajímavé. V osobním životě Jesenské je 

však několik vztahů, které byly natolik osudové a určující pro její další tvorbu a život, 

že je alespoň zmíním. 

Milena Jesenská se narodila 10. srpna 1896 v Praze do rodiny uznávaného 

stomatologa a později univerzitního profesora Jana Jesenského.
68

 Po předčasné smrti 

mladšího bratra (zemřel půl roku po svém narození) zůstává Milena jediným potomkem 

manželů Jesenských.
69

 

                                                 

65
 Firt, 1991: 78-79 

66
 Peroutka, Houška, 1995: 37-39 

67
 Titulní stránku prvního čísla Dneška a titulní stranu poslední Přítomnosti můžeme srovnat, viz příloha 

č. 4.   

68
 Jirásková, 1996: 155 

69
 Wagnerová, 1996: 27 
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Jesenská nastoupila v září roku 1907 na dívčí gymnázium Minerva – první dívčí 

gymnázium v Rakousku-Uhersku, které poskytovalo českým dívkám nejlepší možné 

vzdělání. „Minervistky“ si tohoto výjimečného postavení byly vědomy a byly jakousi 

ženskou pražskou elitou.
70

  

„Na rozdíl od dramatického vztahu k otci, plného zvratů a zklamaných očekávání, 

vládlo mezi matkou a dcerou, pokud můžeme soudit z mála dochovaných svědectví, 

porozumění a harmonie.“
71

  

V období studií na Minervě, v Mileniných 16-ti letech, umírá její matka po dlouhé 

nemoci a Milena zůstává sama s otcem.
72

 Před sebou má ještě několik let gymnazijního 

studia. Několik let, během kterých se jí a jejím přítelkyním začne na Minervě přezdívat 

„výtržnice“.
73

 

Jesenská spolu se svými přítelkyněmi Stašou Procházkovou a Jarmilou 

Ambrožovou navštěvuje divadla, koncerty a kavárny. Pobuřují na ulici svým 

uvolněným způsobem oblékání, absencí punčoch a chováním.
74

 „Pokusem vyzkoušet na 

sobě účinek morfia, odcizeného z otcovy ordinace, dospívá Milena se svými 

přítelkyněmi na samou hranici nevinných mladistvých pokusů.“ 
75

 V roce 1915 Jesenská 

úspěšně skládá maturitní zkoušku, ačkoli už není tou vzornou žačkou, jako když na 

gymnázium nastupovala.
76

 

Po maturitě Jesenská nastoupila studium medicíny, jak si přál otec.
77

 Jen těžko si 

lze představit, že by se touto cestou vydala proti své vůli. Samotnou ji studium medicíny 

muselo lákat. Přesto však záhy končí. Nejen, že nemá dostatek disciplíny pro náročné 

studium, ale ještě navíc „…nesnáší pohled na krev, nesnáší pach v anatomických sálech 

a při pitvách se jí dělá špatně.“
78

 Jesenská po dvou semestrech opouští fakultu a vrhá se 

do studia hudby, které však také nedokončí.
79

 

                                                 

70
 Wagnerová, 1996: 33-36 

71
 Wagnerová, 1996: 29 

72
 Wagnerová, 1996: 45-46 

73
 Wagnerová, 1996: 48-49 

74
 Wagnerová, 1996: 49 

75
 Wagnerová, 1996: 50 

76
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77
 Wagnerová, 1996: 53 

78
 Wagnerová, 1996: 54 

79
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V této době začíná být Jesenská častým hostem kavárny Arco v Hybernské ulici. 

V době, o které mluvíme, navštěvovala kavárnu Arco pražská německá literární a 

intelektuální elita. Jmenujme zejména Maxe Broda, Ernsta Pollaka, Willyho Haase. 

Johannese Urzidila
80

, Franze Kafku, Franze Werfela aj.
81

 

Sletem pohnutých událostí a za nesouhlasu otce se v roce 1918 Milena provdala za 

židovského bankovního úředníka a intelektuála Ernsta Polaka
82

 a odstěhovala se s ním 

do Vídně.
83

 Jesenská, která v té době neumí německy, doprovází manžela do Café 

Central a Café Herrenhof, kde zejména mlčí, jak vzpomínají ostatní návštěvníci z tamní 

společnosti.
84

 Jesenská se však učí německy poměrně rychle a zanedlouho bude 

překládat do češtiny i velmi složité německé texty, jako třeba ty Franze Kafky
85

.  

První literární pokusy Mileny Jesenské je nutno adresovat ještě do dob jejího studia 

na Minervě, kdy přispívala do třídního časopisu.
86

 Velkou školou jí byla společnost 

v kavárně Arco, Central a Herrenhof, kde se s literáty a literárními kritiky osobně 

setkávala, naslouchala jim a časem i diskutovala. Koneckonců jednoho literárního 

kritika měla za manžela. K tomu všemu měla Jesenská ještě dobrý „literární“ instinkt. 

Snad i proto v roce 1919 napsala dopis Franzi Kafkovi a žádala o svolení, zda smí pro 

týdeník Kmen přeložit jeho povídku Topič.
87

 Tento dopis započal nejen její proslulý, ač 

zejména korespondenční vztah s Franzem Kafkou, ale i její soustavnou práci pro 

noviny.  

Přes svou přítelkyni z dob studií – Stašu Jílovskou (nyní Procházkovou), získává 

Jesenská kontakt s Peroutkovou Tribunou.
88

 Od prosince roku 1919 si tak mohou 

čtenáři přečíst její pravidelné reportáže z Vídně. Její články se také čím dál častěji 

                                                 

80
 Johannes Urzidil vzpomíná na tuto dobu, kavárnu Arco a místní hosty v knize To byl Kafka (1965). 

81
 Wagnerová, 1996: 56 

82
 Ernst Polak (či Pollak) (1886 – 1947) 

83
 Jirásková, 1996: 155 

84
 Wagnerová, 1996: 71-75 

85
 Franz Kafka (1883-1924) nejvýraznější postava meziválečné pražské německé literatury. 

86
 Wagnerová, 1996: 85 

87
 Wagnerová, 1996: 86 

88
 V Tribuně vyšly první překlady Mileny Jesenské v listopadu 1919, v prosinci pak její první článek 

s názvem „Vídeň“. S Tribunou a s přidruženou Módní revuí spolupracuje do r. 1922 (Jirásková, 1996: 

156).  
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začínají objevovat i na stránkách Národních listů
89

, do toho začíná překládat kromě 

Franze Kafky i další německé autory. Vzhledem k její prozatím nedokonalé znalosti 

němčiny (ve Vídni byla teprve rok), nelze vyloučit, že jí s překlady pomáhal manžel 

Ernst Polak.
90

 

Po rozpadu manželství se vrací Milena Jesenská roku 1924 do Prahy a pracuje 

naplno jako odpovědná redaktorka ženské stránky Národních listů. Do toho nadále 

hojně překládá.
91

 Jesenská reprezentuje generaci emancipovaných žen – ženy už mají 

přístup k vysokoškolskému vzdělání i plná politická práva. V duchu úplné rovnosti vede 

Jesenská i ženskou stránku Národních listů. „Jestliže na první pohled vypadá ženská 

stránka Národních listů pouze jako pestrá směs článků o módě, bytovém zařízení, dětské 

stravě a péči o zdraví, pak zdání klame. Skrývá se za ní jasná koncepce moderní životní 

kultury a moderního člověka.“
92

 

14. 8. 1928 se Mileně Jesenské v manželství s architektem Jaromírem Krejcarem
93

 

narodí dcera Jana, zvaná Honza. Zdravotní potíže spojené s obdobím těhotenství ji 

odvádějí od práce, situace vyvrcholí tím, že Jesenská odchází z Národních listů. Nastává 

období spolupráce a okouzlení komunistickou stranou. Jesenská, kterou vždy silně 

oslovovaly sociální otázky, začíná spolupracovat s levicovými tisky
94

. V letech 1933 až 

1936 pak pracuje hlavně pro stranický časopis Svět práce
95

. Její manžel dokonce odejde 

za prací do Sovětského svazu.
96

 

„Milena Jesenská se rozchází se stranou definitivně na konci roku 1936.“
97

 Ze 

svého vztahu s komunistickou stranou se vyznává i v dopise Olze Scheinpflugové
98

 

z počátku roku 1937: „Šla jsem do komunistické strany po své nemoci a po svém 

                                                 

89
 Pro Národní listy psala v rozmezí let 1921-1928. 

90
 Wagnerová, 1996: 85, 100, 104 

91
 Wagnerová, 1996: 113-114 

92
 Wagnerová, 1996: 116 

93
 Jaromír Krejcar (1895-1949) byl architekt a jeden z talentovaných žáků významného architekta a 

zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry.  

94
 Spolupracuje se Světem práce, Právem lidu a Tvorbou (Jesenská, 1998: 254).  
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 Svět práce (1933-1937) byl ilustrovaný satirický časopis KSČ (Beránková, Křivánková, Ruttkay, 1988: 

124).  

96
 Wagnerová, 1996: 140-142 

97
 Wagnerová, 1996: 145 

98
 Olga Scheinpflugová (1902-1968) byla česká spisovatelka, herečka a životní partnerka Karla Čapka. 
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ochromení ve velké touze ještě na světě něco potřebného udělat… (…) Myslela jsem si 

mnoho krásných věcí o slově soudruh…(…) Trpělivě jsem se podřizovala takzvané 

revoluční disciplíně, ale lidé z komunistického aparátu jsou ti nejhorší, co vůbec na 

světě znám… (…) Každý chrání sebe a sočí na druhého…“
99

 V tomto poněkud 

emotivním dopise prosí Jesenská o pomoc – je nezaměstnaná a nemá dostatek 

prostředků na obživu sebe a své dcery. Nedlouho po tomto dopise se však v jejím životě 

začíná otevírat nová kapitola, nastupuje do redakce Přítomnosti. Jeden z jejích 

pozdějších článků o komunistické straně, publikovaný právě v Přítomnosti, z října 1938 

je jasným důkazem úplného rozchodu s komunistickými ideály: „V „zájmu lidu“ trvala 

KSČ na tom, aby všichni její členové začali myslet o věcech jinak, než mysleli svědomím 

a charakterem – a právě tento konflikt označila KSČ za zrádcovství, „trockismus“, 

ničemnost, lhářství.“
100

 

„V redakci Přítomnosti dostane Milena Jesenská konečně úkol, jenž odpovídal 

jejím schopnostem; psát aktuální, politické, fakty podložené reportáže.“
101

 Prolistujeme-

li Přítomnost, zjistíme, že články Mileny Jesenské jsou obvykle reportáže se sociální 

tématikou, často zaměřené na ženy či mládež, zároveň se věnuje aktuální politické 

situaci a to spíš v důsledku na běžný život obyvatel, než v důsledku na politickou scénu.  

Jak jsem již napsala v kapitole „Konce Přítomnosti“, od jara roku 1938 přebírala 

v různých obdobích Peroutkovy nepřítomnosti Jesenská téměř veškerou agendu 

týdeníku a prakticky ho spoluřídila. Četné jsou o tom její zmínky v dopisech příteli 

Willimu Schlammovi
102

, jehož články pro Přítomnost překládala. Jesenská si v dopisech 

často stěžuje na přespříliš agendy i nespolupráci Peroutkovu: „…není tu člověka, se 

kterým bych mohla nebo chtěla mluvit. Peroutka a jeho lidé nepřicházejí vůbec v úvahu 

pro jakýkoli lidský styk.“
103

, „Sedím celý den v kanceláři a svoji obvyklou práci dělám 

po nocích. Peroutka přijede koncem měsíce. Nesmírně mne moří jeho lhostejnost k 

práci.“
104

 Takových poznámek bychom v korespondenci Mileny Jesenské našli více. Už 
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v únoru roku 1939 popisuje Jesenská spolupráci s Peroutkou docela jinak: „Namáháme 

se tu nesmírně. Jde to. Peroutka je obdivuhodný a Přítomnost je lepší než kdy jindy.“
105

 

Jak jsem již zmínila v kapitole Ferdinanda Peroutky, svobodný prostor v médiích se 

postupně sešněrovával. Jesenská, jako by byla těmito komplikacemi motivována, 

pracovala s čím dál větším nasazením a nadšením. Po vzniku protektorátu aktivně 

pomáhá ohroženým židům a antifašistům při útěcích ze země. Zároveň dávala 

v Přítomnosti prostor i těm novinářům, kteří měli činnost již dávno zakázanou
106

. Už 

během své práce v redakci Přítomnosti se věnuje ilegální odbojové činnosti. 

„Pravděpodobně byla v kontaktu s ilegálně (zpravodajsky) pracujícími zaměstnanci či 

spolupracovníky ČTK kolem Zdeňka Schmoranze.“
107

 Zcela jistě však Milena Jesenská 

pracovala pro ilegální časopis V boj
108

 a dokonce se podílela na jeho distribuci.
109

 Po 

zákazu Přítomnosti a Peroutkově zatčení už se věnovala jen ilegální činnosti.  

Po odhalení ilegální skupiny, která na časopise pracovala, je Milena Jesenská 

zatčena. V červnu 1940 je deportována do ženského koncentračního tábora 

v Ravensbrücku, kde pracuje na nemocničním oddělení. Její zdravotní stav se v táboře 

rychle zhoršuje. Milena Jesenská umírá 17. května 1944.
110

 

 

2. Přítomnost: V období druhé republiky 

V této kapitole se budu věnovat obsahu Přítomnosti a tomu, jakým způsobem se 

časopis vyjadřoval a věnoval jednotlivých klíčovým tématům období druhé republiky – 

tedy od Mnichova do vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Zásadními tématy období 

od Mnichovské dohody 30. 9. 1938 do vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 

1939 bylo nepochybně odtržení Sudet a jeho politické, hospodářské a společenské 

                                                 

105
 Jesenská, 1998: 229. Pozn. Dopis Willimu Schlammovi z 3.2.1939 

106
 31. 3. 1939 vyšlo usnesení o tom, že Židům není povoleno pracovat v redakcích, administrativě i 

vydavatelstvích (Gebhart, Kuklík, 2006: 215).  

107
 Jirásková, 1996: 30 

108
 Časopis V boj patřil mezi nejrozšířenější ilegální periodika. Vycházel od května 1939 v nákladu 5-7 

tis. výtisků, jeho vydávání zajišťovala odbojová skupina Družstvo v prvním sledu v čele s Jaroslavem 

Škaldou. Skupina byla odhalena gestapem v listopadu 1939 (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011: 209).  

109
 Jirásková, 1996: 31 

110
 Wagnerová, 1996: 180-182 



22 

 

 

důsledky. Dále to byla hrozící válka, rostoucí antisemitismus, hospodářské důsledky 

dění v Evropě a kultura v novém uspořádání. 

Od nástupu Adolfa Hitlera k moci směřovalo dění v Evropě k neodvratnému 

konfliktu. „Střet protichůdných demokratických a totalitarizujících tendencí postupně 

vytvářel základní osu světového a zejména evropského vývoje.“
111

 Zhoršování 

mezinárodní situace a přímé ohrožení míru v Evropě i ve světě charakterizovala 

stoupající agrese zemí Osy – Berlín, Řím, Tokio.
112

 

 

2.1. Mnichovská dohoda a odtržení Sudet  

„Československé ústavní a politické činitele postavilo rozhodnutí mocností a 

dohoda podepsaná jejich zástupci v Mnichově v noci z 29. na 30. září před otázku, zda 

se podvolit a přijmout verdikt, anebo vést Československo do ozbrojeného konfliktu. Ti, 

na jejichž bedrech spočívala vpravdě historická odpovědnost, nechtěli hnát národ na 

beznadějná a zoufalá jatka.“
113

 Okupace českého pohraničí začala již 1. října a do 10. 

dne téhož měsíce došlo k obsazení všech smluvených územních pásem. Územní ztráty 

byly o to citelnější, protože své nároky vzneslo i Polsko a Maďarsko.
114

 

„Co lze nyní napsat“ takový název nese Peroutkův úvodník z 5. října 1938 – tedy 

první úvodník po podepsání Mnichovské dohody. „Nebyli jsme to my, kterým 

v kritickém okamžiku se zachvěla kolena, ačkoliv jsme dobře znali své nesmírné risiko. 

Nikdy se snad žádný lid nehotovil bez váhání do boje za okolností tak nebezpečných.“
115

 

V těchto několika větách vyjádřil Peroutka své zklamání nad vývojem situace a ocenil 

ochotu bojovat i národní hrdost, s jakou k situaci přistupovali občané. Dále předkládá 

podstatnou informaci o tom, jak situace bezprostředně ovlivnila práci médií: „…a 

čtenář nechť omluví známými vnějšími okolnostmi, jestliže mu zatím nemůžeme podati 

plný obraz toho, co se stalo a jak se to stalo. Neboť o Německu zajisté již není dovoleno 

psáti s onou otevřeností, s jakou se to dosud dělo.“
116

 Toto tvrzení se samo potvrdilo o 
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několik řádků níže – Peroutkův úvodník je na jednom místě cenzurován. Bílých míst 

bychom v tomto čísle Přítomnosti našli víc. 

Peroutka dále nastínil i myšlenku, za kterou se bude zasazovat v nastávajícím 

období: „Máme nyní hlavní úkol: Zachovati se. Nacionální egoismus ovšem neznamená, 

že by do našeho života měla vpadnouti sprostota a nízkost. Naopak, právě nyní musíme 

tím usilovněji pěstovati všechny cnosti občanské a lidské.“
117

 „Musíme se starat o to, 

aby národ nevešel do nových poměrů se zlomeným charakterem. (…)Rozvrat charakterů 

by nás zahubil.“
118

 

Velmi realisticky předesílá budoucí vývoj situace politický redaktor Zdeněk 

Smetáček: „My už ovšem při tom všem, co přijde, budeme hráti sotva víc, než roli 

diváků. Usmyslili si, že na našem státě uplatní národnostní princip do nejzazších a 

z velké části nesmyslných důsledků. (…) Hlavní podmínka je, abychom všechno dělali 

v dokonalé národní jednotě.“
119

 

Celé toto „pomnichovské“ vydání Přítomnosti je ve znamení snahy osvětlit 

čtenářům, co se vlastně stalo, jak to přijmout a vyrovnat se s novou situací. Milena 

Jesenská se svým reportážním článkem „Měsíc září“
120

 rekapituluje čtenářům dějinné 

události posledních dnů a nabízí chronologický přehled celého dění téměř den po dni. 

Jedná se o stručné agenturní zprávy nastiňující průběh jednání mezi Anglií, Francií a 

Německem. I Jesenská se rozhodla nastolit cestu pragmatismu a přijmout nový stav 

věcí: „Nechceme se dnes modlit ani naříkat: chceme si ujasnit věci, jak jsou, chceme žít 

a chceme rychle a soustředěně jednat.“
121

  

V kom, potažmo v čem, hledají redaktoři Přítomnosti viníka za nastalou situaci? 

Velká část veřejnosti hledá viníka v Eduardu Benešovi, kolem kterého se strhla doslova 

bouře, či v T. G. Masarykovi a jeho dědictví humanity. „Proti sobě stojí u nás nyní 

tábor těch, kdo Benešovi přisuzují zcela neuvěřitelné množství osobní viny, a těch, 

k nimž se hlásím já, a kteří jsou přesvědčeni, že se osobně ničím neprovinil.“
122
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„Morálně nízké bylo zejména napadání Karla Čapka, umlčeno bylo i divadlo Jiřího 

Voskovce a Jana Wericha.“
123

 Někdo obviňoval spojence, zejména pak Francii. Tento 

názor pronikl i do Přítomnosti. „Francie se rozhodla proti vlastním zájmům, proti 

vlastním závazkům, proti vlastním dějinám. Francie se rozhodla pro mír za každou 

cenu.“
124

  Názory na příčiny selhání spojenců se v článcích různily. „Mínil kýs Angličan 

v těchto dnech, že naše tragická vina spočívá v tom, že jsme prý ve své republice 

uskutečnili demokracii jednadvacátého století. Dnešní střední Evropa prý toho 

nesnese.“
125

 

Docházelo také k časté revizi hranic. Byla odtržena opravdu jen území, kde etnicky 

převládají Němci? Tyto úvahy končily i u revize versaillského systému a u toho, jak se 

tvořily československé hranice před 20 lety. „…hranice Československé republiky 

s německou říší byly na mírové konferenci v Paříži „určeny jen zcela náhodně, 

z naprosté neznalosti francouzských a anglických státníků, jaksi jen z dlouhé chvíle a 

prostým škrtnutím pera.“(…) …říšská obrana obsadila rozsáhlé území našeho státu, bez 

ohledu na etnografickou hranici na mnoha místech hluboko do ryze českého území.“
126

 

Jestliže jsem nyní stručně popsala, jak se o pomnichovských událostech psalo, mělo 

by být zmíněno i to, o čem Přítomnost nepsala – ať už vinou cenzury či nedostatkem 

informací. Během obsazování pohraničních oblastí došlo k rozsáhlému zatýkání 

odpůrců nacismu – číslo se odhaduje na deset tisíc zatčených, z nichž třetina byla 

transportována do koncentračních táborů. Pozornost gestapa se zaměřila také na 

židovské obyvatelstvo – na odtrženém území okamžitě vešly v platnost Norimberské 

zákony, které byly platné ve zbytku říše. Řada židů byla nucena podepsat prohlášení, že 

do několika dnů opustí zemi – to je vedlo často právě do vnitrozemí bývalého 

Československa. Židovský majetek byl „arizován“ – tedy zabaven. Sudetskou oblast 

zasáhla i tzv. křišťálová noc. „Vyčištění“ sudetské oblasti od židů trvalo až do přelomu 

roku 1938 a 1939, kdy stále ještě docházelo k zatýkání a internování židů v táborech.
127
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 O tyto informace byla česká veřejnost v médiích připravena. Řada uprchlíků 

z pohraničních oblastí je však šířila i do vnitrozemí. Je tedy téměř nemožné, že by se 

tyto informace nedostaly do jednotlivých redakcí, včetně redakce Přítomnosti. 

Odpovědí třeba i na tuto záhadu by mohla být poznámka otištěna redakcí v listárně 

počátkem roku 1939: „Snad by Vám mohlo být známo, že celá řada témat je z veřejného 

projednávání vyloučena, a snad byste z toho mohl usoudit, proč v Přítomnosti nevychází 

článek o tom, či onom.(…) Poněvadž pak naše cenzura se snaží pracovati bez bílých 

míst, stane se, že ze článku zmizí beze stopy nějaký odstavec a s ním i logická souvislost 

či hlavní argument. Následkem toho vypadá někdy novinář jako muž chabého 

rozumu…“
128

 

Pokud jde o zahraniční zprávy, v Přítomnosti bychom nalezli hlavně zprávy 

z Francie, kde měla redakce několik spolupracovníků, z Londýna a Německa. Koncem 

roku se začínaly dostavovat i zprávy o rostoucím napětí mezi USA a Japonskem a o 

vývoji situace ve Španělsku. Přítomnost informovala o nejasné otázce Ukrajiny i o 

politických procesech v sovětském Rusku. „Nemáme ovšem žádnou statistiku, kolik lidí 

v posledních letech v Sovětském svazu zmizelo. Podle zpráv samotného politického 

oddělení rudé armády bylo v roce 1937 vydáno 500.000 politických zatykačů.“
129

 

Čtenáři se mohli dočíst i o vznikajících nárocích Mussoliniho fašistické Itálie na území 

v Tunisu. 

S koncem roku 1938 v podstatě skončilo bilancování ztrát a vyrovnávání se 

s novým vztahem k Německu. Od roku 1939 se množily úvahy o tom, zda bude válka. 

„Nespekulujeme s válkou, a dojde-li k ní přece, toužíme, abychom s ní nepřišli 

do styku.“
130

 

Zajímavé a cenné byly překlady a úryvky z německého tisku. V únoru 1939 

psaly německé noviny o Čechách a Moravě jako o zemích spadajících do německé 

sféry, což se ani ne za měsíc potvrdilo při vzniku protektorátu. „Říká se, že Čechy a 

Morava jsou „stará německá kulturní půda“ anebo součást „německého hospodářského 
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prostoru“. V prvním případě se argumentuje vesměs historicky, v druhém se ukazuje 

hlavně na to, že Německo je náš největší odběratel.“
131

 

 

a. Cenzura a cenzurní praxe druhé republiky 

Předběžná cenzura byla zavedena již v rámci mobilizace 26. 9. 1938. Cenzuru 

prováděla Ústřední cenzurní komise spadající pod ministerstvo vnitra. Cenzura se 

prováděla nejen u tisku, ale i u filmových a divadelních představení. „Od 6. 12. 1938 

převzal dozorčí tiskovou službu úřad předsednictva ministerské rady, konkrétně její 

tiskový odbor, a již 12. prosince 1938 vydal Souborný přehled pokynů pro tiskovou 

přehlídku. Podle věcných hledisek zahrnoval deset celků: trestné činy, vyloučená místa, 

úřední zprávy, vládní činitele, zahraniční politiku, odstoupená území, jednotlivé země 

republiky, hospodářské otázky, vojenské záležitosti a různé.“
132

 Předběžná cenzura 

zůstala zachována i po zrušení branné pohotovosti státu po 28. 2. 1939.
133

 

„Čtenáři novin dobře vědí, že je dnes předběžná tisková censura a že v každé 

redakci sedí státní úředník, který rozhoduje o tom, co vyjít smí a co nesmí.“
134

 

Došlo i ke zrušení řady tisků. Když byla 20. 10. 1938 zakázána komunistická 

strana, dolehl tento osud na komunistický tisk. S činností komunistické strany se 

v Přítomnosti „rozloučila“ Milena Jesenská, která zhodnotila, jakou stopu za sebou 

komunistická strana nechává: „Komunistická strana nechala však lidu velké dědictví. 

Domnívám se, že neblahé, neboť je zkřiveno propagandistickými rozměry: slepou 

důvěrou v Sovětský svaz. Tato důvěra není založena na úvaze a rozvaze, nýbrž na 

víře.“
135

 

Na začátku roku 1939 tento osud potkal i řadu jiných titulů bez ohledu na jejich 

názorovou orientaci. Úhrnem přestalo vycházet až 1 900 titulů.
136

 

Komentáře o tom, jak informuje německý tisk, jako by předesílaly, co čeká i 

naše média v období protektorátu. „Německá publicistika nemá úkol předložit čtenáři 

k snídani bezpodmínečně stůj co stůj nejnovější zprávy. (…) U nás plní tisk důležitou 
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informaci ve státním životě. Stal se nositelem veřejných povinností. Německý tisk musí 

pozitivně spolupůsobiti ve hře státních sil a má proto stejně důležité úkoly jako správa a 

škola,“
137

 citováno z rozhovoru s ministrem německé propagandy Goebbelsem.  

Zajímavý je v tomto ohledu i článek „Němec Němcům o českém tisku“ Eduarda 

Basse z února 1939, který přináší úryvky z německé knihy o Češích
138

. „Veškerý český 

tisk štve a lže, šíří pomluvy a babské tlachy a to úplně bez odpovědnosti.(…) Český 

novinář je největší překážkou na cestě česko-německého dorozumění. Je bez jakýchkoli 

idealistických podnětů, polovzdělán nebo nevzdělán. (…) Češi mají špatný tisk. Zřejmě 

odpovídá národnímu charakteru.“
139

 Bass se snažil jednotlivá obvinění vyvracet, pokud 

tak ale smýšlela většina německé garnitury o českém tisku, není divu, že po vzniku 

protektorátu se stal velmi pozorně střeženou oblastí protektorátního života.  

2.2. Obraz politické reprezentace 

 Okamžitou reakcí na podepsání Mnichovské dohody bylo hledání viníka a 

bilancování předchozí éry, politických strategií a diplomatických postupů. Otázkou 

bylo, jak přebudovat dosavadní politický stranický systém. V první pomnichovské 

Přítomnosti je již krátkým komentářem naznačeno, že je nutné udělat revizi politických 

stran a systému výběru vedoucích osob. „Nyní nejde o zástupce jednotlivých politických 

stran podle mechanického výpočtu, nýbrž o výběr nejschopnějších osob.“
140

  

Dle Peroutkovy reakce lze soudit, že jednotlivé strany se prostřednictvím médií 

vzájemně dohadovaly o jednotlivé podíly viny. „Po patnáct let kritisoval tento časopis 

naše politické strany, oponoval jejich praksi a dostával za to od nich pravidelně 

vynadáno. (…) Všechny hany, které jsme kdy proti našim stranám uveřejnili, jsou 

daleko překonány těmi hanami, jež naše strany nyní samy na sebe v jakémsi 

sebeničivém nadšení kydají.“
141

 Jakmile pominul prvotní šok z nově nastalé situace, 

uchýlil se Peroutka k zamyšlení nad selháním dosavadního stranického systému, proti 

kterému po celé své novinářské působení zbrojil. Nyní, v důsledku mnichovských 
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událostí, uznal jejich nutnost v systému a očekává vznik stran nových. „Stejně by mohl 

z rodiny odpravit všechny členy kromě jednoho a dále to nazývat rodinou. Byla by to jen 

slovní hříčka.“
142

 „Naše strany a naše demokracie mnohem méně se bály vnějších 

nepřátel než voleb. (…) Zničiti strany vůbec, co by to bylo jiného, než zničiti všechnu 

organisaci lidu… (…) Ty strany, které zůstanou, budou musit prokázat své právo na 

existenci. Žádné instituce si národ neudržuje jen proto, aby je měl, nýbrž proto, že doufá 

míti z nich prospěch.“
143

 

„Mnichovský převrat v evropské politice má ovšem důsledky také v naší vnitřní 

politice. Posílil u nás politické postavení těch stran a směrů, které nedůvěřovaly 

ženevské soustavě a které schvalovaly a podporovaly politiku na ní založenou jen 

s vnitřními výhradami.“
144

   

Zatímco proti stranám extrémně pravicovým a fašistickým dalo se v nové 

cenzurní praxi jen stěží brojit, strany na levé straně politického spektra neunikly ostré 

kritice, zvlášť poté, kdy byla komunistická strana v říjnu 1938 zakázána. „Doufám, že si 

v říjnu 1938 mohu dovolit tvrzení naprosto jisté: marxistický socialismus – lhostejno, 

nazýval-li se komunismem nebo sociální demokracií – selhal v Evropě v každém 

rozhodujícím historickém okamžiku.(…) Pozorování zjišťuje nade vše jasně, že 

marxistický socialismus v poklidných dobách společenského míru dovedl spřádati 

odvážné, přeodvážné plány, ale v bouřlivých chvílích společenských krisí propadá 

politováníhodné bezmoci.“
145

 

Vznik nových dvou stran - Strany národní jednoty a Strany práce, které měly 

údajně zjednodušit celý komplikovaný dosavadní stranický systém, sledovala 

Přítomnost důkladně nikoli však kriticky. Tyto strany vznikly přeskupením a spojením 

dosavadně fungujících politických stran. 

Peroutka po řadě úvodníků, které věnoval chybným či správným tahům politické 

reprezentace, jež vedly k nastalé situaci, poukazuje, že ta největší chyba českého 

politického zastoupení trvá. Dle Peroutky jde o čas a o neschopnost řešit problémy 

rychle a efektivně. „Naše strany, docela nechápajíce, jak významným činitelem je čas, 
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se s neochvějným klidem přely v prvním patře o to, kde má kdo sedět, zatím co v přízemí 

už zuřil požár.“
146

 Podle Peroutky není ani zcela jisté, zda by situace v otázkách česko-

německého soužití dospěla tak daleko, kdyby se řešila včas. Situace s příliš pomalým 

jednáním se nyní opakuje. „Uplynulo šest neděl, přestavba dosud není hotova, president 

dosud není zvolen.“
147

 

Politické události čerstvě autonomního Slovenska se vyznačovaly výrazně 

větším tempem. Slovensko využilo pomnichovského oslabení státu a 6. 10. 1938 

dosáhlo autonomie, přiklonilo se k filozofiím nacistického Německo, distancovalo se od 

„masarykovské“ první republiky „…a přihlašovalo se k boji proti marxisticko-židovské 

ideologii, rozvratu a násilí.“
148

 Ruku v ruce s těmito změnami, zvýšil se i zájem o 

sledování událostí na Slovenku, přibylo článků na toto téma. „Jakmile Slovensko 

dosáhlo autonomie, začalo jeho politický vývoj ovládat heslo: „Jeden boh, jeden národ, 

jedna strana.“
149

 

Poté, co Edvard Beneš složil krátce po mnichovských událostech svůj úřad a 

uchýlil se do londýnského exilu, byl 30. listopadu do funkce uveden třetí 

československý prezident – Emil Hácha. Rozsáhlý článek o osobnosti nového 

prezidenta, o jeho pracích a názorech vyšel i v Přítomnosti. „Hácha je zcela moderní 

právník, u něhož není rozporu mezi právem a spravedlností. Nalezl krásu v tvorbě 

práva, nevydává své nálezy jen formálně, nýbrž tvoří je z nejhlubšího přesvědčení, ze 

své vlastní vnitřní síly.“
150

 

Podíváme-li se celkově na obraz dobové politické reprezentace v Přítomnosti 

v období druhé republiky, zjistíme, že celý časopis vyjadřoval vládě podporu. Nikoli 

nekriticky, ale jednotně. Celkové pochopení situace tak, že je nutné podporovat 

v podstatě jakoukoli českou demokraticky zvolenou vládu, či prezidenta, jistě přispívala 

ke stabilizaci společnosti po prožitém zklamání z pomnichovské situace. „Přicházíme-li 

nyní k vládě, kterou sestavil poslanec Beran, musíme ji také především posuzovat 

z hlediska situace, v níž se stát octl, a pokusit se představit si, jaká vláda zde na místo 
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této mohla být. (…) Nový president republiky i nový předseda vlády dali si na tom 

záležet, aby členy vlády byli lidé slušní, vzdělaní a počestní. To je velká věc.“
151

  

 

 2.3. Život v nové legislativně 

O tom, jak se všechny politické a historické události odrazily reálně na životě 

československého obyvatelstva, si v Přítomnosti nejvíce přečteme v rubrice „Život a 

instituce“ a v rubrice „Doba a lidé“. Do obou těchto rubrik, do první jmenované 

zejména, přispívá pravidelně Milena Jesenská se svými silně sociálně orientovanými 

články a reportážemi.  

Druhá republika a později vznik protektorátu s sebou nesly řadu změn, které se 

netýkaly zdaleka jen státních znaků a politické reprezentace. Realizace Mnichovské 

dohody narušila nejen suverenitu státu, ale i silniční a železniční infrastrukturu, 

telefonní a telegrafní spoje, činnost poštovních úřadů aj., což výrazně ovlivňovalo 

celkový život obyvatelstva v nových poměrech.
152

 

a. Problematika uprchlictví 

Výrazným a okamžitým problémem spojeným se vznikem druhé republiky byl 

příliv uprchlíků ze sudetských oblastí. „Před terorem nacistických bojůvek prchali 

z pohraničí Češi i někteří Němci již před zářijovou mobilizací. Po přijetí mnichovské 

dohody k nim přibyly tisíce dalších.“
153

 Realizace Mnichovské dohody znamenala velké 

zvýšení nezaměstnanosti, ještě posilněné příchodem tisíců dalších nezaměstnaných 

z pohraničí. Do Čech prchala i řada „nepohodlných“ Němců z říše – často komunistů, 

antifašistů či židů.
154

 

Hned v prvních „pomnichovských“ Přítomnostech najdeme v listárně redakce 

řadu dopisů čtenářů na toto téma. „…není mi známo, že by právě amputovaný mohl 

poskytnout krev k transfuzi jiného těžce raněného, aniž by se tím vystavil nebezpečí 
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vlastní zkázy.“
155

 Čtenáři často poukazují na Peroutkovu „taktiku národního egoismu“ a 

staví se proti uprchlíkům, zejména pak proti uprchlíkům německé národnosti. 

 Na stranu uprchlíků se pravidelně staví Milena Jesenská, která se mezi ně 

pravidelně vydává a píše o této problematice ve svých článcích. V nádražních halách 

vznikly provizorní noclehárny a noviny se plní inzeráty, ve kterých se uprchlíci snaží 

výrazně pod cenou prodat své nemovitosti v sudetské oblasti a prosí o pomoc 

při hledání zaměstnání.
156

 

 Jaké bylo národnostní složení 150.000 uprchlíků, kteří hledali nový domov ve 

vnitrozemí republiky? O jaké vrstvy obyvatelstva se jednalo nejčastěji? „Dělníci jsou 

mezi uprchlíky nejpočetnější skupinou – s rodinnými příslušníky je jich bezmála 50.000. 

(…) Teprve za dělníky následují soukromníci, jichž je s rodinnými příslušníky asi 

25.000. (…) Třetí největší skupinou jsou soukromí zaměstnanci nejrůznějších kategorií – 

s rodinnými příslušníky skoro 20.000. (…) Nejméně je rolníků (asi 3.000), učitelů (s 

rodinnými příslušníky přes 3.000), veřejných zaměstnanců (celkem 10.000) a lidí ze 

svobodných povolání – podle odhadu také asi 10.000 osob. (…) Kdo se dal třebas jenom 

na chvíli zlákat večerníkovými sensacemi, bude patrně překvapen, zjistí-li, že ze 150.000 

uprchlíků je podle národnosti téměř 120.000 Čechů. Němců je pouze 12.000 a židů 

7.000. (…) Němci a židé odjíždějí ostatně do zámoří, jakmile se naskytne příležitost.“
157

  

 Se začátkem roku 1939 se začínají množit zprávy o tom, jak se žije českým 

emigrantům v zámoří. Zejména pak v Americe. „Před třemi měsíci jsem si nedovedl 

představit, že člověku může spadnout kámen ze srdce, když opouští Evropu. (…) Zde se 

člověk znovu naučí věřit v lidské přátelství.(…) Nalezl jsem již řadu přátel, jakmile 

poznají přistěhovalého Evropana, jsou milí, pozorní a soucitní. (…) Až na činži je tu vše 

mnohem, mnohem levnější než v Evropě.“
158
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b. Nezaměstnanost 

 Nezaměstnanost spojená s problematikou uprchlictví a se ztrátou velkého 

množství pracovních míst v odtržených oblastech představovala jeden z největších 

každodenních problémů druhé republiky. „K 25. prosinci 1938 registroval Ústav pro 

péči o uprchlíky více než 150 tisíc osob, které opustily obsazená území. Kromě toho 

musela státní správa evakuovat téměř 40 tisíc osob pracujících dosud na odstoupených 

územích jako státní zaměstnanci.“
159

 

 Vláda se snažila řešit nezaměstnanost nejrůznějšími opatřeními. Takovým 

opatřením bylo například to, že od listopadu 1938 opustily školství a další resorty vdané 

ženy. Starší zaměstnanci byli předčasně penzionováni spolu s méně zdravotně 

způsobilými.
160

 Milena Jesenská se velmi kriticky ozvala hlavně vůči nařízení o 

vdaných ženách: „Dovolí-li muž ženě, aby pracovala, tedy většinou proto, že přínos její 

práce je nezbytnou položkou pro domácnost.“
161

 

 Mezi další opatření patřilo podepsání dohody mezi Česko-Slovenskem a 

Německem, podle které měli mít českoslovenští uchazeči o práci při příchodu do říše 

stejné mzdové podmínky jako Němci. Vznikaly velké náborové akce na práci 

v německých oblastech. V Čechách vznikly speciální pracovní útvary, do kterých byli 

povoláváni nezaměstnaní, zřizovaly se kárné pracovní tábory, zmenšoval se okruh těch, 

kteří dostávali sociální dávky, dávky se navíc neustále snižovaly.
162

 Docházelo 

k rozsáhlým přeškolováním do oborů, kde byla šance najít zaměstnání. Vznikaly také 

pracovní tábory (např. na Ruzyni), do kterých by bylo možné umístit alespoň část 

uprchlíků, jejichž situace se v provizorních bydleních s blížící se zimou zhoršovala. 

„Zkušenosti s tábory zatím nejsou a nemá smysl psát, jak to tam vypadá. (…) Jisto je, že 

to vypadá nad očekávání dobře.“
163
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 2. 4. Hospodářství  

 Realizace Mnichovské dohody s sebou pochopitelně nesla hluboké hospodářské 

následky. Vzhledem k tomu, že zábor pohraničních oblastí se týkal zejména 

průmyslových regionů, došlo k úplnému ochromení hospodářství. Republika ztratila 

důležité exportní podniky a přestala být soběstačná. Ze státu, jehož ekonomika se 

opírala hlavně o průmysl, se stal stát, jehož hlavní komoditou bylo zemědělství. Situaci 

Česko-Slovenka zhoršovaly i nevýhodné ekonomické podmínky – zatímco za 

československé zboží se platilo málo, ceny produktů z říše (tedy i z obsazených Sudet) 

byly vysoké.
164

 

 „Republika ztratila důležité exportní podniky, které výrazně zlepšovaly aktivní 

obchodní bilanci, a přestala být soběstačná například v dodávce paliva, porcelánu, 

papíru, lnu, juty a konopí.“
165

 

 Rubrika „Národní hospodář“, ve které hned po Mnichově sčítali redaktoři 

Přítomnosti ztráty, se však snažila nevidět situaci tak černě. „Porušila se sice dosavadní 

výrobní a obchodní rovnováha, ale můžeme ji zas upravit. Ztracené továrny lze jednak 

nahradit a jednak máme velikou možnost rozšířit výrobní kapacitu v podnicích stejného 

odvětví. Kromě uhlí a dříví nezměnila se naše základna surovin nijak podstatně, ale i to 

se dá uspořádat a zlepšit…“
166

 I přes poněkud konejšivé vyznění celého článku, který 

byl i přes to na dvou místech cenzurován, je jasné, že republika se nachází ve velkých 

hospodářských problémech. Zároveň se nabízí obavy z rychlého a překotného zakládání 

nových podniků, což by mohlo jen zvýšit destabilizaci situace. 

 „Pro nejbližší dobu budeme mít práce mnoho. Budeme muset zřizovat nové 

dopravní cesty a vybavit republiku na nových hranicích novými nutnými zařízeními, 

nádražími, celnicemi atd. Ale tyto práce jsou práce investiční, které mají teprve opatřit 

předpoklady pro nové hospodářské možnosti.“
167

 

 Během několikaměsíční existence druhé republiky došlo k velké expanzi 

německých bank a naopak k odlivu francouzského a britského kapitálu. České finanční 
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podniky musely odstoupit své pobočky v Sudetech německým bankám. Německu se 

dále musely odstoupit severočeské uhelné doly, notně pod cenou získala říše hutní 

závody v Ústí nad Labem, Mautnerovy textilní závody aj. Polsko získalo díky svým 

územním nárokům nejmodernější hutní závody v zemi – Třinecké železárny. Největší 

zájem mělo Německo pochopitelně o Škodovy závody a o Vítkovické železárny, čeští 

vlastníci však uhájili v těchto podnicích svůj většinový podíl.
168

 

 Na počátku roku 1939 začínal hospodářské redaktory mírně přecházet 

optimismus. „Před operací slíbili odborné i neodborné světové veřejnosti všechnu 

pomoc na bolavém místě v srdci Evropy, vykřeše-li se ze zákroku, o němž konsilium 

usoudilo, že má pomoci ostatnímu evropskému organismu. Srdce si kupodivu pomohlo 

přes řezy, které byly vedeny se souhlasem všech čtyř velelékařů tak neodborně, že 

přeťaly mnoho z toho, čeho je zapotřebí pro život. A to po třech měsících ještě ani 

náplasti nedošly, které byly slíbeny, aby si pomohl vyčerpaný organismus.“
169

 

 

 2. 5. Rostoucí antisemitismus a fašismus  

 Období druhé republiky s sebou neslo nárůst antisemitských nálad. Našlo se 

určité množství lidí vinících z nastalé situace státu židy, a našlo se i množství lidí, jimž 

nastalá situace dovolila uvolnit již existující nenávist vůči této skupině obyvatel. 

V českém prostřední byla tato nenávist spojena i s nenávistí k zednářům. 

Zatímco v Německu byla otázka židovství silně spjata s otázkou rasy, 

v „druhorepublikovém“ prostředí byla spojena i s jinými znaky. Českoslovenští 

antisemité tvrdili, že židovství není jen otázkou krve, ale i povahových rysů a vlastností 

a za židy, či takzvaně „bílé židy“ bylo označováno množství i nežidovských osobností, 

jako například Karel Čapek. 

„…ještě před přijetím protižidovských zákonných norem byli židé de facto 

ostrakizováni z české společnosti.“
170

 Do exilu odcházela již v období druhé republiky 

řada významných osobností kultury židovského původu.  
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Otázce židovství se věnovala i kulturní politika Strany národní jednoty. 

„Jednoznačně a zcela otevřeně požadovali vyloučit vliv Židů ze všech kulturních oborů. 

Důvodem údajně nebyla zášť vůči nim, nýbrž jen „povinná láska k vlastnímu 

národu.“(…) Popírali, že by bylo možné, aby se Židé kulturně asimilovali s českým 

národem.“
171

  

V období druhé republiky antisemitismus v nějaké „oficiální rovině“ v podstatě 

neexistoval. Bránil tomu už dohled zahraničních pozorovatelů, kteří měli na otázce 

židovského obyvatelstva velký zájem, ať ze solidárních či hospodářských důvodů. 

Například Velká Británie nabídla Beranově vládě nemalou finanční půjčku, pokud 

zajistí, že nedojde k rasové diskriminaci židů. Vláda z těchto financí slíbila podporovat i 

emigraci židovského obyvatelstva do Palestiny, zároveň povolila židovským 

podnikatelům vyvést alespoň část kapitálu do zahraničí, ačkoliv byl v té době už 

zakázán vývoz valut za hranice republiky. I díky těmto úlevám emigrovalo mezi říjnem 

1938 a vznikem protektorátu v březnu 1939 na tři tisíce židů. Po vzniku protektorátu, do 

července 1939, kdy to již nebylo možné, to pak bylo dalších více než devět tisíc židů.
172

 

Jedním z dokladů rostoucí rasové, ač neoficiální diskriminace je fakt, že nebyly 

zcela jasné okolnosti, za jakých můžou židé vstupovat do Strany národní jednoty – od 

listopadu 1938 vládnoucí strany. „Podle organisačního statutu mohou být členy strany 

jen příslušníci národnosti české.“
173

 Tato otázka zůstávala několik týdnů nevyřešená a 

výklady se lišily. V případě, že by čeští židé nemohli do strany vstoupit, nebyli by tím 

v podstatě vyloučeni z aktivní politiky? „Podle našich informací zůstává otázka 

přijímání židů do strany národní jednoty stále nejasná, patrně úmyslně.“
174

 

Peroutka, jako šéfredaktor listu, musel často vzdorovat více, či méně přátelsky 

laděným dopisům čtenářů. Zatímco jedni se na něho zanevřeli, protože na jejich vkus 

příliš uznával současný status quo
175

, jiní za to, že v jejich očích proti němu zbrojil: 

„Peroutko, Ty koni pitomej, větší buvol se v českém národě nenajde. Ty jsi vřed na těle 

českého národa, jsi vlastně takovej blbej parchant, židovskej slouha a pohunek. (…) 
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…ty duševní mrzáku, všude by tě dali do koncentráku a pojebali kostru, jen v tom našem 

státě otráveným blbým humanismem se ještě těšíš svobodě, ale v krátkém čase uvidíš, 

jak Tě odpravíme, sloto mizerná…“
176

 I tento dopis byl otištěn v listárně redakce – 

Peroutka na něj však nereagoval. Existují-li dnes otázky a úvahy o tom, zda nebyl 

Peroutka sám v jádru antisemitou, je zajímavým dokladem to, že „skuteční doboví 

antisemité“ (tedy ti, kde se antisemity sami zvou), ho viděli úplně opačně.  

Profese novináře, byla nejen v pražském prostředí spojována s židy, ať zásluhou 

skutečných čísel, zásluhou toho, že židé v této profesi často vynikali, nebo zásluhou 

obyčejné stereotypizace, i proto se na tisk obracel zrak tolika antisemitů. „Po 

říšskoněmeckých novinách koluje, nevíme, z jakého pramene, soupis židů v redakcích 

českých listů. Pod názvem každého českého deníku následuje řádka 8-10 jmen, která 

mají přesvědčit říšskoněmecké žurnalisty o tom, že je celý český tisk ovládán židy.(…) 

Především uvidí jména osob naprosto neznámých a patrně neexistujících, pak jména, 

která se opakují v několika redakcích, pak jména židů, kteří kdysi byli v redakci, ale po 

krátké, přechodné době zase odešli, a konečně největší počet skutečných redaktorů, kteří 

jsou označeni za židy, ačkoliv jsou naprostí árijci. (…) České noviny mají tak nepatrnou 

účast židů jako české divadlo.  Kdo česky vidí a česky mluví, nebude klamat sama sebe 

voláním po poarijštění.“
177

 

V únoru 1939 se už i Peroutka začal věnovat úvahám o narůstajícím 

antisemitismu, a to v reakci na dopis německého studenta, který došel do redakce. 

„Pravda jest, že u nás tomu bylo docela jinak. Na sto německých židovských literátů a 

novinářů přicházel u nás sotva jeden český židovský. (…) My měli jediného židovského 

herce. Proto u nás nebylo půdy pro vznik kulturního antisemitismu,(…) …mimo to byli 

naši čeští židovští spisovatelé a novináři daleko asimilovanější ve svém prostředí.“
178

 

Peroutka striktně odděloval situaci a pozici českých židů a německých a uznával 

rozdílnost situací i z historického hlediska, které mohlo dát základ současné nenávisti 

vůči této skupině obyvatel v Německu. 

Proč se Němci cítí být vyvoleným národem? Na tuto složitou otázku se pokoušel 

odpovědět níže citovaný článek, kde situaci vysvětluje říšský občan Angličanovi. „Jsme 

hnáni k této roli také hlubokým pudem, touhou uspokojit duchovní touhy, které jsou 
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právě tak skutečné a určité jako hmotná touha po chlebu. Věříme – a Führer se nikdy 

netajil touto vírou – že germánská rasa má určité mravní hodnoty, absolutní ctnosti, 

vlastní jen jí samé, vrozené její krvi. Je to rasa, která právě pro tyto vlastnosti cítí 

nepotlačitelné nutkání, jakýsi mravní hlad po vedení, panování, civilisování.(…) 

Podívejte se na nás jen ve světle své vlastní historie posledních tří století a poznáte, že 

jste se od svého zhoubného omylu r. 1914 jen pokoušeli zastavit nevyhnutelný dějinný 

proces.“
179

 

2. 6. Kultura v období druhé republiky 

„Žádnou jinou oblast vnitropolitického života nezasáhla pomnichovská 

všeobecná krize tak hluboce, a nesmiřitelně ji diferencovala jako sféru kulturní, 

duchovní a školskou. Zápas mezi kontinuitou a diskontinuitou s předchozím obdobím 

„Masarykovy republiky“ se tu rozhořel už od prvních říjnových dnů roku 1938.“
180

 

Záhy po mnichovských událostech vydala jasné stanovisko Obec 

československých spisovatelů i Umělecká beseda (sdružující hlavně výtvarné umělce). 

Obě tyto organizace vyjádřily nesouhlas se zradou spojenců, podporu prezidentu 

republiky i snahu dále pracovat pro kulturní a morální ideály.
181

 

18. listopadu 1938 vznikla Národní kulturní rada. „K moci se dostali „zachránci 

národa“, budující „malou, ale naši republiku“! Již toto dobové heslo naznačovalo 

skutečný rozměr jejich „integrálního nacionalismu“. Ve jménu „maločeského“ 

nacionalismu prováděli kampaň za uchování „holé národní existence“, kterou měla 

zajišťovat politika pohybující se mezi zřetelným a jednoduchým nacionalistickým 

programem pro okleštěný stát a proklamacemi o „dobrých sousedských vztazích“ 

s nacistickým sousedem.“
182

 

Tato organizace se také významně podílela na úpravě školních osnov. Dala si za 

úkol přepracovat „mylné výklady“ minulosti, celou filosofii i dějiny literatury. 
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„…novým základem kulturního života se měly stát jako svrchované hodnoty: vlast, 

země, národ a Bůh.“
183

 

„Doporučovalo se číst dílo Karla Klostermanna, Aloise Jiráska, Jana Morávka, 

Viktora Dyka, Josefa Svatopluka Machara, Antonína Sovy či Jaroslava Vrchlického. 

(…)… vyzdvihovala se lidová hudba a ve výtvarném umění se oficiálně ohlašoval návrat 

k tvorbě Josefa Mánesa, Josefa Václava Myslbeka a Karla Purkyněho.“
184

 Řada umělců 

naopak upadla v nemilost, například zástupci Osvobozeného divadla – Jan Werich, Jan 

Voskovec a Jiří Ježek. Jejich divadlo bylo uzavřeno a protagonisté se před štvavými 

útoky uchýlili do emigrace. Jedna z největších filmových hvězd své doby – Hugo Haas 

byl napadán pro svůj židovský původ a nakonec se také uchýlil do exilu. Největší boj se 

však mezi oběma tábory strhl o Karla Čapka. 

První tři pomnichovská čísla Přítomnosti neobsahovala kulturní rubriku. Kultura 

ustoupila politice a první článek rubriky „literatura a umění“ nabídla Přítomnost 26. 

října a další až v prosinci. Otázkou byla hlavně definice „nového národního umění“. 

„Docela patrně pro národní umění jako pro každé jiné umění je třeba měřítek umělecky 

zdůvodnitelných. Jinak propukne zmatek. Na počátku novodobého rozvoje našeho – 

podle úsloví „co je české, to je hezké“ – nejhorší potupou dílu bývalo, nazvat je 

nečeským.“
185

 „Co je to vlastně národní umění nebo trochu jinak řečeno, jak se 

projevuje charakter národů v jejich umění?“
186

 

 

a. Boj Přítomnosti o Karla Čapka 

V předposledním prosincovém čísle najdeme článek o francouzské literatuře a 

tak trochu i o literatuře české – o Karlu Čapkovi. Francouzští spisovatelé a zejména pak 

členové PEN-klubu, včetně francouzského předsedy této organizace, cítili jako velmi 

osobní zradu, jíž se Francie dopustila na Československu v mnichovské otázce. 

Společně rozpoutali velkou podpisovou akci na podporu udělení Nobelovy ceny za 

literaturu československému spisovateli – Karlu Čapkovi, jehož jméno se mezi 

nominovanými objevovalo většinu 30. let. „Několik spisovatelů vydalo pak apel, v němž 
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ve jménu svobody ducha, dvojnásob ohrožené v této chvíli, zapřísahají francouzské 

spisovatele, aby společně s nimi žádali o udělení Nobelovy ceny velikému českému 

spisovateli Karlu Čapkovi.“
187

 Nobelovu cenu za literaturu za rok 1938 nakonec získala 

americká spisovatelka Pearl S. Bucková. V dalším čísle Přítomnosti, v posledním čísle 

roku 1938, si už můžeme přečíst Čapkův nekrolog. 

„Snad po všechna léta přinášela Přítomnost vždy v prvním čísle nového ročníku 

článek od Karla Čapka. Bylo to jeho pragmatické přiznání k nám a naše k němu.“
188

 

Autorem nekrologu byl Ferdinand Peroutka, další články o Čapkovi, které ještě několik 

čísel Přítomnost provázely, byly z pera Milena Jesenské, Rudolfa Bechyněho, Edmonda 

Konráda či Williho Schlamma a jiných. Prostor věnovaný Karlu Čapkovi stal se pro 

novináře téměř manifestačním prostorem – manifestem morálního odkazu TGM, 

pevného postoje Čapkova, ostentativní pietou proti všem, kdo Karla Čapka několik 

měsíců vinili ze zrady na českém národě. „Horkokrevné hlavy tak zvané kulturní 

pravice stíhaly básníka nepřátelstvím skoro do posledního dechu – protože ho 

podezřívaly z politického levičáctví. Pronásledovaly v něm „hradního člověka“, autora 

„hovorů“. Člověka, k jehož osobním přátelům náležely osobnosti ze socialistického 

tábora.“
189

 

„Karel Čapek zemřel, protože jeho srdce neuneslo temnoty roku 1938. Zemřel 

nešťastnou láskou ke své české vlasti, k myšlenkovému světu svého učitele Masaryka, 

k ideji humanistické Evropy. Kapituloval před několika bacily, protože život už 

nemiloval jako dříve.“
190

 

 „Kterýsi bojovný a vojácký odpůrce v nějaké polemice, snad Medek, snad 

Durych nebo někdo z jeho družiny, už nevím, posměšně Čapka nazval zahradníkem, 

naznačuje tím, že Čapek je duch krotký a mírumilovný, jenž se do chlapských klání 

nemá plést. Vskutku tím do jisté míry postihl Čapkův podstatný rys – nedostatek rozkoše 

z boje, malou vášeň ke rvačkám.“
191

  

Když v roce 1945 navázal Ferdinand Peroutka na Přítomnost týdeníkem Dnešek, 

k minulosti se vracel jen málo. Jediné, k čemu se nedokázal nevrátit, byla právě smrt 
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Čapkova a to, co jeho umírání provázelo. Věnoval tomuto tématu článek hned v prvním 

čísle. „Dosud nebylo možno oznámiti, jak opravdu vypadaly poslední dny Karla Čapka. 

Tak, jak uvidíte. Otiskujeme na ukázku několik dopisů, jakých Čapek na podzim 1938 

dostával denně spousty po celé tři měsíce, až do své smrti. (…) K dopisům družily se 

veřejné, téměř denní, jen o málo méně hrubé útoky „Večera“ a „Poledního listu“. Byla 

to doba druhé republiky, kdy všechna havěť, dosud se kryjící pod kameny, považovala 

za své právo vylézt ven.“
192

 

 

3. Přítomnost: Od vzniku Protektorátu k válce 

„Události tří osudových dnů vyvolaly v celé české společnosti i mezi oficiální 

politickou reprezentací druhé republiky překvapení a nejistotu.“
193

  

„Informace o přípravách okupace českomoravského území druhé republiky 

pronikaly do politických, diplomatických a vojenských kruhů z různých stran a zdrojů již 

od počátku roku 1939.“
194

  

Staletá krize soužití mezi Čechy a Němci tímto krokem vyvrcholila a české země 

čekalo pět let boje o čisté národní přežití. Většina vnitřních společenských problémů 

ustoupila do pozadí a národ se spojil v odporu proti germanizačním snahám. Výjimku 

tvořila jen nepočetná skupina českých fašistů a kolaborantů.
195

 

 

3.1. Vznik a počátky Protektorátu Čechy a Morava 

 „Okupace českomoravského území začala pod krycím názvem Březnový vítr již 

v odpoledních hodinách 14. března a dokončena byla během 15. března.“
196

 Hlavní roli 

sehrála armáda. Do akce bylo zapojeno asi 350 tisíc mužů. 16. března 1939 byl 

výnosem říšského kancléře Adolfa Hitlera vyhlášen protektorát německé říše nad oblastí 

Čech a Moravy.
197
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 „Redakce týdeníku Přítomnost není s to technicky zvládnout události, které 

postupovaly a postupují tak rychle. Úvodník, který byl pro toto číslo připraven, přímo 

zastaral v rotačním stroji. (…) Dnes můžeme říci jenom několik slov: český národ prožil 

v posledních několika málo dnech změny velmi dalekosáhlé. Zachoval se i tentokrát 

obdivuhodně klidně, důstojně a ukázněně. Říšský kancléř Adolf Hitler, který ve chvíli, 

kdy dáváme tyto řádky do stroje, přijel na pražský hrad, zaručil svým slovem Čechům 

autonomní vývoj a národní svébytnost.“
198

 Tímto otevírá Přítomnost své první 

protektorátní číslo. Další číslo, druhé poloviny března je už plné témat nového 

protektorátního uspořádání. Na vydání k 22. březnu se ale nepodílel Ferdinand 

Peroutka, který byl v té době zatčený v rámci akce „Gitter“ (viz kapitola „Konce 

Přítomnosti“), o tom se však v Přítomnosti čtenáři nic nedozví. Součástí této akce byla i 

akce proti německým uprchlíkům na území protektorátu. Ti, kterým se nepodařilo utéci, 

byli převezeni zpět do říše, kde byli buď pod stálým policejním dohledem, nebo byli 

převezeni do koncentračních táborů.
199

 

„Jako vždycky, když se dějí velké věci, chovají se Češi výtečně. (…) Jako jindy 

byly plné elektriky. Jenom lidé byli jiní. Stáli a mlčeli. Nikdy jsem neslyšela tolik lidí 

mlčet.“
200

 

 „Teď jsme se svěřili lodi německé říše, ale proud, který strhl Němce, nás dříve 

neunášel. Uklidňuje-li nás něco v těchto dobách, pak jsou to především závazná slova 

německého kancléře a hned potom osobnost prvního říšského protektora.“
201

 O vzniku 

protektorátu se na rozdíl od mnichovské otázky nemluvilo jako o zradě, ačkoli výnos 

Adolfa Hitlera o vzniku Protektorátu Čechy a Morava neodkazoval na žádná předchozí 

jednání s prezidentem Háchou, ale měl povahu jednostranného aktu o okupovaném 

území.
202

 

 „V Hitlerově výnosu o zřízení protektorátu se pravilo, že protektorát má být 

autonomní a sám se spravovat, avšak tato autonomie musela být vedena v souladu 

s politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami říše.“
203

 Říšský protektor byl 
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jmenován přímo vůdcem jako zastánce říšských zájmů v protektorátu. „18. března byl 

svobodný pán Neurath jmenován protektorem a K. H. Frank státním tajemníkem.“
204

 

 „Spontánní reakce českého obyvatelstva na „nový stav“ byla zásadně odmítavá 

a v každém směru protiněmecká. Doslova každodenně vznikaly nesčetné konflikty 

s okupanty.“
205

 Přítomnost se snažila svými texty podporovat zklidnění situace, v rámci 

možností jakýsi návrat do normálu. Na jejích stránkách vyšlo velké množství článků, 

které měly vést ke vzájemnému porozumění mezi Čechy a Němci.
206

 „Český národ 

nechce žádných konfliktů s říšskoněmeckým národem. Ostatně s ním nikdy žádných 

konfliktů nehledal. (…) Proto odsuzujeme každé dráždění, každé píchání, slovem 

všechno, co brání tomu, aby se atmosféra uklidnila, aby se zase mohlo pracovat a lidsky 

žít.“
207

 

V souvislosti se vznikem protektorátu se konala řada akcí jako projev národního 

protinacistického odporu. Mezi takové akce můžeme počítat uctění památky Bedřicha 

Smetany v den 55. výročí jeho smrti, převezení ostatků Karla Hynka Máchy na 

vyšehradský hřbitov, pouť ke sv. Vavřinečku na Domažlicku či na Říp, demonstrativní 

oslavy u pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí aj.
208

  

 20. dubna 1939 oslavila německá veřejnost velkolepě padesáté narozeniny 

Adolfa Hitlera. Při této příležitosti vyšel o Hitlerovi dvoudílný článek v Přítomnosti a to 

z pera šéfredaktora Peroutky. „Adolf Hitler mluví jako Němec, myslí jako Němec a 

jedná jako Němec. Není náhoda, že Nietzscheova filosofie vůle k moci vznikla právě 

v německém prostředí. Závratný vzestup Hitlerův k moci je vysvětlitelný právě jen tím, 

že jest nejskutečnějším reprezentantem svého národa. (…) Pozdrav Heil Hitler jest 

německý pozdrav, na který mají právo jen příslušníci německého národa. Který Čech 

nebo Slovák by jím tak zdravil, tlačí se někam, kam nepatří a odkud bude vyexpedován. 

(…)Národní vůdcové mohou vyrůstat jen vždy z vlastní národní půdy.“
209

 Peroutkův 

článek nelze jinak, než obdivovat – do textu o Hitlerovi dostal za zády cenzorů nejen 
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názor, že Hitler bude vždy německým vůdcem a německým hrdinou, nikoli českým, ale 

i jistou dávku opovržení kolaboranty, kteří se „tlačí, kam nepatří“. 

Přítomnost přinášela zprávy o rostoucím napětí mezi Spojenými státy 

americkými a Japonskem, o dohodách mezi Velkou Británií a Sověty, o novém 

uspořádání ve Španělsku i o aktivitách IRA v Irsku. Často se zdůrazňoval názor, že 

Amerika, jakožto jiný kontinent nemá, co mluvit do evropských záležitostí. „Amerika je 

samostatný kontinent, jehož se nemají dotýkat evropské vlivy a spory; má se tedy tento 

kontinent starat jen o mír vlastní a nikoli se snažit, aby zachránil před válkou nějaký 

kontinent jiný, zvláště evropský.“
210

  

Objevovaly se také informace o tom, že Spojené státy i Velká Británie se 

připravují na válku v Evropě a považují ji za velmi pravděpodobnou. „Američané jsou 

většinou přesvědčeni, že velmi brzy dojde k nové světové válce. (…) Když však přišel 

Mnichov, který vzbudil ve Spojených Státech rozhořčení proti Chamberlainovi, zesílilo 

hnutí isolacionistů, kteří si nepřejí žádného zásahu v evropských záležitostech.“
211

 

„Vypadá tedy mezinárodní situace v tomto okamžiku tak, že Evropa je na 

rozcestí: buď světová mírová konference bez války, anebo snad válka a mírová 

konference až po ní.“
212

 

 Otázka uprchlictví nadále netrápila jen Protektorát Čechy a Morava. Díky 

změnám odehrávajícím se v Evropě opouštěla řada, většinou nezaměstnaných, obyvatel 

Evropy své domovy a z uprchlictví se stal už před začátkem války v podstatě 

celosvětový problém, kterým se začala zabývat Společnost národů. „Celá série 

mezinárodních konvencí, dohod, ujednání, smluv a opatření se pojí s tímto problémem. 

Tvoří se poprvé právní pojem lidí „bez vlasti“ a určuje se přesně, kdo je uprchlíkem a 

jak se s ním má podle toho zacházeti. Současně byla vybudována asi ve dvaceti zemích 

síť zvláštních úřadů, dobrovolných a dobročinných institucí, které poskytují nejnutnější 

prostředky k živobytí…“
213
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a. Tisk, cenzura a cenzurní praxe po vzniku protektorátu 

„Český tisk je ohrožen, údery doby ho zasáhly přímo do srdce.“
214

 V červenci 

1939 se začalo otevřeně mluvit o tom, jak lze pomoci českému tisku a tiskařskému 

průmyslu z krize, do níž se dostal. „… přestalo už vycházet na 3 000 periodických 

časopisů, počet zaměstnaných sazečů klesl na 65%, 70 redaktorů je už bez zaměstnání, 

na 170 redaktorů ve výpovědi, časopisy pozbyly mnoho odběratelů, inserce poklesla tak, 

že to způsobilo pohromu v rozpočtech…“
215

 

Hovoříme-li o protektorátní tiskové legislativě v období od 15. března 1939 do 

1. září téhož roku, kdy zanikla Přítomnost, je nutné zmínit některé základní údaje. 

Veškerý dohled nacistických úřadů odehrával se skrze ustanovené úřady protektorátní. 

Tak vznikl tiskový odbor Předsednictva ministerské rady (TO PMR), který byl podřízen 

skupině Tisk, tato skupina spadala přímo pod Úřad říšského protektora a vedl ji 

důstojník SS Wolfgang Wolfram von Wolmar.
216

 

Český podřízený úřad TO PMR vedl v námi zkoumaném období nejdříve 

Zdeněk Schmoranz
217

 a posléze Arnošt Bareš.
218

 

Cenzura byla třístupňová – prováděla se cenzura rukopisu, obtahu a nakonec 

signálního výtisku, cenzoři byli v redakci 24 hodin denně. Cenzurovaná místa nesměla 

zůstat bílá, ale musela se naplnit nezávadným textem.
219

 

Od vypuknutí války se k dosavadní cenzurní praxi přidaly ještě týdenní 

pravidelné neveřejné konference šéfredaktorů se zástupci skupiny Tisk. Také se 

množily texty, které byly připraveny přímo skupinou a musely být otištěny doslovně.
220

   

31. března 1939 vydal Výbor NS směrnice závazné pro český protektorátní tisk. 

Součástí těchto směrnic bylo i odstranění židů z redakcí, administrací a vydavatelství. 

Zároveň měla být provedena přísná revize, aby v redakcích nepracovali bývalí 

komunisté. Jednotlivým deníkům pak byla určena obsahová orientace.
221
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b. Změny v Přítomnosti po vzniku protektorátu 

„Jistě čtenáři cítí správně, že se ve způsobu psaní českých novin za posledních 

devět měsíců hodně změnilo. Že leckteré staré názory už nejsou propagovány, že mnohá 

jiná taktika jest doporučována. Že také tón k tomu či onomu se změnil. Kdo se tomu 

diví, počíná si jako ten, kdo by se divil, že když jede vůz, jede také ten, kdo na něm 

sedí.“
222

 

S březnem 1939 se v redakci Přítomnosti výrazně změnily poměry. V důsledku 

nových cenzurních nařízení byla ukončena spolupráce se všemi zahraničními 

respondenty. „Noviny otiskují o zahraničních událostech v důsledku změněných poměrů 

censurních a státoprávních jen ty zprávy, které jim byly dodány úřední cestou.“
223

 

V redakci byl 24 hodin denně přítomen jeden ze dvou dosazených cenzorů, jak jsem již 

popsala výše. Navíc byli odpovědní redaktoři voláni osobně k odpovědnosti do sídla 

skupiny Tisk na Malou Stranu, tam byla často vídána Milena Jesenská, která tuto část 

odpovědnosti za týdeník přebírala většinu času místo Peroutky.
224

  

Osazenstvo redakce Přítomnosti se skoro celé obměnilo. Jména, která se dříve 

vyskytovala v časopise každý týden, zmizela a nových se objevilo jen velmi málo. 

Přítomnost najednou „stála“ jen na několika pravidelných redaktorech a řadě 

různorodých externích přispěvatelů. Opravdu pravidelně se setkáváme jen se jmény 

Ferdinand Peroutka, Milena Jesenská, Jan Albert a Zdeněk Smetáček. Ani Peroutka, 

kterému začal život výrazně znepříjemňovat zájem gestapa, nepsal své úvodníky 

s dosavadní železnou pravidelností.  

Ze stránek Přítomnosti zmizela například jména Kornel Synek (krycí jméno 

Evžena Klingera), Josef Pachta, Karel Poláček, Josef Klamer, Willi Schlamm, Gustav 

Winter či Stanislav Budín aj. Někteří redaktoři byli židovského původu, někteří 

emigrovali, jiní možná jen změnili profesi či redakci. Při listování Přítomností 

1938/1939 si můžeme všimnout i toho, že ubývá redaktorů, kteří se podepisují celým 

jménem a výrazně přibývá zkratek a pseudonymů.  
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„Jesenská shromažďovala kolem časopisu skupinu novinářů, kterým byl zakázán 

přístup do jakýchkoli novin. V každém čísle pod jiným pseudonymem sem psali lidí, 

jejichž prozrazení by znamenalo zastavení listu a zatčení redaktorů.“
225

 

V červenci 1939 přibyla v Přítomnosti nová rubrika s názvem „Týdenní 

přehled“, která se skládala z vybraných úryvků z ostatního tisku. Tato mozaika dávala 

dohromady vždy obraz událostí předchozího týdne. Touto úspornou formou dokázala 

redakce zprostředkovat veškerá průřezová témata, aniž by se někdo z redakce musel 

nezbytně ujmout článků na téma „židovská otázka“, „co požadují čeští fašisté“, „zrádci 

národa“ aj.  

c. Čím „Radosti Pavla Grekova“ zastavily Přítomnost 

V červenci 1939 vyšel v Přítomnosti článek „Starosti Pavla Grekova“ Jana 

Alberta. Článek pojednával o divadelní hře „Pavel Grekov“, která je s velkým úspěchem 

uváděna v moskevském Revolučním divadle. Hrdinou je sovětský inženýr, ve kterém 

se, dle Jana Alberta, odráží prototyp dnešního ruského člověka. „Podle toho vypadají 

starosti Pavla Grekova. Jsou to starosti budovatele socialismu v jedné zemi. (…) Pavel 

Grekov, ústřední postava Stalinova Ruska je přesvědčeným isolacionistou.“
226

 Tento 

článek měl poněkud s ironií pojednat o politických jednáních mezi Anglií a Ruskem. 

Tato jednání děsí „Pavla Grekova“, který by rád zůstal mimo veškerá tato dění 

v Evropě. 

Na tento článek navázal Jan Albert v posledním čísle Přítomnosti, 30. srpna 

1939, článkem s názvem „Radosti Pavla Grekova“. 
227

Tento článek beze sporu reagoval 

na tzv. Pakt Ribbentrop – Molotov mezi nacistickým Německem a SSSR o vzájemném 

neútočení. Několikaměsíční vyjednávání Moskvy a západních mocností nepřinesla 

žádný výsledek, zato „vyjednávání s Říší bylo mnohem, mnohem kratší a jeho úspěšný 

závěr byl bleskový.“
228

 Článek ironicky poznamenává, že „Pavel Grekov“ si za 200 

milionů marek koupil alibisticky mír, na který však v dnešní době nemůže spoléhat. 
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„Dnes by mohl jen slepý nevidět, že podpis tohoto paktu je velikým triumfem a 

úspěchem Říše, která v něm porazila svoje obkličovatele na rozhodujícím místě a 

v rozhodujícím okamžiku.“
229

 

Ačkoli se tento článek, který pravděpodobně nějakým šikovným způsobem 

proklouzl za zády cenzorů, stal přímým důvodem k zastavení listu, lze předpokládat, že 

by byl týdeník stejně dříve či později zastaven, ať už pod nějakou záminkou, či 

v souvislosti se zatčením Ferdinanda Peroutky v prvních dnech války. 

3.2. Život v protektorátní legislativě a jeho kultura 

 „Před konsuláty stojí lidé od půlnoci, a zaměstnanci všech konsulátů klesají 

únavou, poněvadž musí několik set lidí denně odmítnout, než naleznou jednoho, který by 

měl všechna kouzla, jež vystěhovalec dnes potřebuje. A přece se dějí zázraky: lidé 

odjíždějí.“
230

 Za rok 1939 opustilo protektorát na 20 000 židů, spolu s nimi i množství 

dalších uprchlíků, kteří se rozhodli hledat štěstí jinde. Po čase začínala být vůči přílivu 

přistěhovalců z Evropy rezervovaná i Palestina. „Přistěhovalectví židů se omezuje na 

deset tisíc osob ročně a dodatečnou kvótu pětadvacet tisíc, celkem tedy pětatřicet tisíc 

osob, další přistěhovalectví židů je povoleno pouze po souhlasu arabských představitelů 

ve vedení palestinského státu.“
231

 Množství států ochotných přijímat uprchlíky se 

zmenšovalo, mezi posledními zbyly státy Jižní Ameriky.
232

 „Pravděpodobně jich asi 

nebude mnoho, kteří odejdou. Jednak není dnes snadné odjet do zahraničí, jednak 

mohou lidé odjet jen s holými dlaněmi a není mnoho lidí, kteří by k tomu měli 

odvahu.“
233

 

 Probíhaly snahy o snížení nezaměstnanosti – řada lidí odjížděla za prací do říše. 

„Na říšském pracovním úřadě je žádost o práci vyřízena během několika dnů. (…) 

V Říši jsou zařaďováni do práce a daří se jim právě tak jako německým dělníkům.“
234

 

Další naléhavou otázkou bylo, co s nezaměstnanou inteligencí, jak a kde je zaměstnat, 

pokud o vzdělané lidi nechce stát přijít emigrací. Tomuto tématu se, snad s ohledem na 
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složení čtenářů, věnovala Přítomnost poměrně rozsáhle. „Každá změna struktury 

společnosti nebo jenom určitého úseku přináší vzápětí řadu problémů, které nebývá 

nijak lehko řešit. Jeden z nich – a nesporně velmi důležitý – je pro nás umístění 

inteligence.“
235

 

 „Že vzděláním se nezískává právního nároku na nějaké místo, jest jasné. 

Morální nárok však zajisté ano, pakli jde o uchazeče se vzděláním a bez něj. (…) Bylo 

zdůrazněno, že hlavní starostí nyní bude, aby každý vzdělanec byl dle svého vzdělání 

umístěn. Mladí mohou býti téměř klidni: byl podán návrh na řešení otázky 

nezaměstnané inteligence.“
236

 

 „Zeptejte se manželů, proč nemají děti, odpovědí vám, že se bojí, že by je 

neuživili. (…) Úbytek sňatků a to, že se ženám nechce vzdát výdělečné činnosti, pokud 

k tomu nejsou rozkazem přinuceny, má stejné kořeny.“
237

 Špatná situace na trhu práce, 

zákaz zaměstnávání vdaných žen, snížená porodnost, obavy z války a nedostatku 

potravin – to vše bylo důležitými faktory, které bezprostředně ovlivňovaly běžný 

rodinný a každodenní život bezprostředně před vypuknutím druhé světové války. 

 19. srpna 1939 vydala vláda Protektorátu Čechy a Morava rozsáhlá jazyková 

nařízení, která na mnoha úrovních protektorátní legislativy i běžného užívání nadřadila 

německý jazyk jazyku českému. „Pokud jde o skutečné provádění jazykového nařízení, 

praví jeden z komentářů, že nařízení musí zlomiti zaujatost českého nacionalismu, že 

přednost německé řeči v Čechách a na Moravě má býti výrazem méněcennosti české 

řeči a zničení jejího kulturního majetku a statku českého národa“.“
238

 „Řeč je jedním 

z projevů duchovního života; její neduhy, zkomolenina, chudoba a schematičnost 

ukazují na stejné vlastnosti ducha. Mít to na paměti dnes je dosti nutné; mluví se a píše 

tak často o budoucnosti národa, ale jazyk je při tom páté kolo u vozu.“
239

 

 V srpnu obavy a očekávání možného vyvrcholení situace v Evropě válečným 

konfliktem gradovaly. „Zahraniční listy píší, že t. zv. válka nervů vstupuje nyní do 

svého posledního údobí a že příští dny přinesou vyvrcholení napětí. Ačkoli jsou úmysly 
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Berlína a Říma ještě nejasné, není naprosto pochyb o tom, že konečné řešení dosud 

otevřených otázek bude brzy přivoděno.“
240

 

 „Pro nynější mezinárodní napětí použil Mussolini názvu „bílá válka“. Je to stav, 

kdy napětí nabylo takového stupně, že za dřívějších okolností, by už obě strany počítaly 

na bojištích tisíce zabitých a desetitisíce raněných.“
241

  

a. Kultura v počátcích Protektorátu 

„České kultura, umění a věda byly vždy tradičně spjaty s politickými zápasy 

svého národa a trvale konstitutivním způsobem spoluvytvářely národní mentalitu. (…) 

V dané situaci sehrála kultura ještě závažnější roli: stávala se nejvyšší formou 

národního života, která mu zbyla a kterou se může národ projevovat.“
242

 

„V jednom se snad všichni shodujeme, že literatura a umění budou pro nás od 

15. března mnohem více znamenati, než dříve, kdy lidé mohli vybíjet svou vnitřní energii 

v onom zápase, který se vedl mezi stranami.“
243

 

„Kulturní pracovníky Čech a Moravy postavily poslední události před obtížný 

úkol. Je na nich, aby prakticky prováděli zákon o kulturní autonomii protektorátu. Mají 

najít cestu srozumění mezi německou a českou kulturou, aniž by zaměňovali jednu 

s druhou.“
244

  

„Mluvíme-li v této době o českém umění, jaký je smysl tohoto přívlastku? 

Především ovšem geopolitický: českost tu neznamená vždycky českou krev, ale už častěji 

českého ducha.“
245

 Obzvlášť po vypuknutí války v září 1939 se zužoval prostor pro 

kulturní aktivity, které vzbuzovaly čím dál větší nevoli a kontrolu okupantů.  

V rámci snahy o „narovnávání“ českoněmeckých vztahů se objevovala řada 

článků o německém vztahu k Čechám a hlavně k Praze.
246

  „Říkají nám: pražské 
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budovy mají německý vzhled, jsou projevem německé kultury, každý Němec cítí, že 

Praha je svým stylem město německé.“
247

 Zdůrazňoval se historický vliv německé 

kultury na českou a jejich vzájemná blízkost. „Týden německé kultury v Praze měl světu 

připomenout nejen kulturní podíl němectví na pražské půdě, nýbrž i manifestovat 

podmínky spolupráce Čechů a Němců.“
248

 

  

3.3. Hospodářství 

 „Okupanti se dostali nejen k moderní výzbroji československé armády, ale 

současně také ovládli rozvinutý zbrojní průmysl, hutnictví a strojírenství, závody 

obuvnického a konfekčního průmyslu a mohli exploatovat i produktivní zemědělství a 

potravinářství.“
249

 Veškeré úsilí okupantů v hospodářské oblasti směřovalo k jedinému 

– k přípravě na válku. Docházelo k usměrňování výroby a oběhu - od léta 1939 začal 

být celý systém volného trhu postupně nahrazován systémem řízeným. Za tímto účelem 

vznikl Ústřední svaz průmyslu pro Čechy a Moravu, který byl vybaven řadou 

pravomocí a určoval podnikům kvóty, dodavatele, odběratele aj.
250

 „Potřeba zvýšené 

kontroly a regulace trhu práce vedla v roce 1941 dokonce k zavedení pracovních knížek 

pro všechny produktivně činné osoby.“
251

 

 Vznik protektorátu s sebou nesl paradoxně i optimistické vyhlídky – a to právě 

v oblasti hospodářské. „Lze předpokládat, že vzhledem k novému celnímu režimu bude 

především zlevněno uhlí pro náš průmysl a zmizí tak nesnáze, s nimiž náš průmysl 

zápasil od října loňského roku. Výrobnost u nás vzhledem k programu čtyřletky 

nepochybně stoupne a dá se předpokládat, že nebude nezaměstnaných, jakmile bude 

spolupráce upravena.“
252

  

 „Sloučením národního hospodářství Německa, Rakouska, sudetských oblastí a 

nyní i Protektorátu Čechy a Moravy, kladou se základní kameny k nové hospodářské 
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velmoci, která pravděpodobně bude brzy největší v Evropě a bude se moci řaditi ve 

světovém měřítku hned za Spojenými státy.“
253

 

 Množství změn způsobených protektorátní legislativou i nejistá situace v Evropě 

vedly k obavám z války. Obyvatelé protektorátu tedy začali nakupovat do zásoby jídlo, 

to vedlo k destabilizaci zásobování a k omezenému odběru potravin již v červenci 

1939.
254

 „Tenhle strašný shon po věcech a zásobách je jednou z věcí, kterým 

nerozumím, právě tak, jako jsem ve dnech všeobecné mobilisace nerozuměla lidem, kteří 

odjížděli. Je to vždycky takové zachraňování sebe na vlastní pěst a třeba i na úkor 

jiných.“
255

 

 Jediná česká banka, která se zachovala, byla Živnostenská banka, kterou bylo 

podstatné zachovat, aby alespoň nějaký kapitál zůstal v „českých rukou“. „Je dále 

zapotřebí, aby bylo zachováno zdravé české peněžnictví. V tomto směru je důležito, aby 

se nestalo nic, co by podvázalo přirozený sklon českého pracujícího člověka k šetření. 

(…) Celá existence Živnostenské banky spočívá na drobných vkladatelích, na tak 

zvaném malém českém člověku.“
256

 

 „Stěžejními body příprav k hospodářskému programu Národního souručenství 

tedy jsou na podkladě zásady hospodářské svébytnosti zemí protektorátu asi tyto věci: 

postupný vývoj ke stavovskému státu, odklon od liberalismu vůbec, reforma veřejné 

správy, reforma funkce velkým institucí veřejných i soukromých, podpora 

malopodnikání…“
257

 

 V létě 1939 byl již počáteční hospodářský optimismus vyčerpaný. Po rozsáhlých 

hospodářských analýzách se ukázalo, že státy velkoněmecké říše zabírají sice velkou 

část Evropy, nezvládají si však navzájem dodat potřebné suroviny. „A jako české země 

nemají potřebné suroviny, o něž jde, aby je mohly dodat Německu, tak ani Německo 

nemá tyto potřebné suroviny, abychom je mohli odebrat tam.“
258
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 3.4. Protektorátní politická reprezentace 

 Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava byla povolena již jen jedna česká 

politická strana. Ta vznikla sjednocením dvou dosavadních – strany Národní jednoty a 

strany Národní práce. Strana Národního souručenství (NS) byla po právní stránce 

jediným uznaným politickým útvarem. Ve stanovách byl požadován, jako jedna 

z podmínek ke vstupu do strany, árijský původ.
259

 „Národní souručenství je 

autoritativní strana.(…) Vedení strany má moc vydávat rozkazy, ale směr a duch těchto 

rozkazů musí být pečlivě vypozorován v duši českého lidu.“
260

 

 Vedoucím orgánem NS byl Výbor NS. „Do Výboru byli jmenováni zástupci 

nejrozličnějších sociálních skupin obyvatelstva, reprezentanti šlechty, ale i zástupci 

dělnických a zaměstnaneckých kategorií. Jeho složení mělo vzbuzovat dojem, že nejde 

tolik o podíl na moci, spíše o symbol národní jednoty a dohody…“
261

 

 V souvislosti s novým uspořádáním, píše se v Přítomnosti čím dál častěji o 

pojmu „nepolitická politika“. „V tomto druhu politiky, na který jsme odkázáni, tj. 

v drobné, neúmorné práci ve všech oborech a ve vytrvalém soustřeďování všech sil a 

sileček, není náš národ pouhým školákem.“
262

 V této souvislosti byly znovu „oprášeny“ 

myšlenky T. G. Masaryka či K. H. Borovského.
263

 

 Na konci dubna 1939 byla vláda Rudolfa Berana nahrazena vládou Aloise 

Eliáše. Práce předsedy Berana byla pozitivně zhodnocena: „V českých zemích nedošlo 

k žádným masakrům, nebyly uspořádány žádné pogromy, extrémní živly byly udrženy na 

uzdě a věci se vyvíjely tak, že porušení právního řádu se omezilo na omluvitelné a 

pochopitelné minimum.“
264

 

 Česká politická reprezentace protektorátu byla spíše pasivně rezistentní, než 

aktivistická, či naopak odbojná. „Dle prezidenta Háchy bylo třeba vytvořit co 

nejrychleji novou politickou základnu, která by „byla v rukou slušných lidí“. Začínala 
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se propagovat představa, že nový politický útvar musí působit dojmem totality, ale musí 

být složen ve své většině z osob demokraticky smýšlejících.“
265

 

 Těsně před válkou zveřejnila Přítomnost několik úvah na téma parlamentarismu, 

který se spolu s demokratickými vládami začal v posledních „mírových“ měsících 

v Evropě hroutit. „Úmyslně píšeme o soumraku evropského parlamentarismu, nikoli o 

soumraku demokracie. Často se ovšem tyto dvě věci ztotožňují a v dosavadní politické 

zkušenosti evropského lidstva znamenaly prakticky jedno a totéž. (…) Parlamenty se 

neosvědčily a často ztroskotaly také proto, že se od nich očekávalo příliš mnoho a že se 

jim ukládaly úkoly, jichž nebyly s to zmoci.“
266

 Parlamentarismus selhal u nás, 

v Maďarsku, Rumunsku, Jugoslávii, Bulharsku, Itálii, Řecku i Španělsku. Jako jediné 

stabilní se ukázaly severské parlamentní monarchie a raritní a tradičně demokratická 

švýcarská republika.
267

 

 Jeden z důvodu, proč je tato kapitola o politické reprezentaci velmi krátká, 

v podstatě vysvětlil Ferdinand Peroutka ve svém úplně posledním úvodníku pro 

Přítomnost (26. 7. 1939): „Jedno se však jeví naprosto nepochybným: v našem životě je 

mnohem méně politiky, než bývalo. Z našeho vlivu je odstraněno dělání politiky 

zahraniční; z našeho života zmizela většina boje mezi stranami a směry a zůstal spíše 

jen generální a věčný boj mezi dobrými a zlými; i pokud se týká uspořádání našich 

vnitřních věcí, leccos bylo odňato ze sféry naší samostatné působnosti; říšský protektor 

jest oprávněn schvalovati naše zákony a nařízení nebo sám je za nás vydávati.“
268

 Tím, 

že většina politických rozhodnutí zmizela z české sféry vlivu, zmizela, dík důsledné 

cenzuře, do jisté míry i z tisku. Tento fakt se musel silně podepsat zejména na obsahu 

politického týdeníku, jakým byla Přítomnost.  

 3.5. Protižidovská politika 

 „Jeden z významných cílů politiky okupační moci představovalo také „řešení 

židovské otázky“. Jestliže se měl stát protektorát integrální součástí říše, pak musely 

germanizační kroky zahrnovat i tuto oblast. Židé se měli stát občany druhého řádu, před 
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nimiž se árijsky čistá majoritní společnost musí bránit.“
269

 Nejpřísnější opatření spojená 

s touto otázkou je však nutné klást hlouběji do protektorátu, do roku 1942, kdy říšský 

protektor nastolil „konečné řešení židovské otázky“.  

 V počátcích protektorátu bylo ještě možné, ač poměrně komplikované, aby židé 

opustili za specifických podmínek zemi (takovým odchodem přišli o majetek, který 

však byl stejně postupně arizován) a říše dokonce židovskou emigraci do jisté míry 

podporovala. Hranice Protektorátu Čechy a Morava se postupně uzavíraly. V létě 1939 

byly přechody hranic už velmi komplikované a možné v podstatě jen za pomoci 

převaděče. „V roce 1939 se z protektorátu legálně vystěhovalo 19 016 Židů, v roce 1940 

6 176 a v roce 1941 to již bylo jen 535 Židů, v následujících dvou letech pouze 93 

osob.“
270

 

„Na projevy antisemitismu druhé republiky, které ovšem ovlivňovaly tlaky ze 

zahraničí, navázala protižidovská opatření přijatá vládou protektorátu již 17. března 

1939. Vláda zakázala výkon lékařské a advokátní praxe neárijcům.“
271

  Postupně 

docházelo k odstraňování židů z vedoucích pozic, k označování árijských obchodů, 

k arizaci židovského majetku aj. k určování židovství byla poprvé použita kritéria 

norimberských zákonů.
272

 „V každém ohledu jsou nařízení velmi podrobná a tresty za 

každý přestupek, přečin nebo zločin proti norimberským zákonům velmi přísné.“
273

 

O protižidovské politice se zmiňuje Přítomnost jen sporadicky. Často v 

„Týdenním přehledu“ v některém z převzatých článků, nebo v listárně, kde se čtenáři 

dotazují na norimberské způsoby určení židovství, či na jiné související záležitosti. 
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Závěr 

 Po prostudování veškeré literatury jsem dospěla k několika závěrům. Redakce 

týdeníku Přítomnost se s veškerými omezeními, která s sebou přinášely změny poměrů, 

vypořádala víceméně se ctí. Její redaktoři se nikdy nenechali unést projevy primitivního 

antisemitismu, českého nacionalismu, ani jinou z tendencí, které se množily v českém 

tisku. Ostatní tisk za to naopak podrobovali kritice a kritizovali obzvlášť osobní útoky 

ať už na Čapka, Beneše či Masaryka. Ano, pokud bychom vyloženě hledali, lze najít 

v určitých článcích sporné pasáže, ani ty však nikdy neupadají do usvědčující 

jednoznačnosti.  

 Je známo, že na sklonku existence týdeníku, kdy veškerou agendu v podstatě 

vedla Milena Jesenská, spolupracovalo s Přítomností množství již zakázaných autorů, 

jejichž pseudonymy znala v řadě případů jen Jesenská, a tudíž je nám dodnes totožnost 

některých autorů neznámá.
274

 Vzhledem k tomu, co jsem se dozvěděla o chodu 

Přítomnosti, zdá se mi velmi nepravděpodobné, že by o tomto faktu něco nevěděl i 

Ferdinand Peroutka, ač byla Jesenská v těchto ilegálních aktivitách nepochybně vůdčí 

osobností. 

 Mám-li odpovědět na otázku, zda lze Přítomnost považovat za „ostrůvek 

demokratické žurnalistiky“ své doby, musím odpovědět záporně. Stejně jako ostatní 

tisk, byla nucena ohýbat své texty dle dobového diktátu. Diktát přijímala v nutných, 

nezbytných mezích, do řady článků však skrz cenzurní síto dokázali autoři přenést přece 

jen to, co považovali za nutné sdělit. Nelze sice označit redakci, kde sedí 24 hodin 

denně cenzor za demokratickou, se smýšlením většiny redakce se to však nevylučuje. 

 Některá témata se na stránky Přítomnosti nesměla dostat, jiná musela. V rámci 

možností, které dobový tisk měl, podávala Přítomnost vyvážené množství informací o 

jednotlivých tématech. Stejně jako ostatní média, se snažila klást důraz na národní 

hrdost, nutnost zachování české kultury, zároveň vyzývala ke klidu, důstojnosti a 

nepodporovala „půtky“ vznikající mezi občany a okupanty. Redaktoři apelovali na 

humanitu, solidaritu a nutnost pevných morálních postojů, bez kterých by národ ztratil 

důležitější věci, než je část území.  
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 Peroutka udával týdeníku směr hlavně z politického hlediska. Zůstal věrný svým 

realistickým postojům a s heslem „zachovati se“ zastával hlavně pragmatické principy. 

Milena Jesenská přinášela na stránky Přítomnosti velkou dávku solidarity a snahy o 

pochopení nelehké pozice „nevítaných“ uprchlíků ve vlastní zemi a nezaměstnaných. 

Dokázala tím vtisknout týdeníku „lidskou tvář“. Celkově si Přítomnost dokázala 

zachovat alespoň to elementární z přístupů „masarykovské“ první republiky a 

humanismu.  

 Během psaní práce jsem nenarazila na závažnější komplikaci, která by mě nutila 

se odchýlit od záměrů předeslaných v tezích bakalářské práce a od stanovených cílů. 

Jediné, v čem se vyskytla drobná komplikace, byl rozsah zvoleného období. Právě 

zvolené období se ukázalo poměrně rozsáhlým. Rozsah měl ale podle mého názoru 

opodstatnění a význam. Takto zvolené období mi umožnilo sledovat Přítomnost od 

chvíle, kdy se na ni, stejně jako na zbytku republiky, poprvé podepsal vliv nacistického 

Německa. Článků, které jsem pročetla, bylo velké množství a nebylo možné exaktně 

stanovit jednotný klíč k výběru citovaných článků. Rozhodla jsem se vybírat hlavně 

články klíčových témat, tedy témat, která se výrazně opakovala a lze předpokládat, že 

redakce jim přikládala větší význam. Stejně zajímavé bylo všímat si i toho, o čem se 

nepsalo vůbec, či velmi zřídka. 
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Summary 

This thesis aims to evaluate the work of the editorial board of an independent weekly 

political magazine ‘Pritomnost’. The magazine was published during the periods of the 

‘Second Republic’ and ‘Protectorate of Bohemia and Moravia’ after which it was 

suspended. 

The core of the thesis consists of an analysis of a number of articles reflecting 

frequently published topics. Quotations of these articles have been contextualised to 

show an accurate image of the historical period and events which occurred at that time. 

One of the key questions of the thesis asks whether it is possible to understand the 

magazine ‘Pritomnost’ as an example of a democratic journalism of its time. 

Unfortunately, this was not the case. As well as other forms of press ‘Pritomnost’ had to 

follow a code of propaganda and censorship. However, despite the necessity to take the 

propaganda into an account writers of the magazine managed to release information 

which they believed was crucial and essential to be published. This was particularly 

difficult in an editorial office where there was a censor present 24 hours a day which 

made the newsroom anything but democratic. However, the editors did not believe in 

the censorship ideology. 

‘Pritomnost’, as well as other media, put an emphasis on national pride and the 

necessity to preserve Czech culture. Moreover, it supported peace, dignity and it 

condemned skirmishes between the Czech nationals and occupants. Writers appealed to 

people’s humanity, solidarity and the urgency of a strong moral attitude. These 

characteristics were believed to be crucial for the nation’s ability to preserve its 

integrity.  

The personality of Ferdinand Peroutka was crucial to the political views of the 

magazine. He remained loyal to its pragmatism. His motto ‘to retain ourselves’ 

demonstrated his realistic principles. Another writer, Milena Jesenska, enriched the 

magazine with her strong sense of solidarity. Moreover, she endeavoured to understand 

the difficult position of escapees unwelcome in our country, unemployed people and 

people in other difficult situations. Her attitude brought humanity to the political 

magazine. Overall, the magazine retained at least the elemental components of the ‘First 

(Masaryk’s) Republic’. 
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