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Abstrakt
Západní zahraničně politická orientace první československé republiky se odvíjela od
dlouhodobé snahy vymanit se z německého mocenského orbitalu a od okolností jejího
vzniku v roce 1918. Obecně přijímaný narativ o přátelství Francie a Británie vyústil po
podepsání Mnichovské dohody 30. září 1938 v hluboký mentální otřes, v jehož důsledku
došlo k novému přeorientování českých zemí na Východ. Cílem této diplomové práce je
postihnout tento náhlý obrat prostřednictvím zachycení proměny obrazu Británie jako
jednoho z nejdůležitějších meziválečných spojenců v inkriminovaném roce zlomu.
Diskurzivní analytická metoda je aplikována na vybrané články tří periodik jako zástupců
tří meziválečných ideologických proudů. Jedná se o Lidové noviny, konstruující obraz
ovlivněný zahraničně-politickou orientací Hradu, Venkov jako tiskovou tribunu
nejsilnější meziválečné politické strany a Rudé právo jako producenta obrazu
nekonformního.

Abstract
Western orientation of the interwar Czechoslovak foreign policy was based on a longterm
effort to extricate the territory from a German sphere of influence and on the
circumstances of its formation in 1918. A generally accepted narration about the
friendship of France and Britain resulted in a deep mental shock after the messages about

the signing of the Munich Agreement reached Czechoslovakia on the 30th of September
1938. Consequently, Czechoslovakia reoriented itself towards East. The aim of this
diploma thesis is to capture this sudden turn through an analysis of the British image in
selected Czech journals. Britain is in this regard examined as one of two most important
interwar allies of Czechoslovakia. Discoursive analysis is applied to articles appearing in
three periodicals, which represent three interwar ideological groups. Namely, the diploma
thesis works with Lidove noviny, which were constructing an image influenced by the
foreign policy orientation of the Castle, Venkov, which acted as a press agency of the
most powerful political party, and Rude pravo, whose editorial line was comparatively
noncomformist and thus represents a desirable alternative.
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Úvod
„Vzpomínám dvou zlých letních měsíců, které jsme spolu ztrávili v domě u potoka; zlých pro muže jeho
citlivosti a představivosti, jenž nemohl nevnímati, jak se již hrne neštěstí. Vzpomínám onoho večera po
Godesbergu, kdy řekl: ‚Umřel mi svět. Nemám už proč psát.‘ Rozumějte dobře, jaký svět mu to umřel: to
byla víra, že český národ má už navždy zajištěnou svou celistvost ve svých hranicích; víra, že zde, i na
západě, jsou lidé ochotni pro stejné věci žít i umírat; víra ve světla, která hoří ve Francii a v Anglii.“1

Ferdinand Peroutka o Karlu Čapkovi, nekrolog, 29. prosince 1938

V předvečer jedné z nejvýznamnějších událostí moderních českých dějin – podepsání
Mnichovské dohody v září 1938 – měl předseda vlády Milan Hodža popsat zahraničněpolitickou strategii Československa jako „snahu držet se Francie a Anglie za šos jako
klíšťata a nepustit je, i když se budou snažit vyklouznout“.2 Těsné přimknutí se
k Západu vyplývalo v meziválečném období ze snahy vymanit se z německého
mocenského orbitalu. Západní alternativa byla v průběhu první světové války
vynalezena Tomášem Garriguem Masarykem, republiku si jako vymodlené dítě
vybojoval díky svým politickým schopnostem a náhodě v podobě souběžného vzedmutí
podpory práva národů na sebeurčení. V úzké spolupráci s Edvardem Benešem ji poté
všemi možnými nástroji po dobu téměř dvaceti let úzkostlivě střežili a hájili.
S Francií v této době Československo pojila spojenecká smlouva, s Británií
pouze její závazek přijít Francii na pomoc v případě, že bude napadena, nikoliv tedy při
realizaci jejích jiných spojeneckých závazků.3 Země tak spolu se svými politickými
vůdci po dvacet let logicky spoléhala na ty členy mezinárodního společenství, kteří
v roce 1918 posvětili její vznik. Návrat německého expanzionismu v kombinaci se
Západem nastoupenou cestou politiky appeasementu však rok po Masarykově smrti
nejen existenci první československé republiky ukončily, ale vmanévrovaly také velkou
část světa do druhé světové války. Podepsáním Mnichovské dohody zástupci Německa,
Francie, Británie a Itálie byly nacistickému Německu odstoupeny Sudety, přičemž bylo
jen otázkou času, kdy bude pohlcen i zbytek země, jenž ve formě druhé republiky
přestal existovat o půl roku později. Dohoda představuje dodnes vysoce polarizující
téma českých dějin, nejen že totiž nastartovala procesy, které vyústily ve čtyřicet let
trvající

nedobrovolné

přináležení

k východnímu

bloku,

zcela

zásadně

1 Ferdinand Peroutka, „Sbohem K.Č.“, Lidové noviny, 29. prosince 1938.
2 citováno v Jan Tesař, Mnichovský komplex: Jeho příčiny a důsledky (Praha: Prostor, 2000), 78.
3 Zdeněk Hazdra a Lukáš Vlček, eds., Mnichov 1938 a česká společnost (Praha: Ústav pro studium
totalitním režimu, 2008), 93.
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3
zkomplikovala české vztahování se k Západu. Důsledky reálného působení i následných
manipulací s výkladem mnichovských událostí jsou v české společnosti patrné podnes.4
Diplomová práce se do debaty o českém mentálním a geopolitickém oscilování
mezi Východem a Západem a o jeho prvorepublikovém vychýlení k Atlantiku vřazuje
upřením pozornosti na obraz Británie jako jednoho ze dvou klíčových meziválečných
spojenců Československa. Porozumění české mentální mapě je ve vyhroceném čase
roku 1938 chápáno jako nezbytné pro správnou orientaci v českých moderních dějinách
a českém vztahování se ke světu.
Sledování a interpretace britského obrazu ve vybraných českých periodicích má
zároveň přispět střípkem poznání do oblasti česko-britských vztahů, v duchu výzkumu
historie mentalit má však, jak již bylo naznačeno, především osvětlit další část z dosud
neprobádaných zákoutí české národní identity. Obraz „těch druhých“ prostředkuje obraz
vlastní. Cílem práce proto není ukázat, jaká byla Británie v roce 1938 (což samozřejmě
analýza vybraných pramenů – totiž českého tisku – ani neumožňuje), ale ukázat, jak o ní
smýšleli, jaké naděje a vize si do ní projikovali, a jak se v ní „zklamali“ Češi. Práce
poskytne vhled do mentálního vztahování se k Británii tří deníků – Lidových novin,
Venkova a Rudého práva. Pokryje tak produkci nejvýznamnějších meziválečných
ideových proudů.
Analýza tisku počíná v březnu 1938 během anšlusu Rakouska, který
předznamenal všechny další politické krize, zároveň však časovému ukotvení práce
konvenuje fakt, vyplývající dnes z historických dokumentů – tedy, že minimálně od
března 1938 západní mocnosti nebyly ochotny angažovat se ve prospěch
Československa vojensky.5 Práce tak poodhaluje obraz Británie v měsících, kdy se
představy českých intelektuálů začaly rozcházet s realitou. Bylo by proto jednoduché
takový obraz označit za klamný či nepravý, obdobné hodnocení je však zcela
irelevantní. Pro potřebu zachycení českého mentálního světa roku 1938 není důležité,
nakolik se ideje potkávaly s realitou, jelikož pro současníky onou skutečnou Anglií byla
právě ta, popisovaná v českém tisku - idylická, hravá, spolehlivá a čestná – taková, jaká
bude postupně zachycena v jednotlivých kapitolách práce.
Srovnání obrazu Británie před Mnichovem a po Mnichovu ukáže, jak se obraz
proměnil a zda je možné u dříve názorově ostře se rozcházejících deníků nalézt
v interpretaci události styčné body. Jinými slovy, zda byl Mnichov vnímán jako „zrada“
4 Viz. reflexe současného nejednoznačného vztahování se České republiky k Východu a Západu
zachycená v publikaci: Petr Hlaváček, Václav Bělohradský, Martin C. Putna, Michael Romancov et
al., Proč jsme Západ?: Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností (Praha: Univerzita
Karlova v Praze, 2016).
5 Jan Filípek, Mnichov 1938: Hra o Československo (Praha: Dr. Eduard Grégr a syn, 2001), 61 nebo
Igor Lukeš, Československo mezi Stalinem a Hitlerem: Benešova cesta k Mnichovu (Praha: Prostor,
1999), 89-94.
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všemi hlavními ideovými proudy - liberály, agrárníky i komunisty. Důraz obecně není
kladen na kvantifikaci zjištění, ačkoliv i ta je součástí práce. Meritum argumentace stojí
na

konkrétních,

ve

většině

případů

emočně

nabitých

výpovědích.

Úvod

předznamenávající citace nekrologu jednoho z otců meziválečné české anglofilie, Karla
Čapka, je tak jen jedním z příkladů nosnosti zvoleného tématu.
Struktura práce se ve svém základu dělí na teoretickou a analytickou část. První
kapitola osvětluje historiografický kontext všech tematických oblastí, kterých se
definované téma dotýká. Konkrétně se jedná o představení současného stavu výzkumu
v oblasti česko-britských vztahů, percepce tzv. mnichovského traumatu, přemýšlení o
českých zemích jako teritoriu mezi Východem a Západem a konečně formativní roli
Hradu v meziválečném období. Druhá kapitola poté představuje základní teoretickometodologické koncepty. Historie mentalit je zde popsána jako interdisciplinární směr
bádání navazující na imagologii. Teze představené v posledních dvaceti letech historiky
Janem Křenem, Evou Hahnovou a Jiřím Rakem jsou vztaženy k diplomové práci. Dále
kapitola představuje tisk jako historický pramen a v rámci kritiky pramenů se noří
hlouběji do historického kontextu první republiky. Kapitola tak popisuje systém
fungování stranického a nezávislého tisku a dotýká se také dobové cenzurní praxe.
Závěrem je popsána užitá metoda diskurzivní analýzy a pojmy mentální mapa a topos,
které práce dále hojně využívá.
Analytická část práce sestává z celkem sedmi kapitol. První čtyři jsou
koncipovány jako tematické studie. Postupně popisují čtyři výrazné topoi, objevující se
v předmnichovském obrazu Británie – jedná se o topos Británie jako kulturněspolečenského vzoru, Británie jako garanta uvážlivosti, stability a rovnováhy, Británie
jako země, se kterou Československo sdílelo totožné zájmy a Británie jako země, která
se o Československo zajímala. Na produkci těchto vzájemně propojených, pozitivně
konotovaných obrazů, se podílely všechny tři analyzované deníky v různém složení.
Jednotlivé kapitoly většinou představují verze topoi odděleně, vždy pak na konkrétních
příkladech vysvětlují, jak se k jednomu z hlavních meziválečných spojenců ta která
ideová skupina vztahovala a jak s obrazem pracovala. Pátá ze sedmi analytických
kapitol je koncipována jako případová studie, zaměřující svou pozornost na misi lorda
Runcimana, který měl v létě 1938 za úkol prostředkovat mezi československou vládou a
Sudetoněmeckou stranou. Tato událost byla vybrána s ohledem na extrémní názorový
rozchod jednotlivých periodik a ideovou názornost komentářů. Předposlední kapitola
představuje topos Británie a pokrytectví. Ukazuje, že ačkoliv byl předmnichovský obraz
Británie dominantně pozitivní, kritika určitých aspektů britské politiky postupem
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měsíců sílila i v prozápadních Lidových novinách. Šok pramenící z podepsání
Mnichovské dohody zástupci Německa, Británie, Francie a Itálie 30. září 1938
představuje

objekt

zájmu

kapitoly

poslední.

Proměna

obrazu

Británie

v pomnichovských měsících zachycuje směsici autentických pocitů, které ovlivnily
české vztahování se k Západu na dlouhá desetiletí dopředu. Závěr práce přináší nejen
poznatky reflektující proměnu české mentální mapy v roce 1938, ale také výstupy
kriticky se vztahující k obecně přijímaným hodnocením meziválečných periodik.
Naznačeny jsou nakonec možnosti dalšího výzkumu.

1. Historiografický kontext
Pro správné pochopení logiky, na které je práce vystavěna, a naznačení místa, které si
v rámci historiografického bádání snaží vytyčit, je nutné zařadit ji do několika různých
výzkumných kontextů. Jedná se o vřazení do prací zabývajících se česko-britskými
vztahy, Mnichovskou dohodou, poměrně nedávno znovu oživeným přemýšlením o
českých zemích jako o geopolitické entitě mezi Východem a Západem a rolí Hradu
v éře první republiky.
Reflexe česko-britských vztahů je v českém akademickém prostředí časově velmi
nerovnoměrná. Zatímco komplexnímu historickému vývoji styků a vazeb mezi českými
zeměmi a Británií se podrobně věnovali čeští anglisté v první polovině 20. století,
čtyřicet let značného badatelského omezení se projevilo v absenci studií, zkoumajících
česko-britské vztahy meziválečného období. Dohánění tohoto deficitu je postupné,
avšak například práce Jindřicha Dejmka a Evy Hahnové z posledních let slibují zaplnění
tohoto problematického vakua. Větší počet studií zabývajících se česko-britskými
vztahy se zaměřuje pouze na druhou polovinu 30. let.
První ucelený pohled na česko-anglické vztahy představil v roce 1916 zakladatel
české anglistiky Vilém Mathesius v článku Dvě kapitoly o Češích a staré Anglii 6.
Pravidelně se v období první republiky vyjadřoval k současnému dění v Británii i
historickým souvislostem lingvista Otakar Vočadlo. Sloupky v Lidových novinách však
nebyly jediným Vočadlovým přispěním k prohloubení poznání česko-britských vztahů.
V roce 1924 se stal průvodcem Karla Čapka po britských ostrovech, přičemž z
několikatýdenního putování českého spisovatele a dramatika vznikl cestopis Anglické
listy7,

jenž

se

v průběhu

let

stal

fenoménem

cestopisné

literatury

nejen

6 Vilém Mathesius, „Dvě kapitoly o Češích a staré Anglii“, Zlatá Praha 34, č. 13 (1916-1917 - 27. 12.
1916): 151-154.
7 Karel Čapek, Anglické listy (Praha: Štorch-Marien, 1925).

6
v Československu, ale i v zahranicí. V roce 1975 pak Vočadlo vydal publikaci Anglické
listy Karla Čapka8, ve které poskytl detailní vhled do zákulisí styků jednoho z hlavních
prvorepublikových anglofilů s G. B. Shawem, G. K. Chestertonem a britskými
intelektuálními kruhy obecně.
Ještě během války vyšla v exilu kniha publicisty Kamila Kleinera Sedm set let
angločeských vztahů9, jejich nejzdařilejší obraz však poskytl až po válce historik Josef
Polišenský v publikaci Anglie a my10. Polišenský se stal v roce 1982 také autorem jedné
z mála prací českého původu, jež mapuje historický vývoj Británie11.
V době socialismu se tématu meziválečných česko-britských vztahů věnovali
okrajově a s přístupem pouze k českým primárním zdrojům Alena Gajanová 12 a Robert
Kvaček13. Přístup k britským zdrojům a svobodné akademické prostředí však mohli
využít až badatelé po roce 1989, kdy začaly vznikat příspěvky s politicky méně
zatíženým podtextem. Mezi nejvýznamnější příspěvky do debaty tak, jak již bylo
zmíněno, patří více než čtyři sta stránková publikace Jindřicha Dejmka Nenaplněné
naděje: Politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie (1918-1938) 14,
jež nabídla ucelený obraz diplomatických vztahů meziválečného období a vyplnila tak
mezeru poznání důležitého úseku českých dějin. Dejmek zpracoval britské archivní
materiály důsledně a kvalitně. V úvodu publikace pak vybídnul akademickou obec k
doplnění obrazu Československé republiky v Anglii. 15 Jednou z nejvýraznějších
odpovědí na tuto výzvu je kniha Dlouhé stíny předsudků: Německé a anglické
stereotypy o Češích v dějinách 20. století 16 historičky Evy Hahnové. Snahou o
porozumění britsko-českých stereotypů se zde Hahnová táže po příčinách vnímání
Mnichova jako zrady a křivdy. Vyvrací, že by sympatie pociťované v meziválečném
období k Angličanům byly symetrické.17 Naznačuje tak výzkumný potenciál, ke
kterému se hlásí tato diplomová práce.
Období druhé poloviny 30. let, jež předcházelo kritickému zlomu ve vztahu Československa k Británii i Francii, je v akademickém prostředí logicky věnováno více
prostoru, než obdobím jiným. Kapitolou samou pro sebe je pak dlouholetá debata o
8
9
10
11
12
13
14

Otakar Vočadlo, Anglické listy Karla Čapka (Praha: Academia, 1975).
Kamil Kleiner, Sedm set let angločeských vztahů (Londýn: Čechoslovák, 1942).
Josef Polišenský, Anglie a my (Praha: Petr, 1947).
Josef Polišenský, Dějiny Británie (Praha: Svoboda, 1982).
Alena Gajanová, ČSR a středoevropská politika velmocí (1918-1938) (Praha: Academia, 1967).
Robert Kvaček, Nad Evropou zataženo (Praha: Svoboda, 1966).
Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje: Politické a diplomatické vztahy Československa a Velké
Británie (1918-1938) (Praha: Karolinum, 2003).
15 Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje: Politické a diplomatické vztahy Československa a Velké
Británie (1918-1938) (Praha: Karolinum, 2003), 10.
16 Eva Hahnová, Dlouhé stíny předsudků: Německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století
(Praha: Academia, 2015).
17 Ibid., 156.
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Mnichovu samotném a jeho vnímání v čase a prostoru. Jednou z prvních prací, zabývajících se komplexní situací Československa v předmnichovských a pomnichovských
dnech byla publikace Míly Lvové Mnichov a Edvard Beneš18 z roku 1968, která se
prostřednictvím práce s českými archivními materiály a řadou sekundárních zdrojů přiřadila ke konvenčnímu výkladu události. Ten zásadně zpochybnil až v roce 1989 Jan
Tesař ve vysoce polarizující publikaci Mnichovský komplex: Jeho příčiny a důsledky19,
kde se nezaměřil na rozšíření pramenné základny tématu, ale na jeho reinterpretaci.
Tesař předložil několik zásadních tezí: České trauma z Mnichova je podle něj iracionální a veřejnosti bylo vnuceno a dále posilováno všemi pomnichovskými ideovými
skupinami – bezprostředně Edvardem Benešem, po roce 1948 pak komunistickou vládou i emigrací. Mnichov se podle něj stal pouhým mocenským nástrojem, jenž byl
v průběhu desetiletí využíván na úkor racionální analýzy faktů. V důsledku tak mnichovské trauma zatížilo vztahy Čechů ke všem druhým národům a znejasnilo umístění
Československa na mentálních mapách většinové společnosti. Diplomová práce se
k Tesařovým tezím staví kriticky. Přebírá jeho základní premisu Mnichova jako vysoce
kontroverzního a za mocenskými účely zneužívaného tématu českých dějin, v rámci
snahy o postižení obrazu Británie v roce 1938 si však klade otázku, zda byl pocit mnichovské zrady opravdu pouze vědomým konstruktem elit anebo se zakládal na působení
dlouhodobé narace o opěrných bodech meziválečné zahraniční politiky, v tomto případě
pak konkrétně spolehlivosti a čestnosti Británie, přičemž šiřitelé této narace byli o její
autentičnosti do velké míry sami přesvědčeni.
Pro úplnost shrnutí mnichovské historiografické stopy a v širším pojetí také bádání
v oblasti česko-britských vztahů je dále třeba vyzdvihnout práci Víta Smetany, jenž v
roce 2008 vydal knihu In the shadow of Munich: British Policy toward Czechoslovakia
from the Endorsment to the renunciation of the Munich Agreement (1938-1942) 20.
Smetana se jako jeden z prvních českých historiků dokázal odpoutat od již poměrně vyčpělé debaty o mnichovské zradě a rozvinul linii britského dobového prizmatu. V duchu
odpoutání se od národně sebestředné interpretace byla napsána také publikace Dlouhé
stíny Mnichova: Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo21. Autoři v ní zmapovali cestu mnichovského „oduznání“ a jeho dalšího osudu
v britském a německém kontextu.22 Značně různorodého charakteru byly výstupy mezi18 Míla Lvová, Mnichov a Edvard Beneš (Praha: Svoboda, 1968).
19 Jan Tesař, Mnichovský komplex: Jeho příčiny a důsledky (Praha: Prostor, 2000).
20 Vít Smetana, In the shadow of Munich: British Policy toward Czechoslovakia from the Endorsment to
the renunciation of the Muchich Agreement (1938-1942) (Praha: Karolinum, 2014).
21 Jan Kuklík, Jan Němeček a Jaroslav Šebek, Dlouhé stíny Mnichova: Mnichovská dohoda očima
signatářů a její dopady na Československo (Praha: Auditorium, 2011).
22 Pouze na vybrané kapitoly z rozsáhlého mnichovského tématu se zaměřil také Jan Filípek v publikaci
Mnichov 1938 – hra o Československo, která vyšla až v roce 1989 (Praha: Dr. Eduard Grégr a syn,
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národního vědeckého sympozia, jež se konalo v roce 2008 u příležitosti osmdesáti let od
podepsání dohody.23 Za zmínku pak v českém akademickém prostředí stojí také publikace Mnichov ve vzpomínkách pamětníků, kde byly zachyceny zářijové dny roku 1938
retrospektivně prostřednictvím zpracování pamětí významných politiků, armádních
generálů i obyčejných lidí.24
Zahraniční, a především pak samozřejmě britská produkce, týkající se britsko-českých vztahů, respektive Mnichovské dohody a jejího dopadu na Československo, na
které cílí diplomová práce v první řadě, je poměrně chudá. V předválečné době se britskými vztahy s Československem zabýval okrajově Harry Hanak. V současné době se
našemu regionu ve svém výzkumu věnuje profesor moderních dějin na Southamptonské
univerzitě Mark Cornwall, jenž se však spíše zaměřuje na období kolem vzniku první
československé republiky, případně na problematiku sudetoněmeckou.25 V části věnující
se misi lorda Runcimana do Československa práce čerpá z monografie Davida Fabera
Mnichov: Krize appeasementu 193826, která poskytuje solidní pramennou základnu pro
stručný faktografický popis mise a její ozvuky v mezinárodním tisku. V rámci získání
přehledu o mezinárodně politickém dění roku 1938 bylo využito také publikace Igora
Lukeše Československo mezi Stalinem a Hitlerem: Benešova cesta k Mnichovu.27
Na československou meziválečnou sympatii vůči Británii, jež je v práci postupně
rozkrývána, je pohlíženo jako na jednu z mentálních oscilací českých zemí mezi
Východem a Západem.

V důsledku nové vlny zájmu o prameny naší současné

porevoluční orientace na Severoatlantickou alianci a Evropskou unii inicioval v roce
2015 historik Petr Hlaváček konferenci Proč jsme Západ: Česko, Evropa a Západ mezi
minulostí a budoucností. V loňském roce pak nakladatelství Univerzity Karlovy vydalo
výstupy konference v podobě úvah o mentální a geopolitické přináležitosti českých
zemí k Západu nebo Východu.28 Autory textů jsou mimo jiné Václav Bělohradský,
Michael Romancov nebo Martin C. Putna.
Na současnou reflexi české mentální mapy Evropy Hlaváček navázal publikací
Západ, nebo východ? České reflexe Evropy 1918-1948, kde shromáždil všechny
2001).
23 Mnichov 1938 a česká společnost, kol. (Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008).
24 Josef Tomeš a Richard Vašek, eds., Mnichov ve vzpomínkách pamětníků (Praha: Masarykův ústav a
Archiv AV ČR, 2012).
25 Viz. např. Mark Cornwall, The Devil’s Wall: The Nationalist Youth Mission of Heinz Rutha (Harvard:
UP, 2012).
26 David Faber, Mnichov: Krize appeasementu 1938 (Praha: Bourbon, 2015).
27 Igor Lukeš, Československo mezi Stalinem a Hitlerem: Benešova cesta k Mnichovu (Praha: Prostor,
1999).
28 Hlaváček, Bělohradský, Putna, Romancov et al., „Proč jsme Západ?: Česko, Evropa a Západ mezi
minulostí a budoucností“.
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významné texty věnující se této problematice v rozmezí let 1918 a 1948.29 Toto období
zde Hlaváček charakterizuje jako „zásadní předěl v českých reflexích Evropy“30 a
vlastně tak potvrzuje legitimitu výzkumu česko-britských vztahů v době před po druhé
světové válce. Kromě česko-francouzských a česko-sovětských vztahů, které disponují
potenciálem pro realizaci obdobných exkurzů do oblasti historie mentalit, o jaký se
pokouší

tato

diplomová

práce,

představuje

Británie

pro

Československo

v meziválečném období nejvýznamnější vztažnou entitu.
V rámci významných akademických prací, zabývajících se geopolitickým
vychylováním se českých zemí, je nutné zmínit také publikaci Christiane Brennerové
Mezi východem a západem: České politické rozpravy 1945-1948 31. Tříleté mezidobí
mezi koncem druhé světové války a komunistickým pučem v únoru 1948 Brennerová
představuje jako období loučení se se Západem, jenž pro většinu současníků dosloužil
jako garant zahraničněpolitické bezpečnosti a jehož politické struktury začaly být
vnímány jako překonané.32 Na dlouhá desetiletí se v této době etabloval jako nový
civilizační inspirátor Sovětský svaz, vystřídal tak Británii a Francii.
Významnou premisou diplomové práce je konečně ideový vliv T. G. Masaryka, a
v souvislosti s výzkumem zaměřeným na druhou polovinu 30. let pak především
Edvarda Beneše, na Lidové noviny jako na nejvýznamnější liberálně demokratický
deník, který je obecně považován za nejkvalitnější meziválečné periodikum. Práce zde
čerpá především z tezí Andrey Orzoffové, jež v knize Battle for the Castle: The Myth of
Czechoslovakia in Europe, 1914-194833 osvětlila jak ideovou základnu zakladatelů
československého státu, tak propojení těchto politiků s redakcí Lidových novin. Hrad
byl od počátku 20. let vnímán jako jedno ze dvou mocenských center ve státě, přičemž
za druhé byla považována tzv. pětka – mimovládní a mimoparlamentní uskupení šéfů
pěti největších politických stran.34 Zatímco oblastí zájmu pětky byla především domácí
politika, Hrad prosazoval především vizi zahraniční politiky orientované na Západ. 35
Prohradní Lidové noviny pak Orzoffová doslovně popisuje jako vlajkovou loď
československé žurnalistiky, jež byla ve své době dokonce přezdívaná „pražská Le
Monde“.36 V obecné rovině je nakonec vhodné zmínit práce Antonína Klimka, který se

29 Petr Hlaváček, Západ, nebo východ? České reflexe Evropy 1918-1948 (Praha: Academia, 2016).
30 Ibid., 21.
31 Christiane Brenner, Mezi východem a západem: České politické rozpravy 1945-1948 (Praha: Argo,
2015).
32 Ibid., 238.
33Andrea Orzoff, Battle for the Castle: The Myth of Czechoslovakia in Europe, 1914-1948 (Oxford:
University Press, 2009).
34 Ibid., 2.
35 Ibid., 60.
36 Ibid, 79.
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problematice vnitřní dynamiky československé meziválečné politiky věnuje detailně
v rozsáhlém díle Boj o Hrad. 37

2. Teoreticko-metodologická východiska
Druhá kapitola, ukotvující diplomovou práci teoreticky, představí bádání v oblasti
historie mentalit, tisk jako historický pramen, kritiku zkoumaných pramenů
prostřednictvím představení základních faktů o československé meziválečné žurnalistice
a diskurzivní analýzu jako výzkumnou metodu.

2.1 Téma práce v kontextu bádání v oblasti historie mentalit
Diplomová práce Konec víry ve světla hořící v Anglii: Proměna pozice Británie
na české mentální mapě v roce 1938 je vědomě konstruována v návaznosti
na historiografický proud zabývající se mentalitami společností, jehož základy položili
v českém prostředí na konci 20. století historici uskupení kolem Jana Křena 38, dále pak
výrazně Jiří Rak39 a Eva Hahnová40. Předtím, než bude práce navázána na logiku bádání
zmíněných historiků, je nutné naznačit kořeny zájmu o obrazy „těch druhých“
v historicko-interdisciplinární perspektivě.
Studium obrazu (nebo-li mental image) společenských uskupení se nachází na
hranicích řady historických disciplín (antropologie, psychohistorie nebo historie
všedního dne) i dalších věd – psychologie, sociologie, politologie. 41 V rovině
stereotypů, jež tvoří neopomenutelnou součást přemýšlení o různých společenstvích, se
tak dnes tématu věnuje sociální psychologie (mentální stereotypy), lingvistika (jazykové
stereotypy), sociologie a kulturní antropologie (sociální stereotypy), ale také například
studia masmédií (vizuální stereotypy). 42

37 Antonín Klimek, Boj o Hrad 1. (Praha: Panevropa, 1996) a Antonín Klimek, Boj o Hrad 2. (Praha:
Panevropa, 1998).
38 Autoři participující na sborníku Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20.
století, ed. Jan Křen a Eva Broklová (ed.) (Praha: Karolinum, 1998).
39 např. Jiří Rak, Bývali Čechové: České historické mýty a stereotypy (Praha: H&H, 1994).
40 Hahnová, „Dlouhé stíny předsudků: Německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století“.
41 Jan Křen, „Úvod“, v Jan Křen a Eva Broklová (ed.), „Obraz Němců, Rakouska a Německa v české
společnosti 19. a 20. století“, 8.
42 Lucie Uhlíková, „Kulturní stereotypy v etnologii a v dalších společenských vědách“ v Kultura –
společnost – tradice I. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie, ed. Lubomír
Tyllner a Zdeněk Uherek (Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2005),11-14.
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Předtím, než se vztahu mezi obrazem, stereotypem a kolektivní pamětí začal na
začátku 20. století systematicky věnovat americký publicista Walter Lippmann 43, se
představami o společnostech a národech zabývala především srovnávací literární věda v
rámci imagologické metody. Základy kulturního kriticismu byly položeny na počátku
novověku humanistou Juliem Caesarem Scaligerem (1484-1558).44 Předchůdce
národního stereotypu se v této době stal jedním z prvních přirozených nástrojů tohoto
vědního oboru. Literární vědci se prostřednictvím stereotypů jako interpretativních
prostředků snažili zdokumentovat morální a estetické světonázory národů.
Důkazem širokého zájmu o představy o národech napříč vědními obory je
pozoruhodná práce švýcarského lékaře a spisovatele Johanna Georga Zimmermanna O
národní hrdosti z roku 1728, jíž se v roce 1906 dostalo i českého překladu 45.
Zimmermann zde shrnuje své celoživotní poznatky o domýšlivosti jednotlivých národů
a kromě hodnotnosti stereotypních konstrukcí pro bádání o kulturním dědictví, varuje i
před jejich zneužitím. Ačkoliv měly být pojmy jako je autostereotyp nebo
heterostereotyp teprve vynalezeny, logika úskalí přemýšlení o národech se od
Zimmermannových dob nezměnila.
-

„Jest nebezpečným podnikem vyhledávati směšné v nejpříjemnějších pocitech člověka, snižovati
celé národy, obviňovati je z bludů a líčit největší jejich přednosti takovým způsobem, že zdají se
býti přednostmi bláznů. Jsme vůbec velicí nebo malí, když hledí se na nás s jedné strany. Brzy
vznáší se člověk nad hvězdy; brzy jako hmyz upírá oko své na zemi a vidí svůj svět v kroužku
ideí právě tak malém.“46

Vrcholu imagologická metoda dosáhla v 19. století, kdy ji Fichte a Hegel obohatili o
dodnes používané pojmy jako je Volksgeist nebo Zeitgeist.47 K obratu od studia
národnosti jako takové k národnosti jako literárnímu tropu došlo až v důsledku druhé
světové války. Frankfurtská škola apelovala na vyvrácení etnických mýtů a Evropa
nastoupila cestu integračního procesu. Oddělené studium jednotlivých národních
literatur přestalo vyhovovat dobové poptávce. Tato tendence vyvrcholila v roce 1983
vlivnou studií Ernesta Gellnera Národy a nacionalismus48, kde autor v podstatě popřel
smysl celé imagologie, když prohlásil, že národní identity vznikly jako konstrukt
43 Walter Lippmann, Public Opinion (New York: Harcourt, Brace and Company: 1922).
44 Joep Leerssen, „Imagology: History and Method“, http://www.let.uu.nl/~MarieChristine.KokEscalle/personal/sites/competence_mediation/cursusdocumenten/historymethod_leersse
n.pdf (staženo 25. 6. 2016), 17.
45 Jan Jiří Zimmermann, O národní hrdosti (Praha: Karel Stan. Sokol, 1906).
46 Zimmermann, „O národní hrdosti“, 9.
47 Leerssen, 18-19.
48 Ernest Gellner, Nations and nationalism (Ithaca: Cornell University Press, 1983).

12
nacionalismů 19. století.49 V současné době se do popředí zájmu vrací díky vlivům
globalizace a multikulturalismu, jež částečně detabuizovaly debaty o etnicitě
společností.
Základní premisy současného historiografického bádání v oblasti mentalit byly, jak
již bylo zmíněno, položeny Walterem Lippmannem v publikaci Veřejné mínění z roku
1922. Jan Křen, jenž se mimo široké spektrum dalších oblastí historiografického bádání
věnuje také historii mentalit, Lippmannovy úvahy v Úvodu ke sborníku Obraz Němců,
Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století variuje. „Vše vychází
z poznatku, že naše jednání, ať už jde o jednotlivce nebo nejrůznější společenská
uskupení, není ani tak určeno „objektivní realitou“, ale spíše zprostředkovaně – jejím
vnímáním, představami o ní či jejími obrazy, mezi nimiž pak velkou roli hrají představy
o „těch druhých“, v tom také o druhých národech a zemích, ať jsou adekvátní či nikoliv,
tak či onak zkreslené, anebo dokonce zcela falešné. Tyto představy jsou přirozenou
myšlenkovou konstrukcí, která se časem stabilizuje.“50
Jednotliví česky píšící historici, mezi nimiž v současné době jednoznačně vyčnívají
již zmíněný Jan Křen, Eva Hahnová a Jiří Rak, se v rámci historie mentalit zaměřují na
jejich různé aspekty, o konkrétních obrazech však uvažují v rámci stejného teoretického
rámce zahrnujícího představy (obrazy) proměňující se časem na stereotypy, které se pak
podílí na utváření kolektivních pamětí společností a jejich vlastních identit.
Zatímco imagologie se z tradovaných obrazů o společnostech snažila vyvozovat
objektivní národnostní charakteristiky, moderní badatelé dnes zkoumají především
identitu, kulturu a sebepojetí tvůrců těchto obrazů.51 Eva Hahnová se v knize Dlouhé
stíny předsudků: Německé a anglické stereotypy o Češích ve 20. století přiklání pro tyto
myšlenkové konstrukce k označení „mentální mapy“:
„Na těchto mapách si ve svých hlavách zabarvujeme políčka podle toho, co jsme se od dětství o
jednotlivých oblastech světa dozvěděli či jaké zkušenosti jsme si v paměti zaznamenali… Z této
perspektivy se nám jeví evropský kontinent jako hierarchizovaná mozaika, rozdělující Evropany do
různých kategorií podle více či méně pozitivně nebo negativně konotovaných asociací. Každá taková
mapa spoluutváří vlastní identitu tím, že nás samotné umisťuje v našich mentálních mapách do okolního
světa.“52

49 Leerssen, 22-24.
50 Křen, „Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století“, 8.
51 Uhlíková, „Kulturní stereotypy v etnologii a v dalších společenských vědách“ v „Kultura – společnost
– tradice I. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie“, 17-24.
52 Hahnová, „Dlouhé stíny předsudků: Německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století“,
15-16.
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Hahnová si v publikaci klade otázku: „Jak mluvili a psali o první republice a
jaké místo jí přičítali na svých mentálních mapách Evropy ti, kteří se zasloužili o její
vznik, vývoj a o její rozbití?“ 53 Diplomová práce je tak konstruována v přímé
myšlenkové návaznosti na práci historičky, jež zkoumá stereotypní zobrazování Čechů
a jeho důsledky v politických dějinách Evropy 20. století. Namísto britského obrazu
Čechů, se však práce snaží do panoramatické mozaiky česko-britských vztahů doplnit
díl věnující se českému meziválečnému zobrazování Britů. Zachycení proměny
rétoricky artikulovaného obrazu Británie v měsících před a po podpisu Mnichovské
dohody má za úkol poodhalit logiku uvažování soudobých elit, jež důvěrou ve Francii a
Británii podepřely projekt s názvem první československá republika.
Pojem „mentální mapa“ práce užívá s odkazem na jeho původní využívání
v psychologii, kde popisoval „kognitivní nebo mentální schopnost umožňující sbírat,
organizovat, uchovávat, znovu vyvolávat a manipulovat s informacemi o prostorovém
prostředí“54. Narozdíl od prací, jež prostřednictvím tohoto konceptu zkoumají kulturněhistorické popisy teritorií, cestopisy, cestovní průvodce, mapy nebo historické
karikatury, využívá tato práce pojem abstraktněji obdobně jako Eva Hahnová, tedy jako
nástroj pro interpretaci zjištění vyplývajících z popisu proměny obrazu „těch druhých“.
Práce kromě konceptu „mentální mapy“ navazuje na úvahu Jana Křena o roli
emotivních zážitků na formování představ o společenstvích.55 V tomto smyslu je v části
zaměřující se na předmnichovský obraz uvažováno o elitami utvořeném konstruktu
vyvrcholení staletí trvajících snah o vytvoření nezávislého českého státu a po 30. září o
mnichovské události samotné.
Inspirační mozaiku pak doplňuje premisa, naznačená Jiřím Rakem v knize
Bývali Čechové. Rak zde v rámci interpretace českých stereotypů o Němcích a
Rakousko-uherské monarchii přičítá vznik stereotypních konstrukcí vnitřním potřebám
režimu. Nesebevědomá a v mnoha ohledech nevyspělá česká společnost první poloviny
19. století započala v našem regionu tradici výkladu okolního světa závislého na své
vlastní vizi minulosti a snu o budoucnosti. 56 Uvažování o obrazu Británie v roce 1938 je
tak založeno na předpokladu, že cílem ideově odlišně orientovaných publicistů kolportérů obrazu – bylo obhájit vlastní ideovou vizi, na jejímž základě měl mladý
československý stát fungovat.
53 Ibid., 26.
54 Benjamin Frithjof Schenk, „Mental Maps: The Cognitive Mapping of the Continent as an Object of
Research of European History“, European History Online (EGO), published by the Leibniz Institute
of European History (IEG), Mainz (7.8.2013), http://www.ieg-ego.eu/schenkf-2013-en (staženo
13.5.2017).
55 Křen, „Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století“, 8.
56 Jiří Rak, Bývali Čechové: České historické mýty a stereotypy (Praha: H&H, 1994), 4.
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2.2 Tisk jako historický pramen

Jako prostředek pro získání obrazu Británie v roce 1938 byla zvolena diskurzivní
analýza dobového tisku. Vzhledem k povaze tématu se jedná o nejvhodnější pramen.
Pro zkoumání časově vzdálenějších obrazů se z primárních zdrojů nabízí ještě
korespondence a memoáry57, ty by však v tomto případě poskytly obraz jen velmi
omezený. Největší vliv na tvorbu veřejného mínění měla naopak v meziválečné době
tištěná média. Diplomová práce tak postihuje hlavní ideologické vektory směřující od
tisku směrem k občanům.
Velmi trefně se o provázanosti obrazů šířených elitami prostřednictvím tisku a
názorech široké veřejnosti zmiňuje v jednom z příspěvků ve sborníku Obraz Němců,
Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století Olga Šmídová: „Novináři píší
většinou o tématech, která lidi zajímají, a formulují otázky, které si kladou i ostatní lidé.
Vyjdeme-li z jen zdánlivě opačného názoru, že jsou to především media sama, která
veřejné mínění produkují (rozhýbávají a směřují), nebo že jej při nejmenším podněcují a
spoluvytvářejí, pak má předpoklad, na kterém je analýza založena, stejný smysl.“ 58
Také podle historika Pavla Horáka nepředstavuje periodický tisk pouze pramen
faktografických údajů, ale i kroniku dobových názorů, aspirací a debat. 59 Publicisté ve
svých textech často využívají konotace odkazující k emocím či hodnocením, v mnohých
případech do nich pak inkorporují části mýtů za účelem jednoduššího vysvětlení
komplikovaných souvislostí.60 Kromě pocitově zabarvených komentářů však novinář na
čtenáře působí již prostým výběrem faktů, o kterých rozhodne, že jsou důležité. Tento
proces výběru probíhá v době mezi konkrétní událostí a objevením se její reflexe v
médiu. V mezičase na autora reflexe působí množství vlivů, mezi nimi především
politické, ekonomické, kulturní a sociální okolnosti.61
Na tisk je v širším smyslu analýzy pohlíženo také jako na jednoho z mediátorů
podílejících se na vytváření kolektivní paměti a stereotypů, jež se jeho prostřednictvím
dostávají do povědomí čtenářů, potažmo celého národa a přispívají tak k vytváření jeho
identity.
57 Křen, „Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století“, 9.
58 Olga Šmídová, „Česko-německé vztahy v zrcadle tisku“, v Obraz Němců, Rakouska a Německa
v české společnosti 19. a 20. století, ed. Jan Křen a Eva Broklová (ed.) (Praha: Karolinum, 1998),
268-281.
59 Pavel Horák, „Tisk jako historický pramen“ v Základní problémy studia moderních a současných
dějin, ed. Jana Čechurová, Jan Randák a kol. (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014), 344.
60 Ibid., 353.
61 Gerlinde Mautner, „Analyzing Newspapers, Magazines and Other Print Media“, v Analysing
Newspapers, ed. John E. Richardson (London: Palgrave Macmilan, 2006), 33.

15

2.3 Tisk v éře první republiky - Lidové noviny, Venkov a Rudé
právo
Diskurzivní analýza je provedena na vybraných článcích třech českých deníků –
konkrétně Lidových novin, Venkova a Rudého práva – v období od března 1938 do
poloviny března 1939. Časové ukotvení se pojí k anšlusu Rakouska 12. března 1938,
které

představovalo

první

z řady

mezinárodně-politických

krizí

posledního

předválečného roku, a ke konci tzv. druhé republiky v polovině března 1939, kdy začala
cenzura tisku podléhat objednávkám protektorátní vlády. V praxi bylo britskou tematiku
objevující se v tisku v tomto časovém rozmezí sledovat pouze u Lidových novin a
Venkova. Proměna obrazu Británie v Rudém právu je limitována zastavením Rudého
práva 20. října 1938 z rozhodnutí vlády generála Syrového.62 Analýza je prováděna u
původních článků českých publicistů, jedná se především o komentáře, úvodníky, ale
také například původní reportáže s kulturně-společenskou tematikou. Až na výjimky,
zařazené pro tematickou kontextualizaci, byly z výběru vyloučeny články čistě
informativního charakteru, ze kterých přímý obraz Británie extrahovat nelze.
Pro ozřejmění volby Lidových novin, Venkova a Rudého práva jako
reprezentativních zástupců tisíců periodických titulů, které během první republiky
vycházely, je nutné naznačit dobový kontext včetně dobové cenzurní praxe.
V důsledku existence poměrného volebního systému se na politické scéně první
republiky pohybovalo relativně velké množství politických stran, což mělo za důsledek
založení periodik, jež se v praxi stala stranickými tiskovými tribunami. 63 Ke stranickým
deníkům patřil ze sledovaného tisku Venkov i Rudé právo. Republikánská strana
zemědělského a malorolnického lidu, jejíž oficiální tribunou byl Venkov, patřila ve státě
podle historika Zdeňka Kárníka ke stranám nesporně nejdůležitějším. Ačkoliv Venkov,
založený již před první světovou válkou v roce 1906, nedosahoval literárních výšin
například Lidových novin, dlouhodobě představoval široce čtené periodikum s mnoha
místními variantami.64 Různé zdroje uvádí přibližný denní náklad v polovině 30. let
okolo třiceti tisíc kusů.65 Deník je tak při rekonstrukci obrazu Británie v českém
62Milena Beránková, „Československá žurnalistiky v letech 1918-1938“ v Dějiny československé
žurnalistiky III. díl – Český a slovenský tisk v letech 1918-1944, Milena Beránková, Alena Křivánková,
Fraňo Ruttkay, (Praha: Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1988), 53.
63 Zdeněk Kárník, České země v éře první republiky (1918-1938): Díl první – Vznik budování a zlatá
léta republiky (1918-1929), (Praha: Libri, 2003), 327.
64 Ibid., 329.
65 Jakub Končelík, Pavel Večeřa a Petr Orság, Dějiny českých médií 20. století (Praha: Portál, 2010), 39 a
Beránková, „Československá žurnalistiky v letech 1918-1938“ v „Dějiny československé žurnalistiky
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meziválečném tisku nutné vzít v potaz v souvislosti s politickou silou agrárníků a
vlivem její tiskové tribuny především na prosté obyvatelstvo.
První výtisk Rudého práva vyšel 21. září 1920 ještě jako ústřední orgán
levicového křídla sociálních demokratů. Po rozkolu ve straně se však od května 1921
periodikum etablovalo jako hlásná trouba Komunistické strany Československa.66
Zdroje uvádějí denní náklad pohybující se od dvaceti pěti67do osmdesáti tisíc výtisků 68.
Pro Rudé právo bylo podle mediálních odborníků charakteristické přepolitizování a
převaha stranické propagandy nad objektivním zpravodajstvím69, přesto bylo k zařazení
analýzy právě tohoto periodika přistoupeno. Nelze jej opomenout vzhledem k faktu, že
reprezentovalo ostře levicový názorový proud, který v pokrytí mnoha témat (včetně
obrazu Británie) představoval přirozenou alternativu prohradního a liberálně
demokratického smýšlení. Pro analýzu je zdrojem významné plasticity. Zároveň se
práce na základě analýzy článků reflektujících v roce 1938 britská témata a srovnání
s Lidovými novinami pokusí předložit vlastní hodnocení široce přijímaného tvrzení o
propagandistické povaze Rudého práva.
Zástupcem

nestranického

periodika

a

deníkem

s největším

počtem

analyzovaných článků jsou konečně Lidové noviny. Periodikum bylo založeno v roce
1892 Adolfem Stránským v Brně a pro svou prvorepublikovou podobu je hodnoceno
jako zakladatel tradice českého novinářství nejvyšší úrovně. 70 Deník je spojován s
nezávislým zpravodajstvím a vysokou kulturní úrovní, ke které měla přispívala také síť
vlastních zahraničních zpravodajů (viz. prací široce využívané články londýnského
zpravodaje Otto Rádla). Odhady počtu denních výtisků se pohybují mezi čtyřiceti pěti a
devadesáti tisíci.71 Mezi redaktory Lidových novin patřili příslušníci meziválečné
intelektuální elity včetně Ferdinanda Peroutky, Karla Čapka, Rudolfa Těsnohlídka nebo
Eduarda Basse, který mezi lety 1933 a 1938 působil jako jejich šéfredaktor. 72 Pro
výstupy práce je však zcela klíčový fakt, že ani nezávislost Lidových novin nebyla
úplná. Periodikum dlouhodobě sympatizovalo s hradními postoji. V politických
III. díl – Český a slovenský tisk v letech 1918-1944“, 59.
66 Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbora Köpplová, Dějiny českých médií: Od počátků do současnosti (Praha:
Grada Publishing, 2011), 169.
67 Končelík, Večeřa, Orság, „Dějiny českých médií 20. století“, 39.
68 Beránková, „Československá žurnalistiky v letech 1918-1938“ v „Dějiny československé žurnalistiky
III. díl – Český a slovenský tisk v letech 1918-1944“, 59 (k údajům je nutné vzhledem k době vydání
publikace nutné přistupovat kriticky).
69 Ibid., 51.
70 Kárník, „České země v éře první republiky (1918-1938): Díl první – Vznik budování a zlatá léta
republiky (1918-1929)“, 332.
71 Beránková, „Československá žurnalistiky v letech 1918-1938“ v „Dějiny československé žurnalistiky
III. díl – Český a slovenský tisk v letech 1918-1944“, 59 a Končelík, Večeřa, Orság, „Dějiny českých
médií 20. století“, 39.
72 Kárník, „České země v éře první republiky (1918-1938): Díl první – Vznik budování a zlatá léta
republiky (1918-1929)“, 340.
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komentářích i celkové ideologické orientaci periodika se tak obecně odráží politická
linie, v roce 1938 prosazovaná především Edvardem Benešem. 73 Zřejmým důvodem pro
volbu Lidových novin jako analyzovaného deníku je tak jejich pověst nejkvalitnějšího
prvorepublikového periodika, intelektuální váha jejich přispěvatelů a vzhledem
k provázanosti s vládními postoji také značný vliv na formování veřejného mínění.
Pro dokreslení žurnalistického prostředí Československa v meziválečném období
je nakonec třeba zmínit cenzurní praxi. Tisková svoboda byla garantovaná ústavou z 29.
února 1920. Tisková legislativa byla převzata z rakousko-uherského zákonodárství
s tím, že byla v průběhu 30. let doplněna o zvláštní zákony, reagující především na
vzrůstající ohrožení republiky ze strany nacistického Německa. V platnost se tak
postupně dostal zákon na ochranu republiky, tzv. malé tiskové zákony z roku 1933 a
1934 a zákon o mimořádných opatřeních, který byl aktivován 23. září 1938 v den
všeobecné mobilizace armády. Do té doby dopadala cenzurní praxe v podstatě pouze na
média vyjadřující ideové výhrady k charakteru první republiky – tedy periodika
německých nacionalistických stran a tisk komunistický. 74 Přesto lze až do poloviny roku
1938 označit cenzurní zásahy například v Rudém právu za relativně omezené.
Spoluurčujícím faktorem dobové cenzurní praxe byla obecně tolerantní společenská
atmosféra.
V pomnichovském období došlo nejdříve k obecnému snížení počtu vydávaných
periodik. Tisková a cenzurní praxe nabyla však rychle také nový charakter. Aktivace
zákona o mimořádných opatřeních v praxi znamenala suspenzi ústavních záruk včetně
svobody tisku. Dvacátého šestého září byla zřízena Ústřední cenzurní komise, která
začala zavádět do praxe tzv. předběžnou cenzuru. Posuzování autentičnosti
publikovaných komentářů je po Mnichovu oproti předcházejícím měsícům těžší
posoudit také z toho důvodu, že z tisku zmizela „bílá místa“, která dříve naznačovala,
kde byly zásahy cenzury provedeny. Nově se šéfredaktoři museli řídit směrnicí, jež
nařizovala cenzurovaná místa zaplnit „nezávadným“ textem.75
Rudé právo je tak jediným periodikem, které se ze tří zkoumaných, potýkalo ve
sledovaném období s přímými cenzurními zásahy. Zkoumaný korpus textů periodika má
přesto až do jeho uzavření 20. října vysokou výpovědní hodnotu.

73 Ibid., 337 – Zdeněk Kárník zmiňuje, že byly Lidové noviny dokonce příležitostně dotovány Kanceláří
prezidenta republiky.
74 Končelík, Večeřa, Orság, „Dějiny českých médií 20. století“, 32-35.
75 Beránková, „Československá žurnalistiky v letech 1918-1938“ v „Dějiny československé žurnalistiky
III. díl – Český a slovenský tisk v letech 1918-1944“, 206-208.
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2.4 Aplikace diskurzivní analýzy
Jako nejvhodnější metoda interpretace zvolených primárních zdrojů byla zvolena
diskurzivní analýza. Logika bádání je vystavěna konkrétně na tzv. diskurzivněhistorickém přístupu tak, jak jej v knize Methods of Critical Discourse Analysis 76
popisuje Martin Reisigl a Ruth Wodak. Základem přístupu je identifikace tří
proměnných konkrétního výzkumu – kritiky, moci a ideologie.
Kritikou je myšlen především pokus o získání odstupu od analyzovaných dat
prostřednictvím jejich zasazení do sociálního a historického kontextu, definování
politických zájmů aktérů zkoumaného diskurzu a udržení nezaujatého přístupu
k analýze v průběhu celého bádání.77 Kontext je v případě diplomové práce postihnut
především v kapitole věnující se historiografickému kontextu, kde je nastíněna
problematika mnichovského traumatu, měnící se zahraničně-politická orientace českých
zemí v dějinách a v této kapitole v rámci pojednání o tisku v meziválečném
Československu.
Důrazem na ideologii Reisigl s Wodakovou zamýšlí jednostranné vidění světa
producentů diskurzu, které je třeba odhalit a popsat. Diskurzivně-historický přístup
pracuje s lingvistickými a sémiotickými praktikami, které mají za úkol ideologii aktérů
odhalit.78 Na ideologická východiska postojů jednotlivých šiřitelů obrazu Británie je
v práci upozorňováno konstantně. Politické kořeny těchto ideologií byly stručně
popsány v předchozí podkapitole.
Poslední složkou zvoleného přístupu je práce s mocí. Podle teoretiků přístupu
jazyk, věty a slova sami o sobě mocí nedisponují. Tu do něj projikují aktéři, kteří tímto
způsobem záměrně i nezáměrně ovládají cílové společenské skupiny. 79 Ve stejném
smyslu hovoří o vztahu jazyka a moci také Eva Hahnová, autorka již citované knihy
Dlouhé stíny předsudků. „Slova nemají sama o sobě význam, ten do nich vkládají pouze
ti, kteří je vyslovují, a ti, kteří jim naslouchají. Proto jsou často opakované dějinné
obrazy a stereotypy tak nebezpečné…“80 Diplomová práce tak na jednotlivé publicisty a
deníky pohlíží jako na držitele moci, kteří prostřednictvím textů šíří svoji ideologii.
Texty jsou pak součástí širšího diskurzu nebo-li obrazu. O textech je nutné přemýšlet

76 Martin Reisigl a Ruth Wodak, „The Discourse-Historical Approach (DHA)“ v Methods of Critical
Analysis, ed. Ruth Wodak a Michael Meyer (London: Sage, 2009) 87-121.
77 Ibid., 87.
78 Ibid., 88.
79 Ibid.
80 Hahnová, „Dlouhé stíny předsudků: Německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století“,
110.
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intertextuálně – není je tedy možné vnímat jako samostatně stojící jednotky, ale jako
součásti rozsáhlého celku prostorových a časových souvislostí.
Reisigl s Wodakovou v rámci diskurzivně-historického přístupu navrhují užití
množství analytických nástrojů – z nich bude práce používat především identifikaci
stereotypických a hodnotících soudů, explicitních metafor a rétorických figur, v první
části statě pak autory navrženou práci s tzv. topoi nebo-li motivy. 81 Pojem topoi, jehož
prostřednictvím je v práci uvažováno o čtyřech výrazných, pozitivně konotovaných
motivech objevujících se v tisku před Mnichovem, je v Novém akademickém slovníku
cizích slov definován jako „pevné klišé n. myšlenkové výrazové schéma společné celé
kulturní oblasti“82. Ačkoliv je pojem užíván spíše v literárních než sociálních vědách,
byl zvolen vzhledem k míře interdisciplinarity zkoumaného tématu a relativní shodě
chápání předkládaných topoi s definicí tohoto pojmu.
Kromě výše popsaných interpretativních a epistemologických postupů práce
nakonec výstupy jednotlivých kapitol také kvantifikuje. Tabulka a grafy v příloze č. 1
názorně ukazují počty analyzovaných článků jednotlivých periodik včetně jejich
zastoupení v jednotlivých kapitolách. Procentuálně je vyjádřen počet pozitivně a
negativně konotovaných článků objevujících se v tisku před Mnichovem. Čtyřem
identifikovaným topoi je podle počtu článků, jež jsou pod ně zahrnuty, přiřazena také
relativní váha. Dílčí kvantifikace je pak obsažena také v jednotlivých kapitolách.

3. Británie jako kulturně-společenský vzor
Prvním identifikovaným toposem, jenž se v obrazu Británie 83 v českém tisku objevuje,
je Británie jako kulturně-společenský vzor. Tento topos se objevuje ve větší či menší
míře ve všech zkoumaných periodicích, což mu kromě váhy určené počtem
zkoumaných článků (celkem 24 z 96 předmnichovských) dodává na důležitosti.
V kapitole jsou postupně představeny variace toposu v Lidových novinách, Venkovu a
Rudém právu. Nejbohatší variací je jednoznačně ta objevující se v Lidových novinách –
14 analyzovaných článků je rozřazeno do tří podkapitol, představujících postupně
„podtopoi“ Británie jako idylického království, Británie jako země zábavy a Británie
jako civilizačního inspirátora. Na kulturně-společenském obrazu Británie ve Venkovu a
81 Martin Reisigl a Ruth Wodak, „The Discourse-Historical Approach (DHA)“ v „Methods of Critical
Analysis“, 94.
82 Citováno v „Topos“, Naše řeč, http://nase-rec.ujc.cas.cz/index.php?lang=en (staženo 27.4.2017).
83 Pojmů Británie a Anglie je v textu diplomové práce užíváno synonymicky po vzoru meziválečného
žurnalistického pojmosloví.
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Rudém právu je ukázáno projikování témat typických pro agrární, respektive
komunistický proud.

3.1 Lidové noviny
V rovině informování o kulturně-společenském dění v zahraničí patřily Lidové noviny
v roce 1938 k jednomu z nejkvalitnějších periodik. Nejenže se žánru původní reportáže
a fejetonu věnovaly jako skoro jediné, kvalita předkládaného materiálů byla s ohledem
na dobovou i současnou produkci výjimečná. Zájem o Anglii byl v tomto periodiku
srovnatelný snad pouze se zájmem o Francii, přičemž hlavním tvůrcem kulturního a
společenského obrazu Anglie, který noviny mezi čtenáře šířily, byl filmový kritik Otto
Rádl84, pobývající od roku 1937 v Londýně.
Topos Británie jako kulturně-společenského vzoru a objektu obdivu se
v Lidových novinách objevuje ve třech variacích, které jsou představeny v následujících
podkapitolách. Velmi silný sentiment se pojí k obrazu Británie jako vznešené
monarchie, jež si váží svých tradic a zvyků. Součástí této variace je enormní zájem
přispěvatelů Lidových novin o aktivity vyšší třídy, způsoby, jakým tráví volný čas nebo
jak se baví. Tato variace se neustále opakuje a vrací. Je možné pozorovat ji i v dalších
kapitolách, které se na fascinaci „idylickým královstvím“ přímo nezaměřují. Druhá
variace zdánlivě směřuje proti první. Nabádá českého člověka, aby se zbavil všech
zavádějících předsudků o konzervatismu, chladu a upjatosti Angličanů – ti z nového
obrazu vystupují jako milovníci zábavy, jež jsou otevření novým trendům a kulturám.
Poslední variace představuje Británii jako civilizačního inspirátora – žurnalisté
Lidových novin v britské kultuře nalézají přímou inspiraci, kterou by bylo vhodné
přenést na poměry v Československu.

3.1.1 Idylické království
Idylické obrázky Británie, jež se v průběhu roku 1938 objevovaly v Lidových novinách,
svým humorným laděním do velké míry připomínají črty z Čapkových Anglických
listů85. Jemná ironie čapkovského humoru však neměla nic společného se skutečně
84 Otto Rádl (1902-1965), československý spisovatel a novinář, od roku 1937 byl londýnským
dopisovatelem Lidových novin. Mnoho článků o filmu, literatuře a umění napsal také do Přítomnosti –
viz. ed. Bohumil Němec, Ottův slovník naučný nové doby – dodatky k velikému Ottovu slovníku
naučnému dílu pátého svazek prvý (Praha: Novina, 1938), 331.
85 Čapek, „Anglické listy“ (Praha: Štorch-Marien, 1925); viz. podkapitola Anglofil Karel Čapek.
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kritickým postojem, který se v souvislosti s psaním o Anglii v kulturně-společenské
rovině v Lidových novinách neobjevoval prakticky vůbec. Typické ukázky idylických
reportáží z jarních měsíců roku 1938 jsou představeny na následujících řádcích. Jedná
se o články o Glyndebournské opeře, rekonstrukci Downing Street, londýnských
oslavách Velikonoc, výstavě britské říše v Glasgow a anglických barech.
-

„Protože každý Angličan je velice bohatý a každý Angličan má někde na tomto ostrově zámek a
předky, je také pan John Christie velice bohatý… nechal vyučování mladých lenochů v Etonu a
založil divadélko pro pět set osob, které hraje v roce jen sedm týdnů… a nemyslete si, že těch
pětatřicet představení ročně je nějaká diletantská zábava... (Pan Christie) nám ukazuje zámek i
divadlo, staré tisky v knihovně i staré láhve ve sklepě, staré holandské mistry na stěnách…
Obědváme na zlatých talířích, na nichž před dvěma roky jedl král s královnou. Díváme se okny
na krásné trávníky, po nichž se pomalu procházejí huňaté ovečky, buková polena tiše praskají v
obrovském krbu.“86

Rádlovo vyprávění v sobě nezapře atributy pohádkového příběhu. Osvícený pan
Christie se rozhodl přestat učit v Etonu, což by už samo o sobě představovalo
dostatečně bohulibou činnost, a stal se mecenášem umění. Symboly nabyté líčení
Rádlovy návštěvy na Glyndebournu pak viděno prizmatem současných marketingových
strategií připomíná moderní reklamu na whisky. Staré tisky v knihovně, holandští mistři
na stěnách a staré láhve ve sklepě odkazují na solidnost, poznámka o královské přízni
na důvěryhodnost a huňaté ovečky a praskající polena na pocit bezpečí. Dojem idyly
neruší ani úvodní nadsázka, zdánlivé odlehčení tématu je naopak ku prospěchu
celkového ladění článku. Druhá ukázka zobrazování Británie jako idylického království
odlehčenou formou popisuje přestavbu sídla britského premiéra:
-

„Downing Street 10 je stará, trochu pochmurná, omšelá historická budova… tento dům
ztělesňuje kus anglické tradice. Ale od té doby, kdy se do něj nastěhoval nynější ministerský
předseda Neville Chamberlain, staly se v něm podstatné změny… V celém domě bylo zřízeno
ústřední topení tak, že už opravdu hřeje. Až do Chamberlaina se všichni ministerští předsedové
spokojovali s vytápěním tradičními krby, jež činí sice místnosti útulné a náladové, ale málo hřejí,
a když Chamberlaina, který si rád hoví v teple, záblo, musil si přihřívat provisorními otopnými
tělesy jako jsou elektrická slunce a maličká plynová kamínka… Chamberlain ví, čím je povinen
zachovat tradici, aby se zachovalo aspoň dekorum: nesáhl na průčelí domu a na jeho dveře,
zeleně natřené. Chamberlain provádí převraty jen za tradiční kulisou.“87

86 Otto Rádl, „Opera v lesích“, Lidové noviny, 13. března 1938.
87 „Downing Street se modernizuje“, Lidové noviny, 11. března 1938.
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Na článku o přestavbě Downing Street jsou pozoruhodné dvě věci. Zaprvé je to
propojení topoi tradice a modernity velmi nenásilnou formou, která má za úkol čtenáře
ujistit, že úpravy domu jsou jen kosmetické a neohrožují hodnotnou tradici, zároveň
však jdou naproti době a zajišťují, že Británie neustrne ve stínu slávy dnů minulých.
Půjde totiž naproti slávě nové. Zadruhé je to navozování pocitu blízkosti s britským
premiérem. Detaily ze soukromého života politiků a státníků slouží jako prostředek
k přiblížení se lidu od nepaměti. Pomyslný obraz Chamberlaina „hovícího si v teple“
opět připomíná motiv praskajících polen, pocitu klidu a bezpečí.
-

„Za týden před velikonocemi se v londýnských obchodech prodá za dvacet milionů liber zboží.
To je přes 3.000,000.000 Kč se vydá za šaty, auta, sportovní nářadí, klenoty, květy, cukroví a
luxusní potraviny… O velikonocích se v Londýně začíná velká londýnská sezona… Tu se
začínají všelijaké dvorní parády a recepce… K londýnské »season« (sízn) se sjíždějí zámožní
venkované, jediný pokoj v hotelích není volný až do začátku července… Slečnám se dnes
posílají hedvábná pouzdra v podobě vajíček, v nichž svítí briliantové spony, jehlice, prsteny.“ 88

Pln obrazů je i článek tematizující britské velikonoční svátky roku 1938. Na
prosperitu vyšší třídy je pohlíženo s netajeným obdivem. Popis trendů ve
velikonočních dárcích určených pro mladé slečny dává pocit, že briliantové spony a
jehlice jsou zcela běžnou součástí života Britů. Lidové noviny nikdy nezobrazují zvyky,
sváteční nebo dokonce každodenní rytmus života nižších vrstev. Bylo by však chybné
nařknout Rádla z úmyslného zkreslování reality. Anglická vyšší třída a referování o
jejím životě je součástí tradičního stereotypního zobrazování Británie.
Od aristokracie je jen krok k vzývání britských zásluh ve vybudování mocného
impéria. V kombinaci s royalistickou tematikou a opět se žoviálností, projevující se ve
vtipném ladění závěru, je můžeme pozorovat v článku Skotsko hostí celý svět. 89
-

„Už je tu shromážděno sto tisíc Skotů a teď sem přijíždí v širokém a zlatém kočáře jejich král
s královnou… A červení trubači troubí fanfáry a oddíly letadel po třech a po třech rachotí po
obloze a skotský národ hřmí nadšením… Uvidíte tu nejen světovou výstavu za 2200 milionů Kč,
nýbrž i tisíciletou krásu romantické země. A seznámíte se tu s jedním nebo dvěma lidmi, s nimiž
zůstanete nejsrdečnějšími přáteli po celý život.“90

Hlavním motivem posledního zkoumaného článku z pera Otto Rádla je anglická
moudrost. Ačkoliv působí začátek textu jako ničím nezaujaté líčení, které by mohlo
88 Otto Rádl, „Velikonoce v Londýně“, Lidové noviny, 17. dubna 1938.
89 Otto Rádl, „Skotsko hostí celý svět“, Lidové noviny, 15. května 1938.
90 Ibid.
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podle potřeby být interpretováno kterýmkoliv žádoucím způsobem, Rádl v duchu svého
uvažování o Anglii bar s těžkými závěsy, chladně vyhlížejícími psy a dveřmi
otevřenými do průvanu hodnotí jako znaky „moudrosti“. V pozadí opět praská stejně
jako na Glyndebournu a na Downing Street oheň:

-

„V krbu hoří oheň a nad krbem je v rámečku telegram od vévody z Kentu, v němž místnímu
spolku děkuje za blahopřání k sňatku. Na oknech jsou zataženy záclony ze silné tmavé látky,
jako v každé anglické domácnosti, neboť Angličané mají každý svůj soukromý hrad rádi
neprodyšně oddělen od okolního veřejného světa. Je tady mnoho psů, ale i ti psi jsou nějak
vzorní a temperamentů spíše chladných, neboť na sebe ani nevrčí, ani neštěkají. Dveře jsou
otevřené a je tu také dostatečný průvan, což Angličan vždycky potřebuje k osobnímu štěstí. Z
toho vidíte, jak počestný a filosofický lokál je anglický bar. Co si odtud odnášíte, je moudrost;
moudrost, jak být šťasten, moudrost nikde jinde na světě nedosažená tak, jako v této pohodlné a
příjemné zemi.“91

Nepředstavovat si Británii jako pohádkové království, kde jsou všichni bohatí jako
pan Christie, na Velikonoce si dávají briliantové jehlice, pro zábavu pořádají opulentní
výstavy a vládne jim modernizátor, který však stále ctí nedotknutelné tradice, by bez
znalosti obrazů přicházejících z jiných zdrojů mohlo být pro dobového čtenáře
problematické. Ačkoliv je z textů patrná nadsázka a je zcela zřejmé, že Rádl nemluví
vážně, když říká, že „každý Angličan má na tomto ostrově zámek“, pozoruhodný je
výběr témat. A ty jsou vždy bez výjimek zaměřené na život vyšších vrstev. O hlubokých
propastech v britské společnosti se Rádl zmíní jen jednou a to okrajově. V článku
Anglické bary poznamená, že ačkoliv pijí dělníci a lordi odděleně, nalévá se stejný mok
a hrají se stejné hry. 92 Podtopos idylického království tak až do září 1938 nebyl narušen.
Kulturně-společenský obraz země, již řadili političtí komentáři vedle Francie mezi
největší spojence Československa, byl v podání Lidových novin zbaven jakýchkoliv
negativních aspektů.

3.1.2 Proti předsudkům – Angličané jako milovníci zábavy
Pod hlavičkou Lidových novin byl v této době formován také nový aspekt obrazu
Británie jako země, která se ráda baví a která je otevřená světu. „Duch Anglie se mění,
mladá generace se oddaluje od svých tradic a ustupuje od britského ostrovanství a

91 Otto Rádl, „Anglické bary“, Lidové noviny, 15. května 1938.
92 Ibid.
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ochotně se seznamuje s cizími kulturami.“ 93, píše Otto Rádl 4. dubna a snaží se tak
zbourat stereotypní nazírání na Anglii jako zemi konzervativní, puritánskou a uzavřenou
do sebe. Zároveň se pokouší položit základy obrazu novému, který je však do značné
míry poplatný své době. V nejlepším zájmu Československa v roce 1938 logicky bylo,
aby se naši spojenci o cizí kultury zajímali, aby jim porozuměli a našli s nimi společnou
řeč (pokud možno tedy hlavně s tou československou). Nutno podotknout, že i tato
poloha reportáží hlavního dopisovatele z Londýna vykazuje známky velmi kvalitní
kulturně-společenské žurnalistiky, ať už manipuluje s myslí čtenáře částečně vědomě či
zcela nevědomě.
Ve stylu čapkovského jemného humoru tak Rádl například píše: „Angličan je
schopen najít k vám sympatie, i když jste pouhý kontinentálec. Je tak shovívavý, že vám
ani nevyčítá, že nejste rodilý Angličan. Snad se vám to může zdát samolibé, sobecké,
omezené. Ale tato omezenost, která působí, že Angličan nikdy nemůže dokonale
pochopit podstatu nebo přání jiných národů mu nebrání, aby se jim nesnažil pomoci,
kdykoli jeho pomoci potřebují a kdykoli má po rukou skutečnou možnost.“94
Nejzřetelněji však urputná snaha vykreslit Angličany v co možná nejlepším možném
světle vystupuje na povrch v kontrastu s opovržlivým tónem, použitým v tematicky
podobné reportáži o Němcích. V polovině září se na druhé a čtvrté straně Lidových
novin objevily dva články, popisující, jak tráví volný čas u moře Němci a jak
Angličané.
-

„V každém slabikáři je napsáno, že Angličané jsou chladný, reservovaný a zdrženlivý národ.
Mimo jiné věci, které nesouhlasí se slabikářem, vás na Angličanech překvapí i to, že nejsou
chladní, ani reservovaní ani zdrženliví. Od reservovaných a uzavřených lidí byste očekávali, že
se posadí někde nahoru na bílé křídové skály nebo na překrásné travnaté pahorky jižních
Downs… Ale Angličany tohle ani nenapadne… Nejpopulárnější přímořské místo jižní Anglie je
Brighton… Obyvatelé osmimiliónového Londýna nejezdí k moři proto, aby se tu jen nečinně
povalovali. Koupelnu má každý doma a k moři se jezdí »to have a fun«. O tuto legraci se starají
piers… Za penny můžete vstoupit do kteréhokoliv penny arcade, v nichž sta a sta automatů
uvádějí Angličany v nepopsatelné vytržení. Tady Angličané také výskají, řvou, smějí se a
hulákají a kompromitují o závod tu čítankovou pravdu o svém chladu a zdrženlivosti.“95

-

„Jsou zde na prázdniny nakomandováni, jinam do ciziny nesmí, zde mají za úkol vyjíst, co jim
vyměří organisace Kraft durch Freude. Proto také jsou jejich peněžní prostředky přesně
odměřeny a jejich výpravy hromadně organizovány. Nemohou více utratit, než co je předem
vypočteno a sjednáno… Jako malé děti; nesmí se příliš volně pohybovat. Cítíte přímo za tím

93 Otto Rádl, „Co se zpívá v Anglii“, Lidové noviny, 10. dubna 1938.
94 Otto Rádl, „Co je lepší v Anglii“, Lidové noviny, 24. dubna 1938.
95 Otto Rádl, „Angličané u moře“, Lidové noviny, 14. září 1938.
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vším hospodářské napětí Německa… Oblíbení zde u domorodců nejsou. Zpropitné nedají, chodí
se koupat do moře jen tam, kde se neplatí, do zábavních místností nahlížejí jen přes plot… Máte
celkový dojem, že jsou u moře jen proto, aby konali národní povinnost. Jsou vážní a zasmušilí.
Rozjasní se jen na chvíli u vína v laciných podrumech.“96

Bez kontextualizace, již umožňuje článek o Němcích, by bylo jednoduché označit
Rádlův kousek za nezaujatý a prostý propagandy. Probritský entuziasmus v kontrastu
s protiněmeckým despektem však dává tušit míru angažovanosti, projevující se i ve
zdánlivě apolitických žurnalistických žánrech a tématech. Zatímco Němci jsou pod
dohledem svého svobodu oklešťujícího státu „jako malé děti“, Angličané „výskají, řvou,
smějí se a hulákají“ (jako malé děti), jelikož jim to umožňuje jejich „pohodlná a
příjemná země“97. Oba články doplňují ilustrace.98 Angličané na pláži jsou zobrazeni na
obrázku převzatém z britského časopisu Punch. Příslušníci britského národa jsou
zachyceni v dobrém rozmaru a s úsměvem na tvářích. Článek Němci na Jadranu naopak
doprovází karikatura obtloustlého plešatého turisty s batohem na zádech. Ilustrační
obrázek v podstatě odpovídá popisu typického Němce v článku – „selského hocha ze
Štýrska, oblečeného tak jak chodíval po asfaltových ulicích doma“.

3.1.3 Civilizační inspirátor
Pod topos Británie jako kulturně-společenského vzoru lze zařadit také několik článků,
jež spolu sdílejí přímý apel na inspirování se Británií. Na rozdíl od předchozích dvou
podtopoi se tak nejedná o pouhé obdivné vzhlížení. Vzor se v tomto případě stává
přenositelným.
Autorem prvního analyzovaného článku je opět londýnský dopisovatel Lidových
novin Otto Rádl. Na podkladu obšírného popisu Britské národní portrétní galerie
v červenci 1938 vybízel ke zřízení obdobné instituce v Československu. „A když tak
vedle sebe vidíte to celé úžasné bohatství tváří a tu celou galerii osobností, mužů, kteří
vytvořili moc a kulturu této světové říše, tu je vám líto, že u nás ještě nedošlo
k soustředění portrétů všech velkých mužů našich dějin… (jejichž) tváře dávají lépe
porozuměti národní minulosti a plní důvěrou v národní budoucnost.“

99

Británie

z Rádlova obrazu vystupuje jako země aktivně se podílející na tvorbě kolektivní paměti
národa. Činí tak pečlivou prací se svými dějinami, ke kterým se prostřednictvím obrazů
96
97
98
99

Emanuel Kozáček, „Němci na Jadranu“, Lidové noviny, 14. září 1938.
viz. „Anglické bary“, Lidové noviny, 15. května 1938.
Viz. příloha č. 2 a č. 3.
Otto Rádl, „Galerie národních hrdinů“, Lidové noviny, 15. července 1938.

26
v národní portrétní galerii mohou na vzdálenost několika centimetrů dostat i obyčejní
lidé.
Nejvýrazněji se však snaha o převzetí britských kvalit projevila v článku Cylindr
a kombinéza aneb škola základ života100, který Lidové noviny přinesly 7. května 1938.
Článek se konkrétně snaží aplikovat britské vzory na poměry meziválečného Zlína,
respektive školy založené při Baťových závodech.101
-

„Tomášov je nová zlínská kolej, do které bylo zatím vybráno šedesát nejúspěšnějších zlínských
mladých mužů, aby se tu z nich za tři roky stali stoprocentní mezinárodní obchodníci, exportéři a
průmysloví kapitáni… Úkol Tomášova: udělat z nich za tři roky lidi, kteří mohou jít na hostinu k
anglickému králi… A stane-li se jim v Bangalore, že je požádá sličná dcera vysokého úředníka,
aby si vyjeli hrát polo na koních, musí i v tom vyhovět a hrát nejméně tak dobře jako ostatní
angličtí partneři. A hanba jim, kdyby příliš prohrávali v nezbytných partiích bridge, jejž jim bude
třebas hráti s některou starou lady v Kalkutě… Je to program nesporně velmi obsáhlý; chce na
mladých lidech víc, než jakákoli čtyřletá anglická kolej… každé ráno oblékat žaket a cylindr –
úbor anglických gentlemanů, v němž se musí naučit chodit nenuceně jako v trenýrkách.“102

Míra normativity v přejímání anglických vzorů je zde až zarážející – etiketa
absolventů má být na úrovni britského královského dvora, za vzor vhodných
společenských aktivit jsou považovány britské sporty a karetní hry. Článek naznačuje,
že etonského střihu je také denní rutina mladých zlínských gentlemanů. Zda se ve Zlíně
opravdu trénovalo pólo na koních těžko říct.
V úvahu je však v tomto konkrétním případě nutné vzít také obecnou snahu
Československa překlenout provinciálnost a zařadit se po bok velkých mezinárodních
hráčů. V tomto ohledu nepředstavuje anglický kulturní vzor bezprostřední cíl, ale jen
prostředek, jak internacionálnosti co nejefektivněji a nejrychleji docílit. Kredit britského
impéria byl před druhou světovou válkou v tomto smyslu stále vysoký nejen
v Československu.
Lidové noviny při šíření svého obrazu Británie nezapomínaly ani na ženy. Ty
sice v článku o prestižní zlínské koleji nefigurovaly (ačkoliv publikace historičky Dany
Kasperové Výchova průmyslového člověka a firma Baťa v meziválečném Zlíně popisuje
také ženské koleje baťovské školy) a o možnost inspirace britskými kulturními
standardy byly u této příležitosti ochuzeny, deník se však často snažil získat jejich
pozornost příspěvky o britských módních trendech. Na módní kreace dam z britské
100„Cylindr a kombinéza aneb škola základ života“, Lidové noviny, 7. května 1938.
101Více v Dana Kasperová, Výchova průmyslového člověka a firma Baťa v meziválečném Zlíně (Liberec:
Technická univerzita, 2014).
102„Cylindr a kombinéza aneb škola základ života“, Lidové noviny, 7. května 1938.
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vyšší společnosti upozorňovaly Lidové noviny pravidelně. Zvláštní pozornost pak byla
tomuto fenoménu věnována během královských dostihů v Ascotu.103

3.2 Venkov – Británie jako inovátor v zemědělství a v boji proti
nezaměstnanosti
Množství článků reflektujících kulturně-společenské dění ve Velké Británii v agrárním
deníku Venkov odpovídá množství článků, jež se v tomto periodiku Británii věnovalo
obecně. V porovnání s Lidovými novinami se tak u Venkova ve sledovaném období
jedná o podstatně menší soubor textů – konkrétně o pět článků. Deník se převážné
zaměřoval na informování o vnitropolitických tématech, přesto lze i z relativně
omezeného materiálu dedukovat, jakým směrem se uvažování pravicových redaktorů
periodika ubíralo a jak se projevovalo ve vztahu k Británii.
Možnosti analyzování článků jsou omezené také kvůli své relativní neoriginalitě.
Prostor, který v Lidových novinách zaplňovaly osobité reportáže Otto Rádla, jsou ve
Venkovu vyplněny převzatými, spíše útržkovitými, lehce bulvárními zprávami.104
Ve třech případech se však výpovědní hodnota z hlediska pozorování práce
s britským motivem zvyšuje. Ve dvou případech použil Venkov příklad Velké Británie
jako inspirační zdroj pro Československo – poprvé pro zdůraznění významu půdy pro
vojenskou obranu a podruhé jako vzor pro řešení problému nezaměstnanosti.
-

„Uvádíme starost anglických politiků a vlády o zemědělství z důvodů, aby vzniklo přesvědčení i
v Československu, že půda je víc než pouhý zdroj konsumu potravin: že půda jest nástrojem
obrany státu v době nebezpečí. Zemědělství jest součástí národní armády a organizace
obyvatelstva pro případ ochrany proti útoku.“105

-

„Jak se v Anglii řeší v průmyslových kruzích nezaměstnanost je opravdu poučné i pro nás.
Anglická vláda, postavená před těžký problém rostoucí nezaměstnanosti, rozhodla se jej řešiti
velmi zajímavým způsobem, který si zaslouží pozornost i u nás, poněvadž vychází ze správných
předpokladů a je provázen úspěchem, jak dnešní výsledky již nesporně dokazují.“ 106

103Viz.: „Ministerský předseda Chamberlain s chotí jdou na velkou recepci u anglického dvora, jíž se
zahajuje londýnská jarní sezóna“, Lidové noviny, 18. května 1938; „Móda na anglických dostizích
v Ascotu: Krajkové šaty z vlněné krajky s pštrosími péry“, Lidové noviny, 5. června 1938; „Pštrosí
peří na šatech anglické dámy na dostizích v Ascotu“, Lidové noviny, 16. června 1938; „Hezký
klobouček podle švýcarského vzoru na dostizích v Ascotu, Pera na klobouku při dostizích v Ascotu“,
Lidové noviny, 12. července 1938.
104Viz. „ První anglikánský mnich – biskup“, Venkov, 17. dubna 1938; „Záhadná mumie v Britském
muzeu“, Venkov, 28. dubna 1938.
105Sirius, „Vojenská obrana a půda – Příklad Velké Británie“, Venkov, 22. července 1938.
106„Jak se v Anglii řeší nezaměstnanost“, Venkov, 18. června 1938.
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Fakt, že se Venkov obrací k Británii v agrární oblasti, jež zcela logicky
představovala centrum zájmu deníku i života většiny jeho čtenářů, je v posuzování
obrazu Británie v Československu jako celku důležitý. Zdá se totiž, že všechny ideové
skupiny k Británii vzhlížely, byť se původ inspirace lišil. Stejně jako je patrné, že jsou
některé pozitivně vyznívající příspěvky zideologizované v Lidových novinách (viz.
zlínský sen o vychovávání malých Čechů anglického střihu), jistou míru roubování lze
pozorovat i ve Venkovu. V článku Jak se řeší nezaměstnanost v Anglii autor doporučuje
převzít anglické metody,

ačkoliv je zcela zřejmé,

že uváděný recept je

v Československu neproveditelný. Vítězný boj s nezaměstnaností je totiž popisován na
příkladu severovýchodní Anglie, která „skýtala podnikateli vše, co potřeboval: bohatství
surovin, klíčovou industrii, velké odbytové možnosti při hustotě obyvatelstva, lacinou
dopravu po moři, velké a zařízené přístavy – a last but not least – množství cvičených
pracovních sil ve svém dělnickém obyvatelstvu.“107
Nejvyšší pomyslný hold vzdal deník Venkov Anglii, když přirovnal anglické
politické metody k metodě novinami zbožňovaného bývalého předsedy agrárníků
Antonína Švehly. „Angličané dávají přednost osobnímu styku jako politické metodě,
protože více věří osobnímu styku s lidmi než jejich politickému programu. Tato metoda
není pro československou politiku novou. Zemřelý Antonín Švehla byl přímo vášnivým
stoupencem této metody, vyprávěly se anekdoty i episody o způsobu Švehlova
jednání… Dr. Hodža po návštěvě v Anglii a po svém rozhovoru s bývalým premiérem
anglické vlády Baldwinem učinil srovnání, kterak myšlení Baldwinovo, myšlení
anglické bylo blízké u nás myšlení Antonína Švehly.“ 108
Inspirace Venkova je tak méně sofistikovaná než u Lidových novin, Venkov se
k zemi vztahuje daleko příměji. Vzhledem k nedostatku relevantních článků s kulturněspolečenskou tematikou lze základní obrysy sentimentu pouze tušit. Příležitostné
vztažení však bylo vždy pozitivní. Zároveň je patrné, že středem zájmu je pro Venkov
vždy československý lid, starost, jak jemu pomoci od nezaměstnanosti, či jak posílit
jeho vztah k půdě, nikoliv Anglie samotná. Pokud je tak například anglická politická
metoda přirovnávána k té Švehlově, představuje Anglie pouze prostředek, jak
glorifikovat Švehlu.

107Ibid.
108„Metoda anglická a metoda Švehlova“, Venkov, 17. května 1938.
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3.3 Rudé právo – „žádná čajová společnost“109
Stejnou pozornost, jakou věnovaly Lidové noviny Británii a Francii věnovalo Rudé
právo v roce 1938 Sovětskému svazu, a to jak na poli politickém, tak kulturněspolečenském.

Ve

vzhlížení

k východu

před

mnichovskými

událostmi

byla

Komunistická strana Československa a s ní její tisková tribuna Rudé právo mezi
československými ideovými proudy více méně osamocena. I přes výrazný idealismus
aplikovaný na vztah se Sovětským svazem však noviny ve způsobu pokrývání ostatních
témat přinášely zajímavý protipól extrémně prozápadně orientovaných liberálů.
Obdobně jako ve Venkovu, se i v Rudém právu v průběhu roku 1938 objevilo jen
několik (konkrétně pět) článků zaměřených na kulturně-společenské dění v Anglii.
Všechny obsahují jasný ideový náboj a opírají se o tradiční levicovou argumentaci.
Rudé právo tak vždy vzhlíží k britskému dělnictvu, které mělo představovat skutečné
srdce britského národa.
-

„Víme, co si máme myslet o anglických lordech. Víme, co je to za společnost, která se scházívá
na čaji u lady Astorové, a víme, že na příklad tento weekend tráví ve společnosti Astorů i pan
Chamberlain. Ale Anglie není žádná čajová společnost, i kdyby tato společnost měla sebevíce
akcií. Anglie, to jsou také především milióny dělníků, miliony rukou, které roztáčejí kola továren
a lodí, Anglie, to jsou také miliony hlav, na jejichž mínění musí dát každá vláda, která se chce ve
Velké Británii udržet.“110

Anglická vyšší třída tak od Rudého práva dostává v kontextu nelichotivou nálepku
„čajová“. Již v březnu také tedy deník naznačuje, že registruje vazby vlády na
sympatizanty nacistického Německa (viz. společnost kolem lady Astorové). Přesto
nachází i Rudé právo v Anglii inspiraci, kterou jsou „miliony rukou a hlav dělníků“. V
obdobném duchu deník nadšeně informoval o založení dělnického divadla v Londýně111
a Klubu levé knihy. „V létě roku 1936 byl v Anglii založen Klub levé knihy. V krátké
době vzrostl měrou, která sotva má v jiné zemi příkladu… Chce pomáhati v boji o
světový mír… Řídí jej známý profesor Laski, John Strachey a Viktor Gollancz. Duch
klubu je levicový a je v opozici proti hospodářské i zahraniční politice dnešní
konzervativní anglické vlády.“112

109„Anglie není žádná čajová společnost Rudé právo“, Rudé právo, 27. března 1938.
110Ibid.
111„United Theatre – dělnické divadlo v Londýně“, Rudé právo, 8. července 1938.
112„Klub levé knihy v Anglii“, Rudé právo, 9. března 1938.
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Zvláštní pozornost a úctu si u redaktorů Rudého práva logicky vysloužili
představitelé realismu 19. století – konkrétně Jonathan Swift113 a Charles Dickens, který
se ve svém díle zaměřoval na dobová sociální témata. Dickens se těšil v Rudém právu
takové oblibě, že byl jeho román Oliver Twist v deníku během roku 1938 vydáván na
pokračování. Druhého dubna bylo dokonce čtenářům dopřáno podrobného návodu, jak
Dickense číst a jak jej aplikovat na poměry soudobé anglické společnosti.
-

„Charles Dickens vedle Thackeraye je jedním z největších anglických realistických spisovatelů,
kteří ve svém díle geniálně umělecky zobrazili právě tyto procesy veliké společenské proměny
Anglie 40-60 let, kteří podrobili velkoburžoasní společnost ostré krtice, kteří odhalují celou její
prolhanost, pokrytectví a procovství a tuto konkrétní kritiku provádějí se skvělou,
nezapomenutelnou ironií… Karel Marx, který si právě této stránky anglického realistického
románu neobyčejně vážil – napsal o něm roku 1854: ‚Soudobá skvělá škola romanopisců
Anglie… zobrazila všechny vrstvy buržoasie, počínaje ‚ctihodným‘ rentiérem a vlastníkem
státních dluhopisů, který se na všechny věci dívá svrchu, jako na něco ‚vulgárního‘, a konče
drobným obchodníčkem a advokátním pomocníkem… Ukázali je, jak jsou plní ješitnost,
škrobenosti, malicherného tyranství a nevědomosti a civilisovaný svět potvrdil jejich soud
pranýřujícím epigramem, přišpendleným této třídě: je podlézavá k lidem, stojícím výše a
despotická k těm, kdož stojí níž.‘“114

Nejpozoruhodnějším aspektem článku je užití slova „civilisovaný“. Zatímco pro
Lidové noviny je synonymem civilizovanosti britská aristokracie, Rudé právo spatřuje
stejnou kvalitu v pokrokových myšlenkách Dickense, který měl odkrýt pravou tvář této
třídy – její „prolhanost, pokrytectví, ješitnost, škodolibost, malicherné tyranství a
nevědomost“.
Letmé srovnání kulturně-společenského obrazu Británie, jejž šířily Lidové noviny a
obrazu, vytvářeného Rudým právem, tak dává tušit praktickou nemožnost rekonstruovat
obraz jako jednolitý. Podstatným závěrem vyplývajícím ze zobrazení základních odstínů
britského kulturně-společenského obrazu v československém tisku je, že si všechny
deníky, zastupující hlavní československé ideové proudy, projikovaly do Velké Británie
ty idealizované verze hodnot, které samy vyznávaly. U Lidových novin se jednalo o
tradicionalismus poskytující stabilitu a pokrok poskytující důvěru. Venkov v Anglii
hledal a nacházel inspiraci v oblasti využití zemědělské půdy a v boji proti
nezaměstnanosti. Rudé právo vidělo Anglii jako kolébku Marxova komunismu a zemi,
kde je dělnictvo morálně nadřazeno opovrženíhodné buržoazii. Analýza prvního toposu
zároveň dává tušit obrys jednoho z hlavních výstupů práce – totiž fakt, že produkce
113„Jonathan Swift radí“, Rudé právo, 17. srpna 1938.
114„Autor našeho románu – Charles Dickens“, Rudé právo, 2. dubna 1938.
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Rudého práva bývá za propagandistickou označována obecně, Lidové noviny se
podobné nálepce vzpírají daleko úspěšněji.115 Rozdíl v tom, co teoretici nazývají
objektivnost, je však v komparaci obrazů Británie šířených Lidovými novinami a
Rudým právem nepostižitelný.

4. Británie jako garant stability, uvážlivosti a rovnováhy

Jedním z dalších důležitých souborů topoi, objevujících se v rámci československého
informování a uvažování o Británii během roku 1938, bylo zobrazování země jako
garanta stability, uvážlivosti a rovnováhy. Důvěru navozující motivy bylo možné nalézt
jak v Lidových novinách, tak ve Venkovu. Rudé právo do této „pozitivní“ skupiny
nepřispělo.
Topos stability a uvážlivosti by měl být teoreticky citlivější na výkyvy událostí
na mezinárodně politické scéně než variace na téma obdivu k britské aristokracii a její
pokrokovosti. Je proto zajímavé sledovat, že se víra v britský úsudek a metody, jimiž se
podle liberálně demokratických publicistů země snažila „zachránit v Evropě mír“,
během první poloviny roku 1938 neproměňovaly.
V předvečer anšlusu Rakouska vystoupil ministerský předseda Milan Hodža
v parlamentu, aby národ uklidnil vyjádřením plné důvěry v úmysly britských politiků.
Lidové noviny přinesly přepis jeho projevu: „Tento projev stability 116 v politice britské
říše je nepochybně jedním z nejvíce rozhodujících prvků evropského míru.
Československu nejde o formální úmluvy ani o zvláštní dohody s britskou říší. Jde
prostě o to, uznává-li se v Londýně, že uklidnění a mír ve střední Evropě je obecný,
tedy také britský zájem… Je nesporné, že svou stabilitou a vysokými hledisky
konsoliduje britská politika svou mimořádnou pozici ve světě a tím že v míře velmi
pozoruhodné přispívá k zajištění míru také v oblastech střední Evropy a tím k zajištění
míru i pro sebe a pro vitální zájmy britského impéria.“ 117 V humorné rovině o víře
v britskou uvážlivost a důslednost pojednal 8. dubna z Londýna také Otto Rádl.
-

„Anglická politika je pomalá, poněvadž Angličané jsou pomalí. Přijdete-li sem z pevniny, je vám
tu přímo hádankou, jak je jen možno, aby dva lidé upevňovali celých osm hodin drát
elektrického zvonku z pokoje do kuchyně… Člověk není živ pro práci v Anglii. Ale když už se

115Viz. hodnocení deníků v odborných publikacích, popsaných v podkapitole Tisk v éře první republiky Lidové noviny, Venkov a Rudé právo.
116Odkaz na projev Anthony Edena z 24. 7. 1937.
117„Milan Hodža za nás všechny Adolfu Hitlerovi“, Lidové noviny, 5. března 1938.
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něco dělá, buduje se to pro sedm století… Ale jsou věci v moderním životě, kterých není třeba
dělat na beton a na staletí… Angličana však nikdy nepřesvědčíte o opaku. Buď ho necháte
pracovat tak, jak se mu to líbí, velmi pomalu a velmi důkladně, nebo vám odejde… Máte tady
vždycky dojem, že když Angličan něco podniká, má při tom ustavičně vědomí, že podniká cosi
nesmírně odpovědného, že tím mění celý tento svět… Dívají se na vše, co vyžaduje překotného
spěchu, jako na věc, která je pod jejich důstojnost. Nedejme se však klamat, tato důstojnost je v
podobných situacích ctností z nouze. Tento blahobytný národ nedovede spěchat v soukromém
ani veřejném životě. Tento poznatek nám pomůže porozumět záhadám britské světové politiky,
mnoha nepochopitelným nerozhodnostem v rozhodných okamžicích. Může nám však také dodati
důvěru, že všude tam, kde se Angličané na věc pomalu připravili, a kde na sebe nějaký úkol
vzali, tam jej skutečně provedou, a stoprocentně. Ať jde o spravení vodovodu nebo o spravení
světové rovnováhy.“118

Rádl se zde zcela zřetelně snaží interpretovat ty vlastnosti Britů, kterým by Čech
nemusel rozumět – tedy puntičkářství v kombinaci s pomalostí - v aspekty britské
národní povahy, které jsou vlastně Československu ku prospěchu. Cesta od opravy
vodovodu k nápravě světové rovnováhy se tak zdá být přímá a logická.
Je pozoruhodné, že „vysoká hlediska“, která zmínil v březnu Milan Hodža,
neztratila ze své váhy nic ani po květnové krizi vyústivší v mobilizaci československé
armády. Dokladuje to vzletný článek Země Dickensonova – Co je v pozadí anglických
idyl, který britskou nečinnost interpretuje jako výhodu.
-

„O dnešním britském ministerském předsedovi Chamberlainovi je známo, že miluje ptáky. Za
veliké rozpravy o státním rozpočtu se vytratil z dolní sněmovny, a o hodně později ho našli
v parku, kde se díval na konipáska. Kdybychom zašli v historii trochu dále, našli bychom
Disraeliho, jenž vlastně nebyl víc než člověk, s nímž se královně Viktorii pěkně povídalo – ale ti
dva při svém povídání obnovili a upevnili slávu britského impéria, pěkně potichoučku a bez
velkého povyku... Angličan a Anglie milují nade všechno pokoj, klid, možnost zabývat se svým
soukromím. Z toho plyne nezájem, jejž projevují o ostatní svět, ale také úžasná a někdy až
směšná naivnost, s níž posuzují věci, které se dějí ve světě. Ale souvisí s tím ještě něco jiného.
Angličan dlouho dovede uhýbat všem pohromám, aby se zachránil svůj milovaný klid. Dělá
dlouho pštrosí politiku. Hraje dlouho na klavír, když cítí, že základy domu se bortí. Ale dovede
se rozřádit hůře než kterýkoli divoch, když vidí, že jde do tuhého. Divoch má ovšem při řádění
náskok, ale Angličan má delší dech a je odpočatější. Zatímco se divoch mnoho let stravoval
vztekem, Angličan si hověl a díval se na konipásky. Zatímco si divoch utahoval opasek,
Angličan si pěstoval tělo. To je prostá příčina, proč dosud Anglie vždycky vyhrávala, třebas se
nerada pouštěla do boje.“119

118Otto Rádl, „Kletba důkladnosti“, Lidové noviny, 8. dubna 1938.
119„Země Dickensonova – Co je v pozadí anglických idyl“, Lidové noviny, 29. května 1938.
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Legitimita zdánlivého nezájmu o Evropu či nechuti angažovat se na mezinárodní
scéně je autorem zdůvodňována s ohledem na údajnou efektivitu této strategie, která
dříve či později přinese ovoce, jelikož vstup Anglie na scénu bude nečekaný, ale o to
přesvědčivější. Tak jako britské impérium spravovali „potichoučku“ Disraeli
s královnou Viktorií, buduje mezinárodní stabilitu potichoučku i Chamberlain.
Identicky komentoval premiérovo počínání v březnu i Ferdinand Peroutka: „Náš domácí
svět… nedovede pochopit, že tichý hlas britského ministerského předsedy, byť i jen
jeho šepot, má neskonale větší význam než sebe větší pokřik v novinách.“120
Motivy uvážlivosti se však průběžně objevovaly nejen v kulturně-společenských
reportážích, ale také v politických komentářích. V červnu přinesl Venkov dva články
opěvující morální kredit anglosaských demokracií a britské politické metody. „Hlas
Ameriky a Anglie má morální dosah a neobsahuje výhružky sankcí.“ 121 Zároveň v sobě
tento hlas, podle autora podepisujícího se Sirius, obsahoval váhu „miliónů obyvatelstva,
odhodlaného bojovat za ideály svobody a práva.“ 122 V očích Ferdinanda Kahánka
Británie dokonce nahradila Společnost národů a stala se pro Československo hlavním
garantem bezpečí. Ověřeným prostředkem k rozřešení mezinárodních krizí pak měla být
„metoda obvyklá pro Anglii“ – tedy hledání dohody mezi spornými skupinami a hledání
kompromisu: „Proto Anglie radí, intervenuje, působí a zprostředkuje.“123
Ještě v polovině července pak Jan Münzer124 v Lidových novinách píše: „Zatím co
Velká Británie veliká nikoli jen podle jména, s klidným úsměvem prohlašuje, že je příliš
silná, než aby si musela všímat urážek a přechodných neúspěchů, jsou urážky a
neúspěchy právě hlavní věc, jíž si všímají diktatury. Skutečná velikost snáší
pochybnosti klidně. Předstíraná velikost ji nesnáší vůbec.“125
Motiv uvážlivosti a stability je tak v Lidových novinách a ve Venkovu často
přítomen až do léta 1938. Při celkovém hodnocení obrazu Británie v československém
tisku před mnichovskými událostmi však nelze říct, že by prostor opanoval. Tomu
odpovídá i počet analyzovaných článků (7). Skupina publicistů věřila ve stereotyp
Británie jako uvážlivého hráče s vysokým morálním kreditem. Stejně velká, ne-li

120Ferdinand Peroutka, „Jedna řeč – a její posluchači“, Lidové noviny, 27. března 1938.
121Sirius, „Apel Ameriky a Anglie k smírnému řešení“, Venkov, 3. června 1938.
122Ibid.
123Dr. Kahánek, „Od ženevské mystiky k anglickému míru“, Venkov, 19. června 1938.
124Jan Münzer (1898-1950), český novinář, redaktor v Tribuně, Prager Presse, Českém slově a Lidových
novinách, překladatel z němčiny – viz. ed. Bohumil Němec, Ottův slovník naučný nové doby –
dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému dílu čtvrtého svazek prvý (Praha: Novina, 1938), 386.
125Jan Münzer, „U meze ústupků“, Lidové noviny, 15. července 1938.
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početnější, skupina skeptiků ve stejné době interpretovala stejné informace a dojmy jako
potenciální hrozbu.126

5. Totožné zájmy
Topos důvěry ve spojenectví s Francií a Anglií se v československém tisku vynořil
během roku 1938 výrazně dvakrát. Poprvé po anšlusu Rakouska, kdy eskalovala obava
z vpádu Němců, a podruhé v červenci během návštěvy britského krále v Paříži, která
představovala ideální nástroj pro legitimizaci československé zahraničně-politické
koncepce. Až na dva nevýrazné články Venkova127 prezentovaly přesvědčení o
totožných zájmech Francie, Anglie a Československa pouze Lidové noviny – konkrétně
pak Jan Münzer, Hubert Ripka128, Stanislav Yester (pseudonym Emanuela Moravce) a
Ferdinand Peroutka. Obecně se jedná o topos poměrně silný, celkem bylo během sedmi
měsíců analyzováno 21 článků.

5.1 Reakce na anšlus Rakouska
V den anšlusu Rakouska vyšel v Lidových novinách úvodník s názvem Naše jistota. Jan
Stránský129 v několika větách vyjádřil přesvědčení, ke kterému se česká liberálně
demokratická intelektuální elita upínala až do posledních dnů září 1938. „Na naší
bezpečnosti závisí bezpečnost Francie a oslabená Francie znamená začátek konce
britského impéria. Obě západní velmoci jsou s námi spojeny pevnějším spojenectvím,
než jaké lze vyjádřit formální úmluvou: jsou s námi spojeny nejvlastnějšími zájmy –
těmi zájmy, které jediné nakonec určují jednání států.“130

126viz. kapitola Británie a pokrytectví.
127Sirius, „Sblížení Francie s Anglií“, Venkov, 16. dubna 1938; Sirius, „Mezinárodní zájem o
Československo“, Venkov, 29. dubna 1938.
128Hubert Ripka (1895-1958), český publicista, studoval historii a filosofii na Karlově univerzitě,
přispíval do Národního osvobození, od roku 1930 v redakci Lidových novin, kde obstarával
zahraničně-politickou rubriku, od roku 1935 členem Československé strany národně socialistické, člen
exilové vlády v Londýně - viz. ed. Bohumil Němec, Ottův slovník naučný nové doby – dodatky
k velikému Ottovu slovníku naučnému dílu pátého svazek prvý (Praha: Novina, 1938), 658.
129Jan Stránský (1913-1998), český právník, novinář a politik, syn významneého politika Jaroslava
Stránského a vnuk zakladatele Lidových novin Adolfa Stránského, v letech 1940-45 působil v exilové
vládě v Londýně, po návratu se stal poslancem Národního shromáždění. Po roce 1948 emigroval a až
do roku 1975 působil ve Svobodné Evropě – viz. „Adolf Stránský – čtyři generace rodu Stránských“,
Židovská obec Brno, https://www.zob.cz/osobnosti/adolf-stransky/ (staženo 14.5.2017).
130J.S., „Naše jistota, Lidové noviny, 15. března 1938.
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O spojitosti zájmů tří zemí byl přesvědčen také Ferdinand Peroutka: „Nemyslím,
že by mělo Německo mnoho nadějí na to, že Francie a Anglie opustí tak snadno svůj
Brenner, jako to učinila Itálie. Na západě po některých orientačních bojích plně se již
rozhostilo vědomí, co by to znamenalo, pustiti Německo československou branou do
střední Evropy dovolit mu, aby si zorganizovalo toto vyspělé a bohaté území až k
Černému moři.“131 Na osudu Československa tak podle publicistů měla záviset nejen
budoucnost střední a východní Evropy, ale také celého britského impéria.
Kromě aplikování rádoby realpolitiky na zájmy Francie a Británie se však
objevoval také argument „přirozeným dějinných vztahů“, jak je nazval 17. března Jan
Münzer, aniž by svou hypotézu podepřel konkrétním zdůvodněním. „Ve všech těchto
případech (spojenecká dohoda s Francií a Malá dohoda) nejde o závazky uměle
vyrobené, ale o vyjadřování přirozených dějinných vztahů… V tom je kus evropského
osudu, na němž nic nezmění ani křik o bolševizaci ani malomyslné řeči o
nespolehlivosti Anglie… Jen bláhovec by mohl soudit, že spojenecké smlouvy, které
vytvořily tento základ naší bezpečnosti, lze srovnávat s taktickými dohodami, jež jsou
uzavírány na oko.“132 Münzer zde nepředkládá jediný relevantní argument, pouze
deklaruje své zideologizované přesvědčení.
Poznámka o bláhovci, který by snad mohl pochybovat o nejvřelejším možném
vztahu mezi Československem a jeho západními spojenci, byla ve dnech následujících
po anšlusu téměř agresivním způsobem rozpracovávána nejen Münzerem. Ferdinand
Peroutka dokonce ve článku Jedna řeč – a její posluchači133 hovořil o laicích a
diletantech.
-

„Vůbec vykládati v těchto dnech laikovi poměr Anglie k Československu a zvláštní způsob
mluvy britské diplomacie objevilo se jako jeden z nejtěžších politických podniků, a jeden
zatvrzelý laik byl schopen umořit deset odborníků. Je třeba prohlásiti, že význam
Chamberlainovy řeči laikové nemohou vůbec posouditi, ani takoví, kterým nějaké neopatrné
vydavatelstvo svěřilo vedení novin. Její význam mohou oceniti jen ti, kdo si metody britské
zahraniční politiky aspoň trochu obrali za předmět studia … Důležitější, než jak
Chamberlainovu řeč přijali naši diletanti, jest, jak ji přijalo Německo.“ 134

131Ferdinand Peroutka, „Bez iluzí“, Lidové noviny, 5. června 1938.
132Jan Münzer, „Pilíře Evropy“, Lidové noviny, 17. března 1938.
133Peroutka, Münzer i Ripka komentovali reakce na Chamberlainovu řeč z 24. 3., ve které ministerský
předseda zdůraznil, že zachování míru je pro Británii absolutní prioritou, neznamená to však, že by
Británii nikdo nepřiměl k boji. Bránili by britská území a spojovací linie - viz. „Řeč, na kterou čekal
celý svět“, Lidové noviny, 25. března 1938.
134Ferdinand Peroutka, „Jedna řeč – a její posluchači“, Lidové noviny, 27. března 1938.
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Peroutka zde pravděpodobně reaguje na články Rudého práva, které o
Chamberlainově mírové politice v těchto dnech prohlásilo, že z ní mají prospěch jen
zbrojaři a že důkazem této britské hry je nechuť podpořit republikány ve Španělsku. 135
Přidává se k němu Hubert Ripka a Jan Münzer:
-

„ Ať se hledá seberafinovanější výklad Chamberlainova projevu, ať se jakkoli vyvíjí snaha
oslabovat výhradami, ostatně spíše diplomaticky taktickými než skutečnými, jeho smysl, je
docela jasno, že obsahuje důraznou výstrahu na adresu útočníka na Československo.“ 136

-

„ Lidé, kteří se téměř dvacet let nestarali o světovou politiku včetně Anglie a nemají tedy
tušení o zvláštnostech anglické politiky… považují se dnes za nejpovolanější vykladače této
politiky; zvěstovali a snad místy zvěstují podnes, že 'Anglie zase nic neřekla' a snad opravdu
nevědí, že tím dokazují jedině svou vlastní nechápavost a svou neznalost skutečných
problémů ve světě… Schopnost čerpat poučení pro jiné z mělčin vlastní neinformovanosti
vede k onomu neblahému stavu, v němž skutečný svět je zavalen lavinou neskutečných
pověstí.“137

K podobným výpadům vůči jiným interpretacím britské zahraniční politiky ze
strany přispěvatelů Lidových novin už do září 1938 nedošlo. Peroutka, Ripka, Münzer i
Stránský naopak začali od srpna sami vyjadřovat obdobné znepokojení, jaké mezi
československé čtenáře už březnu šířilo Rudé právo.138 Přesto má jejich urputná snaha
přesvědčit nejen čtenáře, ale pravděpodobně také sebe, o správnosti myšlenkového
konstruktu, jenž byl užíván po dvacet let existence republiky, vysokou výpovědní
hodnotu. Naznačuje, jak velké muselo být mnichovské zklamání pro všechny, kteří
považovali spojenectví s Francií a Británií za přirozenou, totožnými zájmy pojištěnou,
danost.

5.2 Návštěva britského krále v Paříži
Návštěva britského krále Jiřího VI. a královny Alžběty ve francouzské metropoli byla
naplánovaná na konec června 1938 jako manifestace vřelého přátelství a pevného
vojenského spojenectví Anglie a Francie. Podrobné zpravodajství o události přinesly
v duchu své orientace opět pouze Lidové noviny. Československo mělo být na události
135„Pan Chamberlain mluví proti sobě“, Rudé právo, 9. března 1938.
136Hubert Ripka, „Anglie v roce 1914 a 1938“, Lidové noviny, 26. března 1938.
137Jan Münzer, „Nevědomost hříchy činí“, Lidové noviny, 5. dubna 1938.
138Více o reakcích Rudého práva i narůstajícím skepticismu publicistů Lidových novin v létě 1938 je
pojednáno v kapitole Británie a pokrytectví.
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pozitivně zainteresované, jelikož „jako stát věrný demokracii, musíme se cítit morálně
přítomní na všech velkých manifestacích demokracií a vzdálení všech apotheos
totalit.“139, jak napsal pařížský dopisovatel LN Ivo Ducháček. Venkov o návštěvě
informoval telegraficky, Rudé právo vůbec.
Návštěva byla původně naplánovaná na konec června, jen několik dní před
příjezdem však zemřela královnina matka140 a Paříž tak získala další měsíc na dokončení
opulentních příprav. Lidové noviny mezitím přinášely entuziastické reportáže:
-

„Paříž se zdobí, šlechtí a šňoří, aby se z anglické návštěvy stala skutečná slavná
manifestace… Dva dobří francouzští dělníci v čepicích a s cigaretami v ústech a rejžákem
drhnou už dva dny i anglického krále a i jeho kobylu (socha Eduarda VII.)… živý to obraz
'Srdečné dohody'“. 141

-

Na všech školách se děti učí teď anglickou hymnu, ze všech oken obecných škol se už teď
ozývá tato melodie, stále opakovaná, aby ji děti do příjezdu králova nezapomněly… Je
dobře, že Paříž může svého královského spojence oslavit právě nyní, kdy je světu tolik třeba,
aby věděl, že Francie a Anglie stojí věrně při sobě a že bdí nad mírem v Evropě.“142

Ještě předtím, než stihl Jiří VI. pronést jakýkoliv projev nebo předtím než se u
příležitosti návštěvy sešly delegace obou států, hledaly Lidové noviny důvody, proč je
třeba přikládat události zvláštní význam. Věrni obdivu k monarchii a jejím tradicím,
stavěli publicisté své argumenty na váze, kterou se britsko-francouzským vztahům
chystal propůjčit britský král. „Patří už k staré tradici anglické zdrženlivosti a
uzavřenosti vůči ostatnímu světu, že král Spojeného království jen zřídkakdy opouští
svůj ostrov. Většinou pak navštěvuje dominia, nyní rok po korunovaci vede jeho první
návštěva do Paříže… Jen ten fakt sám osobě už dost srozumitelně vyjadřuje změnu
anglických vztahů k Evropě.“143
V mezičase také následovala nová vlna článků zaměřujících se na královský pár.
Ať už to českého čtenáře zajímalo nebo ne, mohl se o britském králi dozvědět, že je
vášnivý čtenář a že čte nejraději o dějinách nebo sociologii a o královně, že má jen

139Ivo Ducháček, „Cesta proti válce“, Lidové noviny, 19. července 1938.
140Sáhodlouhé líčení života královniny matky převzaté z tiskových agentur působí absurdně i
v Lidových novinách, které jindy royalistickou tematiku zpracovávaly adekvátně, viz. „V roce 1931
slavila hraběnka ze Strathmoru zlatou svatbu, k níž dostala od krále Jiřího V. skříňku na sušenky.“„Účast a pohnutí Francie“, Lidové noviny, 24. června 1938.
141„Union Jack v Paříži“, Lidové noviny, 19. června 1938.
142„Paříž čeká anglického krále“, Lidové noviny, 4. července 1938.
143„Cesta proti válce“, Lidové noviny, 19. července 1938.
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jednu služku a sama vyřizuje telefonáty bez pomoci sekretářky – je totiž „real
englishwoman“.144
Samotná návštěva byla Lidovými novinami podrobně monitorována. O její
důležitosti pro hodnocení vyhlídek Československa však především svědčí několik
rozsáhlých komentářů z pera Jana Münzera, Ivo Ducháčka a Huberta Ripky. V článcích
se opět mísí v případě Münzera a Ripky patetické elementy s roubováním
geopolitických analýz (viz. Ducháček a odkazy na roli britského impéria).
-

„V projevu prezidenta Lebruna i krále Jiřího se vracelo několik slov. Mluvilo se o shodné
představě o lidských hodnotách, o blahodárnosti osobní svobody, o rozvoji lidstva a
svornosti v lidských srdcích, o totožnosti ideálu demokracie, o skutečném štěstí mezi národy
světa. Užívalo se tu zřejmě jiného slovníku (než toho, jež popisuje německo-italské
spojenectví – pozn. autora). Jakého? Toho, jímž od věků mluvila všechna lidská srdce, toho,
z něhož od věků čerpala mysl všech lidí. Je to slovník věčné lidské touhy, jejž nelze spálit na
hranici.“145

-

„Společenství těchto dvou velmocí je zajištěno nejen společnými jejich mezinárodními
zájmy, nýbrž i společnou vírou v týž ideál. Záměrně oba představitelé spojeneckých zemí
zdůrazňovali společnou lásku k svobodě a míru… Věděli jsme, že vedle nich (fašistický a
komunistický tábor) existuje také tábor demokratický a zůstali jsme mu věrni. Neustále jsme
věřili, že přijde doba, kdy se ozve hlas tábora demokratického a trpělivě jsme čekali na
chvíli, až se ozve, jsouce přesvědčeni, že pak bude možno skutečně důvěřovat v úspěšné
překonání velké politické a sociální krise, lomcující světem. Domníváme se, že tato chvíle
nadchází. Hlas, který je nyní slyšet z Paříže, tomu nasvědčuje. Západní demokracie
promluvily a věříme, že jejich slova budou následována činy.“ 146

-

„Když se ve světě zdá, že by Anglie mohla leccos ve světové politice rázněji a rychleji
provést, nachází se pro její příliš rozvážnou politiku omluva v tom, že Anglie nemůže nic
podniknout bez souhlasu svých dominií a že jediným pojítkem mezi nimi je právě osoba
králova. Znamená to tedy, že dominia vyslovila souhlas s tím, aby první cesta krále a císaře
indického nevedla do Indie a dominií, nýbrž především do Francie. A v tom je rozhodně
největší význam královské návštěvy v Paříži… Jiří VI. přichází jménem celého impéria říci
světu pevnou vůli svého národa udržet čestně mír.“147

Zmínky o roli dominií v zahraniční politice Británie dávají tušit, že si publicisté
uvědomovali problematičnost této konstelace. S výjimkou úvahy Jana Stránského ze
144„On a ona jací jsou“, Lidové noviny, 24. července 1938; „Oblíbená četba krále Jiřího VI.“, Lidové
noviny, 22. července 1938.
145Jan Münzer, „V bludném kruhu“, Lidové noviny, 22. července 1938.
146Hubert Ripka, „Osudové spojení demokracií“, Lidové noviny, 21. července 1938.
147„Cesta proti válce“, Lidové noviny, 19. července 1938.
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dne 22. března148, se však v Lidových novinách neobjevilo vážnější upozornění na
objektivní absenci styčných bodů v zájmech Československa a dalekých britských
dominií – Ivo Ducháček je naopak v přítomnosti britského krále v Paříži nalézá.

5.3 Vojensko-strategická hlediska

Posledním výrazným aspektem v rámci argumentace o totožných zájmech Francie,
Británie a Československa je proklamovaná vojenská převaha francouzsko-britské
aliance. Hlavním vojensko-strategickým komentátorem Lidových novin byl Emanuel
Moravec, legionář, vojenský stratég a pozdější ministr školství a lidové osvěty
protektorátní vlády.
Moravcova logika vycházela ze zkušeností z první světové války, které v rámci
svých analýz hojně užíval. „Praktické analyse podléhá jen skutečnost, a ta v dubnu před
dvaceti lety ukázala, že Němci nestačí na Francii a Anglii.“ 149 Spojenci však podle jeho
propočtů měli mít nad Německem převahu ve všech ohledech – pozemní armádě,
letectvu i hospodářské síle – i nyní.150 Teorie Moravec doplňoval fakty, v Lidových
novinách se na první straně objevovaly podrobné zprávy o postupu britského zbrojení
zakončené sebevědomými prohlášeními jako například tím z 28. dubna: „Vojenské
souručenectví francouzsko-anglické nemá v Evropě hodnotného soupeře.“151
O vojenské provázanosti Británie a Francie a tudíž Británie, Francie a
Československa psali i jiní publicisté. Zdeněk Smetáček 152 tak například dva dny po
anšlusu Rakouska uklidňoval české obyvatelstvo slovy: „Britská výzbroj váží už dnes v
evropských mocenských vztazích mnoho a bude tedy záhy vážit ještě víc… Prakticky
musí tedy Německo počítat s Velkou Británií jako s mocným a pravděpodobným
odpůrcem ve všech případech, kdy půjde zároveň o Francii. A o Francii půjde pokaždé,
kdykoliv půjde o Československo. Logický závěr z toho je nasnadě.“ 153 Ve článku z 19.
března pak bylo Československo ve strategické rovině dokonce přirovnáno k Srbsku a
Belgii. „Nejen ve Francii, ale i v anglosaském světě pochopili, že jako nemohli připustit
zničení Srbska a Belgie, nemohou připustit ztrátu tak cenné vlastní posice, jako je
148Konkrétně pojednáno v kapitole Británie a pokrytectví.
149Stanislav Yester, „Fronta na Západě“, Lidové noviny, 1. května 1938.
150Ibid.
151Stanislav Yester, „Zbrojení Anglie“, Lidové noviny, 28. dubna 1938.
152Zdeněk Smetáček (1901-1969), český filosof a publicista, člen redakce Lidových novin - viz. ed.
Bohumil Němec, Ottův slovník naučný nové doby – dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému
dílu šestého svazek prvý (Praha: Novina, 1938), 7.
153Zdeněk Smetáček, „Jak jsme zajištěni“, Lidové noviny, 17. března 1938.
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Československo… V posledních dnech nás přijala i Velká Británie do své společnosti,
do svého velikého mírového a demokratického klubu se starou, dobrou tradicí. Jsou tam
zvyklí na dobré chování.“154 Československo tak z obrazu konstruovaného Lidovými
novinami vystupuje jako země, jež je pro udržitelnost funkčního mezinárodního
systému zcela klíčová. Jinými slovy publicisté neváhali přisoudit Československu
stejnou důležitost, jakou měla pro Brity historicky Belgie.
Ve všech výše zmíněných případech se tak objevuje motiv totožných zájmů
Československa a dvou západních mocností. Šiřitelé této představy do svých úvah často
zahrnovali zájmy britského impéria a pomyslný element odvěkého a přirozeného
spojenectví. Topos totožnosti zájmů dokazuje, jak dlouhou mají trvanlivost ideové
koncepce a že ta zahraničně politická, kterou přivedli na svět zakladatelé samostatného
československého státu, byla dostatečně silná, aby vytěsnila náznaky přicházející
hrozby. Liberální elita byla až do září 1938 přesvědčena, že „naše orientace na
Společnost národů, Francii a Anglii dává od začátku první republiky smysl.“155

6. Zajímají se o nás – „Československo je en vogue“156
Součástí obrazu soudobé Británie během předmnichovských měsíců byla také snaha
ukázat, že nejen my se zajímáme o Angličany, ale také že se oni zajímají o nás.
Obdobně jako u toposu Británie jako garanta uvážlivosti se jedná o topos s poměrně
nižší váhou (8 analyzovaných článků), velmi příznačně však doplňuje ostatní topoi.
Zprávy z britské metropole informující o zájmu Angličanů o českou kulturu a dění
v zemi přirozeně navazují na v první kapitole představený motiv Británie jako otevřené
společnosti, která se neuzavírá do sebe a ráda se jezdí bavit na brightonské pláže.
Z článků je patrné, že obava z britského nezájmu a z neznalosti místních reálií
prosakovala českou společností ještě předtím, než Neville Chamberlain po podepsání
Mnichovské dohody prohlásil, že Československo je země kdesi daleko, o které
Angličané skoro nic neví. Snahu přebít tento stereotyp je možné pozorovat opět
především ze strany Lidových novin. Výjimku představuje rozhovor častého politického
komentátora Rudého práva a vysoce postaveného člena Komunistické strany Vlado
Clementise, ve kterém promluvil dobré informovanosti Angličanů. „Angličané jsou
informovanější. Je tu mimořádný zájem o československé otázky… Mnoho dobrých
knih, letáků a článků vyšlo o nás… Přátelé Československa mě ujišťovali, že v Anglii
154„Vracejí se časy starých soupeřů“, Lidové noviny, 19. března 1938.
155Hubert Ripka, „Československo a Společnost národů“, Lidové noviny, 9. dubna 1938.
156Otto Rádl, „Londýn chce vědět o nás víc“, Lidové noviny, 21. srpna 1938.
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Henleinovým nejen za právo Československa, ale i za jeho povinnost.“ 157 Slova jednoho
z nejdůležitějších předáků strany dokazují, že Rudé právo nevystupovalo proti Anglii
apriori. Způsob informování o Británii, jak se ukáže v dalších kapitolách, se ze
své podstaty nedá označit za tendenční (s výjimkou despektu vůči aristokracii).
Zprávy o zájmu Anglie o Československo lze rozdělit na dvě skupiny. První
tvoří opět reportáže Lidových novin podepsané převážně Otto Rádlem, jež tentokrát
výjimečně zaměřují pozornost na obyčejné lidi. Druhou potom politické komentáře,
které šíří informace o zájmu o Československo ze strany britských státníků.
Na příspěvcích Otto Rádla je pozoruhodné, s jakou vervou se snaží zbourat
stereotypní představy o Angličanech a zároveň vyrábí představy nové, odpovídající
soudobým zájmům Československa. Ve snaze přesvědčit československé publikum o
tom, že Angličané nejsou zdrženliví, je patrná obava z možných závěrů, vyvoditelných
z těchto negativních stereotypů. V červnu přičítal úspěch Čapkovy hry Ze života hmyzu,
již uvedli v Londýně, sympatiím pociťovaným vůči Československu po květnové
krizi.158
-

„Bylo nám z divadla sděleno, že v posledních deseti dnech vlivem politických událostí, které
přivedly slovo Czechoslovakia denně na první stránku všech novin – je zájem o
československého autora v Londýně ještě větší… Když tulák tohoto šikmookého diktátora ve
vzteku zašlápne, rozpoutá se v hledišti nadšení, které se nedá popsati. Když odcházíte z divadla,
slyšíte ještě neomezenou chválu z úst těchto obvykle chladných Angličanů, chválu malého
národa, který se nebojí a který také dovede mluviti k celému světu.“159

V srpnu pak Rádl píše článek Londýn chce vědět o nás víc a přináší obraz Angličanů
syčících v kině na Mussoliniho a Hitlera a vrhajících se s nadšením na valašského
šuhaje. Nutno předejmout, že blahosklonný vztah k obyčejným Angličanům, kteří
nepřestanou projevovat k Československu sympatie ani po Mnichovu, zářijové dny na
rozdíl od kladného vztahu k britským politikům přežil.
-

„Kupili se kolem hezké návštěvnice a jejich údiv se proměnil v nadšenou sympatii, když na její
pásce přečetli slovo Czechoslovakia. A když přišel po chvíli ještě šuhaj z Nového Jičína s
pérkem vysoko trčícím na kloboučku, tu musil zakročit jeden z těch velkých a dobráckých

157„Sympatie v Anglii pro nás rostou“, Rudé právo, 25. května 1938.
158Úspěchy Čapkových her v cizině byly některými kruhy interpretovány jako dílo oficiální české
propagandy, Jiří Stříbrný dokonce bratry Čapkovi nařkl z toho, že je uvádění jejich her v cizině
spolufinancováno ministerstvem zahraničí, viz.: Bohuslava Bradbrooková, „Karel Čapek – Hledání
pravdy, poctivosti a pokory“ (Praha: Academia, 2006), 27.
159Otto Rádl, „Ze života hmyzu bratří Čapků v Londýně“, Lidové noviny, 9. června 1938.
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bobbyů, aby jim uvolnil cestu; takový byl zájem o hezké kroje a jejich nositele… Není pravda,
že Angličané nejsou zvědaví, že nelelkují kolem překvapující podívané a že nejsou schopni
nadšení. To se jen píše v knihách, které vyrábějí abstraktní 'anglickou povahu', nelidskou a se
sensačními pointami. Nejsou ani tak zdrženliví, ani tak reservovaní, jak se o nich tvrdívá. To by
nesyčeli v kinech, kdykoliv se objeví Mussolini nebo Hitler. To by dlouze netleskali, kdykoli se
objeví slovo Československo, president Beneš nebo naše armáda. Tento nadšený potlesk
uslyšíte, ať zajdete do kteréhokoliv kina. Československo je en vogue, Československo je od
května v Anglii hrdinou dne… Dosud to byl nějaký nejasný stát v těch popletených končinách
střední Evropy, v níž se podle názoru prostého Angličana mluví tolika fantastickými a
nepochopitelnými jazyky. Dnes je Československo ta malá statečná země, která se nedala.“ 160

Přiřknutí Československu označení „en vogue“ tedy „v kurzu“ stojí za celým
identifikovaným toposem. Motiv měl opět podpořit důvěru Čechoslováků v morální
integritu a spolehlivost Británie, tedy také ve správné směřování československé
zahraniční politiky.
V září však již zprávy o tom, jak jsou nám Angličané příznivě nakloněni,
nabývají o poznání ponuřejší atmosféru.
-

„S nemilosrdným cvakáním nůžek se vám zastřihuje anglický holič do vlasů a říká, že je vidět,
že jste naposled byl stříhán na kontinentě. Tvrdí, že evropští holiči nemají tušení, jak má vypadat
hlava slušného člověka. Potom mrkne do večerníku, který držíte v rukou a na nějž padají
chomáče vlasů a říká: ‚Teď mu už konečně dají na pamětnou!‘ Neptám se komu, nevyslovují tu
rádi to jméno.“161

Češi však stáli o pozornost i vyšších společenských tříd. V březnu Lidové
noviny informovaly o tom, že zájem všech světových mládežnických organizací, včetně
Británie, o Československo roste a že sem každoročně přijíždí větší počet cizinců. „Tyto
cesty stojí pro účastníka 12-15 tisíc našich korun; mohou se ho proto zúčastniti toliko
mladí lidé z nejvyšších společenských tříd, kde se také musíme v prvé řadě starat, aby
jméno Československa bylo známo a mělo dobrý zvuk, poněvadž tam je to
rozhodující.“162
Od vyšších společenských tříd vedl již jen krok k britským politikům a důvěra
v jejich „zájem“ byla, jak již bylo naznačeno, obdobně velká jako u domnělého zájmu
obyčejného obyvatelstva. Do odvážných intepretací spíše neutrálních projevů
Chamberlaina se pouštěl například premiér Milan Hodža: „Chamberlain jen potvrdil, že
žádná britská vláda nemůže lhostejně přihlížet k tomu, co se děje v našich oblastech…
160„Londýn chce vědět o nás víc“, Lidové noviny, 21. srpna 1938.
161„Londýn mluví o válce“, Lidové noviny, 18. září 1938.
162„Svět se o nás zajímá“, Lidové noviny, 2. března 1938.
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Nejsme tedy sami a nemusíme se obávat, že bychom v trapném osamocení byli vydáni
na milost a nemilost drtící přesile.“163 Tvrzení ve své jistotě dále sílila. Ivo Ducháček
dokonce v květnu vložil britským politikům do úst slova, která prudce odporují nejen
dnešním poznatkům o předválečné zahraniční politice Británie, ale i jejímu dobovému
čtení mimo region střední Evropy: „V Anglii se vždy říkávalo, že hranice impéria jsou
na Rýně; Francie, část anglické oposice a zejména my jsme však chtěli přesvědčit
vedoucí anglické politiky o tom, že hranice britského impéria jsou na Dunaji. Poslední
události ve střední Evropě… upozornily anglickou vládu,… že zkrátka zájmy britského
impéria se přece jen už nekončí na Rýně, nýbrž až na Dunaji.“164
Zájem obyčejných, urozených, bezmocných i mocných pak symbolicky spojil Jan
Münzer, když napsal: „Vidíme, jak si britští státníci, držící pevně v rukou moc stále víc
a víc uvědomují nutnost zajímat se o střední Evropu, a uvědomují si to nikoli v rozporu
s veřejným míněním, nýbrž naopak jím hnáni. Anglie nám nikdy nedá protokol o
přátelství, ale již dnes máme něco nezrušitelnějšího: vědomí jejího zájmu.“165

7. Runcimanova prostředkovací mise
Prostředkovací mise lorda Runcimana představovala v druhé polovině léta 1938 vrchol
mezinárodních snah o nalezení kompromisu ve věci autonomie československých území
převážně obývaných Němci. Prominentní liberální politik měl prostředkovat mezi
československou vládou a Sudetoněmeckou stranou. Ačkoliv byla Runcimanova
delegace, jež do Prahy dorazila 2. a 3. srpna, oficiálně na britské vládě nezávislá, naděje
mezinárodní i československé veřejnosti byly velké. 166 Očekávalo se, že závěrečná
zpráva bude muset být respektovaná všemi zainteresovanými stranami.
Historik David Faber přináší v monografii Mnichov: Krize appeasemnetu 1938
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událostí
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umožňuje

tak

produkci
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kontextualizovat. Na rozdíl od informací, jež byly veřejně dostupné v roce 1938, je dnes
známé, že prostředkovací misí chtěl Chamberlain vytvořit na Edvarda Beneše nátlak.
Ačkoliv s plánem přišli sami Britové, po jeho uniknutí na veřejnost označil britský
premiér misi za iniciativu československé strany. Beneš se proti nepravdě neohradil.167
Faberova práce poskytuje také pozoruhodný vhled do ohlasů mise v reportážích
zahraničních zpravodajů. Ten se od českého liberálně demokratického a agrárního
163Milan Hodža, „Nebáli jsme se a nebojíme se“, Lidové noviny, 5. března 1938.
164Ivo Ducháček, „Otěže do rukou Anglie“, Lidové noviny, 4. května 1938.
165Jan Münzer, „Přátelství protokolární“, Lidové noviny, 16. března 1938.
166Faber, „Mnichov: Krize appeasementu 1938“, 201.
167Ibid., 198-201.
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pokrytí diametrálně odlišoval. U příležitosti příjezdu delegace na Wilsonovo nádraží
popsal jeden zahraniční reportér Runcimanovu choť jako „dámu s vědomě nadřazeným
výrazem Britů v cizí zemi“.168 Americký novinář a pozdější historik William Shirer pak
nebyl milosrdný ani k samotnému Runcimanovi: „uzavřený muž s úzkými rty a plešatou
hlavou tak kulatou, že vypadá jako špatně tvarované vejce“ 169. Níže analyzované
komentáře z české produkce, jež se vyznačují téměř oslavným charakterem, jsou tak
vhodným objektem zkoumání také díky dostupné perspektivě mezinárodní, nemluvě o
téměř mrazivém kontextu reflexe mise samotného lorda Runcimana: „Dojemnou
stránkou současné krize je, že lidé zde a, jak mi bylo řečeno také i jinde, ke mně
vzhlížejí, jako bych měl být poslední nadějí, že přetrvá mír. Žel bohu si neuvědomují,
jak neúčinné jsou naše sankce, a děsím se okamžiku, kdy jim dojde, že je nic nemůže
zachránit. Bude to ošklivé vystřízlivění.“170
Venkov 28. července napsal, že „(Runciman) musel přijíti proto, že jsme
propásli mnoho příležitostí a budiž vítán proto, že nám umožňuje nepropásti příležitost
poslední k tomu, abychom trvale svoji věc učinili věcí Anglie a Francie.“ 171 Deník tak
vyjádřil nejen postoj, který dominoval v agrárním periodiku, ale také v Lidových
novinách. Obě periodika Runcimana vítala a věřila, že přichází s čestnými úmysly a
krizi vyřeší, aniž by byly narušeny zájmy československého státu. Zcela opačný postoj
k Runcimanově misi zaujalo Rudé právo, které se po dobu pobytu delegace v zemi stalo
jejím hlavním kritikem.
Ačkoliv obecně nelze vzhledem ke kritické poloze, která se vůči Británii
objevovala i v Lidových novinách172, vytyčit jasně oddělené argumentační světy,
v případě informování o misi lorda Runcimana se taková možnost nabízí. Podrobné
rozpracování ohlasu mise v československém tisku proto slouží jako svého druhu
případová studie. Rozporuplnost komentářů ilustruje zvětšující se propast mezi
vnímáním autentičnosti závazků západních spojenců. Zároveň se jedná o poslední téma
reflektované Lidovými novinami prostřednictvím čirého entuziasmu.

168Citováno v ibid. 196.
169Citováno v ibid., 201.
170Citováno v ibid., 207.
171„Proč anglický poradce? Musel přijít, protože jsme propásli mnoho“, Venkov, 28. července 1938.
172Viz. kapitola Británie a pokrytectví
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7.1 Lidové noviny a „objektivní demokrat“173
Politická analýza výběru lorda Runcimana do čela prostředkovací mise se v Lidových
novinách soustředila na fakt, že se jedná o člověka, jenž v minulosti zastával vysoké
pozice na britském ministerstvu obchodu, tudíž měl být imunní vůči ideologickému
nátlaku SdP a celou záležitost posoudit realisticky. „Můžeme být rádi, že naši věc
budou zkoumati lidé hospodářsky vzdělaní, protože dovedou myslit nikoliv abstraktně,
nýbrž konkrétně… Zdá se, že Angličané, kteří vidí kupředu na delší dobu, budou
usilovat o lepší hospodářské podmínky pro naše německé kraje… Hospodářští lidé se
nespokojí s frázemi, ale budou za nimi hledat obsah a podstatu. Bude-li tomu tak, pak se
nemusíme bát jejich úsudku.“174
Lidové noviny tak Runcimana vítaly bez pochybností vůči neznámé směsi cílů,
se kterými delegace přijížděla. Hubert Ripka 3. srpna napsal: „Vítáme lorda Runcimana
upřímně, bez jakýchkoliv postranních výhrad nebo pomyslů. Věříme v jeho loyalitu a
objektivnost, sympatické je nám jeho demokratické přesvědčení… Vítáme posla britské
liberální demokracie.“175 O den později následoval další projev důvěry, který jakoby
směřoval nikoliv k českému obecenstvu, ale k Britům, k nimž se upínaly poslední
naděje na mírové řešení ožehavého sporu: „Vše, co Československo může Runcimanovi
říct, je to, že mu důvěřuje: jeho čestnosti, jeho smyslu pro spravedlnost, jeho pochopení
pro situaci národa, který musí bojovat znovu za svou svobodu, sotvaže ji vydobyl.“176
A nebyly by to Lidové noviny, známé pro svůj obdiv vůči britské aristokracii a
jejím kvalitám, aby Runcimanovi nepřičetly jeho příslušnost k nejvyšší anglické vrstvě
k dobru. Součástí chvály je popis Runcimanova módního oblečení a ušlechtilých
fyziognomických rysů. V rámci snahy nalézt na misi všechny pozitivní atributy se deník
dokonce jal tleskat způsobu dopravy delegace.
-

„Ačkoliv všechny letecké společnosti závodily v nabídkách lordu Runcimanovi, nastoupil
vikomt se svou chotí dnes cestu vlakem z nádraží Viktoria. Je z toho možno soudit, že je
přítelem bezpečnějšího postupu, třebaže je pomalejší, což pokládá Anglie za důležitou
kvalifikaci pro jeho pražská jednání.“177

-

„Lord Runciman, typický Angličan v staromódním vysokém límci s černou kravatou –
motýlkem, v černém oděvu a v proužkované košili, muž milého zjevu s oním výrazem dobré

173„První rozhovor s novináři v Praze“, Lidové noviny, 4. srpna 1938.
174„Po neděli“, Lidové noviny, 1. srpna 1938.
175Hubert Ripka, „Těžký úkol Runcimanův“, Lidové noviny, 3. srpna 1938.
176„Prostředník Velké Británie v Praze“, Lidové noviny, 4. srpna 1938.
177„Runciman odjel do Prahy“, Lidové noviny, 3. srpna 1938.
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pohody mysli ve tváři, který tak často vyznačuje příslušníky starší anglické generace… Jeho
slova i jeho vážnost, podbarvená obvyklým anglickým humorem, svědčí o tom, že pověst
objektivního demokrata, která ho předchází, je odůvodněna.“178

-

„Anglický weekend do střední Evropy, golf, jemuž nelze ani v cizině odvyknout, drahocenný
prut s umělými muškami, které se budou ponořovat do stružných vod. V létě, kdy Angličané
cestují po celé Evropě, je to všechno přirozené. Jenže těch šestatřicet zavazadel má visitku
‚Viscount Runciman of Oxford‘. Starý pán jiskrných, mladých a velmi bystrých očí je majitelem
této visitky… A celá Evropa se v duchu dívá na tohoto starého gentlemana, jenž jede zdánlivě na
weekend… Když vidíme jeho šedivou hlavu, v níž jsou nejkrásnější oči, které si zachovaly přes
šedesátku mladický lest bystrosti a rozhodnosti, věříme.“179

Nabízející se symboliku příjezdu delegace na Wilsonovo nádraží autor článku,
spisovatel Jan Drda, umně využil: „Po dvaceti letech přichází na nádraží tohoto jména
jiný Anglosas, jehož prvním úkolem je zachránit jednu demokracii pro svět a celý svět
pro mír. Starý pán ušlechtilých rysů je si tohoto poslání vědom.“180
Lidové noviny tak v případě Runcimanovy mise zůstaly věrny svému
idylickému prizmatu. Britskému vyslanci projevily plnou důvěru a částečně tak
legitimizovaly oficiální postoj československé vlády, která na mediaci přistoupila.

7.2 Venkov a „poutník míru“181
Snaha o nalezení racionálního důvodu, proč bylo možné hodnotit zahraničně politickou
intervenci do vnitřních záležitostí Československa pozitivně, byla ve Venkovu
materializována prostřednictvím odkazu na britskou zkušenost s řešením rozličných
národnostních problémů. Runciman a jeho lidé měli „přispět k uklidnění myslí“182 a
zbavit téma „hořlavých elementů“183 díky své nezainteresovanosti, která hrála podle
redaktorů ve prospěch československé vlády. „Lord Runciman bude postupovat v Praze
tak, jako by postupoval každý britský státník v případě obdobném v jiných zemích; tak
jak byl řešen problém Irska, otázka Burů v Jižní Africe a nedávno ještě v Indii při veliké
ústavní reformě pro 800 miliónů lidí, totiž: s největší objektivností a šetrností k státním
zájmům Československa. Poslání lorda Runcimana nalézá proto také příznivý ohlas, že

178„První rozhovor s novináři v Praze“, Lidové noviny, 4. srpna 1938.
179Jan Drda, „Vyslanec demokracie“, Lidové noviny, 4. srpna 1938.
180Ibid.
181Sirius, „Poutník míru“, Venkov, 4. srpna 1938.
182Sirius, „Prostředkovací snaha Anglie“, Venkov, 29. července 1938.
183Ibid.
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se věří v jeho vlastnosti jako člověka a znalce veřejných a státních potřeb.“ 184
Posuzování britských ohledů vůči Irům, Burům nebo Indům není předmětem práce,
přesto povaha zmínky o vztazích Britů se svými državami napovídá, na jak
problematických předpokladech stavěla novinářská elita své hypotézy.
Ve Venkovu se v rámci informování o misi objevovaly také topoi, převládající
jindy spíše v Lidových novinách – tedy Anglie jako bojovník za mír a Anglie jako
obránce zájmů, které měla země sdílet s Francií a Československem. „Anglický poradce
lord Runciman bude nositelem společné vůle vlády britské a francouzské… přivésti
řešení německé otázky v Československu k takovému konci, aby tím nebyly ohroženy
životní zájmy československého státu ani potřeby evropského usmíření. Je v tom pro
nás jistě značné břemeno, ale na druhé straně je v tom právě také zvýšená naše ochrana.
Záruka naší bezpečnosti proti přesile se zvyšuje právě tím, že jde o poradce anglického,
neboť to znamená, že vláda Velké Británie soudí, že smírné vyřešení sudetoněmeckého
problému je důležitým britským zájmem.“185
Čtvrtého srpna nazval autor píšící pod pseudonymem Sirius lorda Runcimana
„poutníkem míru, který brzo rozezná zrno od plev“ a který „uvolní dráhu novému
vývoji“186. Ferdinand Kahánek187 ve svých článcích volil méně vzletná slova a totožnost
britských a československých zájmů vysvětloval čtenáři polopaticky. Z jedné
polopravdy či domněnky však vyvozuje druhou a staví tak daleko vachrlatější
myšlenkové konstrukty, než jaké je možné běžně nalézt například v Lidových novinách.
Ty na rozdíl od Venkova publikovaly články s emocionálnějším nábojem, vystavěné
však byly okolo obrazů Británie, jejichž podstata nemusela nutně odporovat realitě.
-

„Řekněme si, co znamená poslání Runcimanovo v Praze. Stručně: Zájem Anglie o mír. Kdyby
ho neměla, ponechala by věcem volný průchod.

Kdyby byla bez zájmu, neposílala by

pozorovatele. Anglie je si vědoma rizika, které na sebe převzala smlouvou s Francií. Zná tyto
francouzské závazky. Dohoda anglicko-francouzská je nejsilnější dohodou dneška. Je v zájmu
našeho spojence Francie. To znamená, že Francie bude dbáti hlasu Anglie a že Anglie hledá
cesty francouzské volnosti. Konečně, Runcimanův pobyt je dokladem anglického zájmu o
Evropu.“188

-

„Nesmíme zaměňovat věci. Londýnu jde o mír a pracuje pro něj diplomaticky i vojensky.

184„Prostředkovací snaha Anglie“, Venkov, 29. července 1938.
185„Proč anglický poradce? Musel přijít, protože jsme propásli mnoho“, Venkov, 28. července 1938.
186„Poutník míru“, Venkov, 4. srpna 1938.
187Ferdinand Kahánek (1896-1940), československý novinář, 1920-23 tajemníkem poslaneckého klubu
národních socialistů, čelní funkcionář Národní strany - viz. ed. Bohumil Němec, Ottův slovník naučný
nové doby – dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému dílu třetího svazek prvý (Praha: Novina,
1938), 312-113.
188Dr. Kahánek, „Rozcestí na křižovatce“, Venkov, 7. srpna 1938.
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Nezanedbá žádné cesty a žádného prostředku. Praha je jedním z prostředků londýnského úsilí o
mír. Největší a nejvážnější odpovědnost za mír má dnes Londýn. Velká Británie je nástupcem
dědictví římského impéria. To znamená, v poměru k Evropě, na vůli Velké Británie záleží,
budou-li války lokalisovány, nebo nedojde-li k nim vůbec.“189

Venkov se tak pouštěl do méně obrazných líčení příjezdu lorda Runcimana než
Lidové noviny, bez známky zaváhání však své čtenáře taktéž ujistil, že Anglie zajistí
spravedlivé rozřešení nastálé krize.

7.3 Rudé právo a hnědnutí anglické mapy Evropy190
Rudé právo se již před příjezdem Runcimana a v duchu své konzistentní kritiky
britského establishmentu a politiky appeasementu vůči misi ostře vyhradilo. Jako jediný
ze tří zkoumaných periodik se deník pokusil o kritické zhodnocení Runcimanovy osoby
a možné nápomoci Němců na návrhu vyslání nezávislé mise do Československa.
Diskurzu opět dominuje víra v britský lid, který má podle deníku jako jediný šanci mír
prostřednictvím tlaku na svou vládu ještě zachránit. Je ovšem nutné předejmout, že
většina příspěvků Rudého práva na téma Runcimanovy mise byla již cenzurována. 191
Ostrá kritika tak pravděpodobně představuje pouhé torzo původních textů.
Rudé právo se v letních měsících roku 1938 etablovalo jako aktivní narušitel
masarykovsko-benešovské narace o historické danosti československého spojenectví
s výherci první světové války a o československé bezpečnosti garantované spojeneckou
smlouvou s Francií. Dále bude role Rudého práva rozpracována v následující kapitole o
toposu britského pokrytectví. Již zde je však vhodné zmínit, že převážně díky
příspěvkům Rudého práva je možné nehodnotit předmnichovský obraz Británie
v československém tisku jako jednostranný a nevyvážený.
Dvacátého devátého července označilo Rudé právo Runcimanovu misi za
„vměšování se do vnitřních poměrů Československa“192 V době, kdy pěly Lidové
noviny ódu na Runcimanovu loajalitu a nestrannost, tak levicový deník upozornil na
vliv Německa na iniciaci mise. „Teprve po rozmluvě s Wiedemannem193 přišel
Chamberlain na myšlenku, že lord Runciman je tím člověkem, který může spasit
189Dr. Kahánek, „Udržeti mír“, Venkov, 4. září 1938.
190„Rada Runcimanovi“, Rudé právo, 30. července 1938.
191Beránková, „Československá žurnalistiky v letech 1918-1938“ v „Dějiny československé žurnalistiky
III. díl – Český a slovenský tisk v letech 1918-1944“, 117.
192„Kdo to dovolil“, Rudé právo, 29. července 1938.
193Fritz Wiedemann (1891-1970), pobočník Adolfa Hitlera v létě 1938.
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Evropu. Angličtí ministři pokládají tuto myšlenku za geniální. Nesdílíme toto mínění a
domníváme se, že to nijak nezvyšuje autoritu a důvěru ve schopnosti anglických
diplomatů, když si dávají ‚geniální‘ myšlenky nasazovat do hlavy od německých
kapitánů.“194 V projevování nedůvěry vůči Runcimanovi byli redaktoři Rudého práva
explicitní. V článku Když už tedy přijel lord Runciman vyjádřil 4. srpna Vlado
Clementis pochyby o hodnověrnosti proklamovaných cílů mise na základě kritiky
Chamberlaina. „A protože máme odůvodněné obavy, že lord Runciman bude hájit
zájmy míru a Anglie v duchu pana Chamberlaina, nezařazujeme se u nás mezi ty, kdož
zdůrazňují, že upřímně vítají jeho příchod do Prahy.“ 195
Naděje Rudé právo směřovaly k anglickému lidu. Víra ve zdravý rozum
pracující třídy nebyla nepodobná víře Lidových novin ve vznešené záměry aristokracie.
-

„Zdá se, že mapa Evropy je pro oči anglických lordů příliš pestrá a že by si ji přáli mít
‚decentnější‘, i kdyby převládající barvou měla být hnědá… Ale ani angličtí lordové nemohou
dělat účet bez hospodského. Přes takové ‚účtování‘ s Mussolinim jim udělala řádný škrt anglická
veřejnost. Účty, které si dělají za zavřenými dveřmi s Hitlerovými adjutanty, nebudou uznány
těmi, kteří je mají ve skutečnosti zaplatit. Anglická veřejnost je na stráži a trpělivost
francouzského lidu má také své meze.“196

-

„Nevíme, zda se podaří přesvědčit lorda Runcimana, že činění ústupků Henleinovi je posilování
fašismu, oslabování republiky a zvyšování válečného nebezpečí. Ale anglická veřejnost to
pochopí. A bude se dožadovat posílení republiky, aby zachránila mír.“197

Minulost lorda Runcimana v obchodní sféře hodnotilo Rudé právo v souladu
s proletářskou ideologií negativně. Britskému politikovi přičítalo vlastnosti jako je
pokrytectví, přezíravost a ignorantství. Označení „liberál“ nabývá v Rudém právu zcela
opačné konotace než v Lidových novinách a Venkovu. „Velkostatkář a kapitalista
Runciman je, nehledě ke svému oficielnímu liberalismu, velmi blízký průmyslníku
Chamberlainovi a velkostatkáři Halifaxovi. Lord Runciman je pravý liberál z povídky
ruského spisovatele Ščedrina ‚Liberálové‘. Nikdy nic nevymáhal tím, že by chytil
druhého pod krkem, vždy jen žádal, aby se mu vyhovělo podle ‚možností‘. Ztráty
anglického obchodního loďstva za války byly pro Runcimana přímou materiální ztrátou
a naplnily naše liberály pesimistickými myšlenkami o nutnosti rychlého uzavření míru
s Německem.“198
194„Lord Runciman přijíždí do Prahy“, Rudé právo, 2. srpna 1938.
195Vlado Clementis, „Když už přijel lord Runciman“, Rudé právo, 4. srpna 1938.
196„Rada Runcimanovi“, Rudé právo, 30. července 1938.
197Vlado Clementis, „Anglie to není jen Chamberlain“, Rudé právo, 6. srpna 1938.
198„Nestravitelný pudding lorda Runcimana“, Rudé právo, 6. srpna 1938.
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Zatímco Lidové noviny si při příjezdu Runcimana všímaly šestatřiceti zavazadel a
jiskrných očí lorda, Rudé právo informovalo o chladném mlčení lidí, shromážděných na
Wilsonově nádraží u příležitosti příjezdu delegace. „Protože angličtí lordové bývají
upjatí a chladní, snad ani lord Runciman, který nás nadto nezná, nezpozoroval tuto
maličkost a její – příznačnost.“ 199 Co je však důležitější a pro vývoj dalších měsíců
příznačné je závěrečná poznámka autora článku Lord a lid Eduarda Urxe ze 7. srpna.
„Nezaujala nás ani okolnost, že jeho lordstvo je milovníkem hry zvané golf. To a
mnoho ještě jiných ‚zajímavostí‘ jsme přehlédli, neboť máme jiné, důležitější starosti, a
máme těchto starostí velmi, velmi mnoho. Tak nám hned napadaly jiné myšlenky o
panu lordovi, o oprávněnosti jeho příjezdu a jeho úlohy – ale tyto myšlenky nám
censura zabavila.“200
Všechna tři periodika věnovala příjezdu prostředkovací delegace srovnatelnou
pozornost. Zatímco Lidové noviny a Venkov projevily Runcimanovi podporu, Rudé
právo mezi své čtenáře šířilo kritičtější postoj. Pozitivně vyznívající komentáře
Lidových novin a Venkova byly volně otištěny, analytické komentáře Rudého práva
podlehly již v létě 1938 přísným cenzurním zásahům.

8. Británie a pokrytectví
Topos britského pokrytectví se v průběhu prvních dvou třetin roku 1938 objevil jak
v Rudém právu, jehož analýzám ostrovní politiky dominoval, tak ne zcela očekávaně i
v Lidových novinách. Zatímco levicový deník upozorňoval na nesrovnalosti mezi
proklamovanými cíli a reálným chování britské vlády během celého období, publicisté
Lidových novin přestali jednomu ze dvou největších spojenců bezmezně věřit až
v srpnu

a

září.

Až

na

jednu

výjimku

zmíněnou

níže

v souvislosti

se

zachycením britského pragmatismu deník Venkov Británii během těchto několika
měsíců nekritizoval. Vzhledem k relativně okrajovému zájmu periodika o zahraniční
politiku a Británii samotnou se však z tohoto faktu nedá činit jednoznačný závěr.

199Eduard Urx, „Lord a lid“, Rudé právo, 7. srpna 1938.
200Ibid.
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8.1 Lidové noviny a kritika Británie
Důvěra a obdiv představovaly v roce 1938 dominantní rysy vztahu Lidových novin vůči
Británii. Kromě pestrých reportáží Otto Rádla, jež se často vyznačovaly nenápadnými
politickými přesahy, se přední čeští publicisté stavěli za Británii i ve většině zlomových
momentů roku – během anšlusu Rakouska, květnové krize i na začátku mise lorda
Runcimana v srpnu. Přesto není předmnichovský obraz Británie v Lidových novinách
zcela jednostranný. Během roku se na jejich stránkách objevilo několik pichlavých
komentářů, zpochybňujících britskou morální integritu a způsob, jímž se její
představitelé snažili uklidnit rozbouřené vody mezinárodní politiky.
Šest z devíti kritických komentářů bylo napsáno v letních měsících a v září, což
vypovídá o postupném nárůstu pochybností vůči Britům i v liberálních kruzích. Autory
článků jsou Jan Stránský (pod pseudonymem Petr Bílý), Jan Münzer a Hubert Ripka.
V září poprvé připojili negativní komentáře také Ferdinand Peroutka a Emanuel
Moravec (Stanislav Yester). Všichni tito publicisté se předtím dlouhodobě podíleli na
vytváření převážně pozitivního obrazu Británie. Münzer, Ripka a Peroutka dokonce
v březnu na stránkách deníku zpochybnili schopnost novinářů, kritizujících vlažnou
reakci Britů na anšlus Rakouska, fundovaně zhodnotit „zvláštní způsob mluvy britské
diplomacie“201. Peroutka své soukmenovce dokonce nazval laiky a diletanty. 202

8.1.1 První vlaštovky

Od března do června roku 1938 se v Lidových novinách vedle 33 pozitivně
vyznívajících článků o Británii objevily jen 3, jež v sobě obsahovaly náznaky
kritičnosti. První z nich vyšel 22. března a Jan Stránský se v něm na rozdíl od svých
kolegů pokusil analyzovat příčiny, proč „slova o perfidním Albionu nabývají na
kontinentě svůj starý dobrý zvuk“203. O rozpravách za zdmi Westminsteru napsal: „Na
konci masivního stolu, za nímž sedí ve Westminsteru ministři s vůdci oposice, potácel
se starý pan Chamberlain mezi neurčitostí a mlčením, a choval se zároveň nedůstojně i
hrdinsky: zapřísahal, vyhrožoval, prosil. V rozpravě o zahraniční politice musil
odpovídat na čtyřicet otázek, jejichž obsah byl týž: Jak se zachová Velká Británie,
půjde-li Francie na pomoc svým ohroženým spojencům? Na těchto čtyřicet velmi
201Ferdinand Peroutka, „Jedna řeč – a její posluchači“, Lidové noviny, 27. března 1938.
202Ibid.
203Petr Bílý, „Anglie nemluví, ale jedná“, Lidové noviny, 22. března 1938.
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jasných a určitých otázek podařilo se ministerskému předsedovi dát čtyřicet zcela
nejasných a dokonale neurčitých odpovědí.“204 V případě článku publikovaného
v Lidových novinách se byť pouhé interpretování britských vyjádření jako „neurčitých“
dá považovat za významný úkrok od převažující narace.
Co je však důležitější, Stránský pojmenoval jeden z klíčových faktorů, majících
vliv na britské rozhodování, kterému se jinde v českém tisku pozornost nevěnovala.
„Kdyby zítra vstoupila Velká Británie v závazek, s nímž dominia nesouhlasí, budou se
dominiální ministerští předsedové předstihovat v slavnostních prohlášeních, že jejich
země ani nenapadne podporovat Anglii v jejich bláznivých podnicích – a takové projevy
stačí, aby zlomily vaz každému londýnskému premiérovi a smetly v několika hodinách
každou londýnskou vládu.“205
Koncem května a začátkem června se náznaky toposu o britském pokrytectví
objevily i v úvahách jindy zarytého fanouška Britů Huberta Ripky. Ačkoliv projevil
v článku Náš podíl vděk za pevnost Británie v její reakci na květnovou krizi, dřívější
shovívavou zdrženlivost západních demokracií označil za „trapně trpkou“ 206. O několik
dnů později se vyjádřil také k tématu španělské občanské války, jež se jinak těšilo
oblibě hlavně v levicově orientovaném tisku. Anglie se podle něj snažila prostředkovat
v jednání o ukončení války, jelikož ta stála v cestě uzavření anglicko-italské dohody.
„Je ovšem otázka, budou-li španělské válčící strany ochotny ujednávat právě v této době
nějaké příměří, vědouce, že se navrhuje, spíše se zřetelem na ostatní mocnosti než na ně
samotné…

Španělští

republikáni

nespatřují

důvodů,

aby

sami

usnadňovali

Chamberlainovi politiku, která jim nebyla a není přátelská… Doufejme, že možno se
slibnějšími

vyhlídkami

posuzovat

úsilí

o

urovnání

sporů

německo-

československých.“207

8.1.2 Kážou vodu, pijí víno
Zbývajících šest článků s převážně kritickým obsahem se v Lidových novinách objevilo
v druhé polovině léta. V odpověď na vzrůstající tlak západních velmocí na
Československo vyjádřil Jan Münzer těsně před příjezdem Runcimanovy delegace a Jan
Stránský po jejím odjezdu rezolutní nesouhlas. Münzer v článku O vzoru povolnosti208
vyčítá jednotlivé případy, kdy se Británie nedokázala dohodnout s jinými aktéry
204Ibid.
205Ibid.
206Hubert Ripka, „Náš podíl“, Lidové noviny, 28. května 1938.
207Hubert Ripka, „Smírčí snahy“, Lidové noviny, 4. června 1938.
208Jan Münzer, „O vzoru povolnosti“, Lidové noviny, 30. července 1938.
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mezinárodní scény za daleko příznivějších podmínek, než které v létě 1938 panovaly
mezi Čechy a Němci. Stránský pak 30. srpna prohlašuje, že „jsme svými ústupky učinili
pro mír, co se učinit dalo“.209 Vzhledem k raritě obdobně kritické rétoriky v Lidových
novinách je vhodné citovat z obou článků delší části.
-

„Přestože Československo už nesčetněkrát ujistilo svět, že je ochotno ke všem možným – ale
právě jen možným – ústupkům, má také právo se ptát, jaký příklad mu daly země, jež mu k
povolnosti radí. Je samozřejmé, že v tomto případě musíme věnovat pozornost nejdříve Anglii.
Nechme přitom stranou, že Anglie se neuměla dohodnout s Amerikou o válečných dluzích, s
Mexikem o naftě a s Araby o Palestině… plných pět let, pokouší se Anglie všemi způsoby
dohodnout se s Itálií… Jak vysvětlí Anglie tuto nemožnost dohody? Patrně tím, že Itálie od ní
žádá nemožnosti. Zcela stejný je vztah Anglie k Německu… A to, čeho není schopna
světovládná Anglie se svým znamenitým diplomatickým aparátem a s celou svou finanční i
vojenskou mocí, toho nyní má podle anglických rad být schopno Československo… A jak je to s
menšinami v britském impériu? Ve Spojeném Království samém táhne se již desítky let spor
anglo-irský. Při tom je ovšem veliký rozdíl v tom, že Irové nemají za sebou
sedmdesátimiliónový národ příbuzné krve, a veliká Británie má tu proto o hodně lehčí úkol než
menší Československo… Pokud jde o třistapadesátimiliónovou indickou 'menšinu' v britské říši,
má lord Halifax, jenž býval indickým místokrálem, bohaté zkušenosti o tom, co to znamená chtít
uspokojit menšinu. A partnerem Československa není věru Ghandí, který by se vzpíral užívat
násilí… Anglie může riskovat mnoho, Československo velmi málo. Celkově nám toto malé
srovnání ukazuje, že nám k dohodě radí někdo, kdo se sám v přemnohých případech přesvědčil o
úplné nemožnosti dohody, a kdo těch několik málo vratkých dohod, jichž dosáhl, zaplatil
oběťmi, jež si může dovolit nejbohatší a nejmocnější země světa, ale na něž by vykrvácela země
jako jsme my.“210

Na několika řádcích zde po měsících intenzivního dvoření se Britům došlo
ke zrodu podráždění až nepřátelství. Vztah „my a oni“ se začal rychle kalit. Münzer
považoval britský postoj vůči Československu za křivdu. Velmi pohotová politická
analýza britských vztahů k jiným státům či vlastním dominiím naznačuje, že náklonnost
československých liberálních elit k Británii dlouho pramenila především z diskurzu
nastoleného Hradem, který výchylky od pozitivní narace nepřipouštěl, nikoliv
nezávislého pozorování. Přiznat si rozpor mezi ideologií a realitou se někteří odhodlali
až těsně před krachem celého ideologického rámce. Ze stejného ranku je i článek Právo
waleského jazyka v Anglii, který ironicky glosoval skutečnost, že v Anglii ve 30. letech
stále existoval zákon, který zakazoval užívat velštinu při soudních líčeních. Autor fakt

209Petr Bílý, „Dvojí odpovědnost“, Lidové noviny, 30. srpna 1938.
210Münzer, „O vzoru povolnosti“.
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okomentoval slovy: „V nynější době, kdy se nám od Angličanů dostává rad, jak máme
vyhovovat německým národnostním požadavkům, je to jistě zajímavé“.211
V reakci na nejednoznačné výsledky Runcimanovy mise a na řeč liberála Johna
Simona o britské snaze zabránit válce přišel 30. srpna Jan Stránský s dalšími novými
motivy kritiky.
-

„Zajisté všichni ctíme každou snahu udržeti mír… Nejsme však zcela spokojeni výsledky,
kterých se toto úsilí dopracovalo, a nejsme také vždy nadšení způsobem, kterým se britská snaha
projevuje… Skutečně, Velká Británie vyvinula v posledních letech mnoho kladného úsilí, a
jestliže se jí nepodařilo dojíti uklidnění, podařilo se jí alespoň udržeti jakýsi stav, který se svými
zevními znaky míru podobá. Nám je však líto, že se s námi nemohou z tohoto stavu těšit Habeš,
Španělsko, Rakousko a Čína, a zdá se nám, když se tak díváme okolo sebe a když uvažujeme o
budoucnosti, že se z něj nemůže příliš těšit ani Anglie. Oběti, jak se říká, nejsou úměrny
výsledku… Nechceme britské zahraniční politice křivdit, nechceme podezírat Angličany z
nedůslednosti a zbabělosti, ale… tato doba potřebuje slov ještě silnějších a hlavně potřebuje
činů.“212

Stránský tak ukončil obrazné ticho po pěšině, které ve věci neochoty západních
mocností zasáhnout ve prospěch Španělska, Rakouska a Habeše panovalo v Lidových
novinách celé měsíce. Jménem Československa požádal Británii o „spravedlnost, která
je ve shodě s ženevskými zásadami cennější než sám mír.“ Citoval Simona a jeho
hrozbu tomu, kdo uvalí na lidstvo „běda války“, a připomenul, že „stejně velká
odpovědnost padne i na toho, kdo může válce zabránit a kdo tak neučiní.“213

8.1.3 Ruská trojka

V dramatizující se atmosféře posledních dnů první československé republiky příkrých
komentářů paradoxně ubývalo. Dá se předpokládat, že svou roli sehrála oficiální
cenzura i autocenzura redakce a autorů samotných. Tón opatrných komentářů Peroutky,
Ripky i Moravce přesto předznamenával těžké zklamání dlouho pěstovaných ideálů.
Peroutka se 4. září ptá, „jak byl možný takový úpadek vážnosti vítězů světové války,
jejichž slovo po několik poválečných let stálo ve světě téměř místo slova božího?“214
Hubert Ripka se dokonce zapletl do vlastní sítě ideových konstrukcí, když svou úvahu
211„Právo waleského jazyka v Anglii“, Lidové noviny, 20. srpna 1938.
212Petr Bílý, „Dvojí odpovědnost“, Lidové noviny, 30. srpna 1938.
213Ibid.
214Ferdinand Peroutka, „Napraví se stará chyba“, Lidové noviny, 4. září 1938.
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začal větou „Ale i Chamberlain mluvil o nutnosti zachovat československou
integritu…“, což je vzhledem k promyšlené vágnosti výroků britských politiků jen málo
pravděpodobné. Dál Ripka pokračoval: „Co platilo včera, neplatí už dnes? A proč by to
tedy mělo zavazovat zítra? Strašlivá je odpověď západních státníků, rozviklají-li sami
víru v posvátnost mezinárodních závazků. Vyvolá se anarchie, která se nezastaví ani na
jejich hranicích a v jejich državách. Proč revidovat jen hranici NěmeckoČeskoslovensko?“215.
Absence sebereflexe je nakonec patrná i u vojenského stratéga Moravce. Jeho opis
britské strategie je sice trefný, nevysvětluje však, proč se Moravec ve stejném duchu
nad problematikou nezamyslel již dříve. „V mnohém připomíná (britská strategie)
trochu případ ruských cestujících v saních, tažených trojkou. Za saněmi se ženou vlci.
Aby je zdrželi, házejí jim čas od času žvanec zásob v naději, že s touto politikou
vystačí, než dostihnou první dědiny. Co se však stane, když koně budou ochabovat nebo
dojdou-li zásoby předčasně a vlci se pak vrhnou na cestující?“216

8.2 Rudé právo – Z lordské milosti
Topos pokrytectví má v obrazu Británie šířeného Rudým právem své pevné místo.
Často je demonstrován na nechuti politiků zasáhnout do španělské občanské války na
straně republikánů a na vrozeném pocitu nadřazenosti britské aristokracie. Nepočítaje
extrémně kritické články vyjadřující se k misi lorda Runcimana, publikovalo Rudé
právo od března do konce září devět článků kritizujících různé aspekty britské politiky.
Vzhledem k tomu, že periodikum obecně svou pozornost na Británii nezaměřovalo a
úvodníky a komentáře se častěji než v Lidových novinách věnovaly problematice
domácí, jedná se o poměrně vysoké číslo. Postoj levicových publicistů vůči Británii byl
tak oproti Lidovým novinám konzistentnější.
Již v březnu roku 1938 Rudé právo zesměšňovalo britská prohlášení o politice
míru a za kroky britské vlády hledalo čirý pragmatismus. „Anglický generální štáb
nesdílí víru pana Chamberlaina a připravuje se na válku. Tak z Chamberlainovy politiky
mají prospěch jen zbrojaři, Evropa a celé lidstvo je díky této ‚mírové‘ politice stále na
pokraji válečné propasti… ‚Věřím v demokracii a zachování svobody, pro něž, bude-li
toho třeba, budu bojovat.‘ Tato víra pana Chamberlaina je notně lokalisována a
nezávazná. Nepřekáží mu na příklad, aby znovu a znovu se nedohadoval s těmi, kteří
215Hubert Ripka, „Nepřijato“, Lidové noviny, 20. září 1938.
216Stanislav Yester, „Ústup k nástupu“, Lidové noviny, 21. září 1938.

56
rdousí demokracii a svobodu španělského lidu, místo aby je přinutil k zastavení války
proti španělské republice.“217
Rudé právo nemělo v této době iluze ani o britském zájmu na hájení demokracie
československé. Dokazuje to nepříliš známá aféra, jež se odehrála na půdě britského
parlamentu během bouřlivých diskuzí po anšlusu Rakouska. Tajemník ministerstva
práce Lennox Boyd, zde prohlásil, že „by nebylo nic směšnějšího, než se zaručit za
hranice Československa“.218 Zatímco Lidové noviny o prohlášení, odporujícímu
oficiální zahraničně-politické linii Británie, informovaly pouze telegraficky a druhý den
se spokojily s Boydovým ujištěním, že záležitosti vůbec nerozumí a že jeho názory
neodpovídají názorům vlády219, Rudé právo incident shledalo „velmi poučným“.
Napsalo: „Pan Chamberlain sice vyslovil svůj nesouhlas s výrokem Lennoxe Boyda, ale
vedoucí konservativní listy dokazují svým psaním, že státní podsekretář jen drastickým
a nediplomatickým způsobem tlumočil stanovisko té skupiny hitlerofilských lordů, která
ovlivňuje Chamberlainovu vládu.“220
Protipólem věrolomných lordů, mezi které například Julius Fučík řadil i
Ferdinanda Peroutku221, byl pro Rudé právo spravedlivý lid. S jeho pevností a jednotou
měl být svázán osud Československa.222 Když na konci července v jednom ze svých
článků Winston Churchill naznačil, že existence Československa je odvislá od vůle
Angličanů, Rudé právo použilo v reakci svou tradiční rétoriku: „My zajisté si přejeme
přátelství Anglie, protože je ho třeba k zachování míru. Avšak právě proto musíme
jasně odmítnout, aby se s námi zacházelo jako se zemí z lordské milosti… V Anglii
nejsou jen lordové. Je tam především lid.“ 223 Přestože tak Rudé právo vnímalo úskalí
víry v britskou podporu Československa daleko zřetelněji než Lidové noviny nebo
Venkov, projikování enormního vlivu na pracující třídu, která měla rozhodnout o
zahraniční politice Británie i osudu Československa, zkreslovalo informování o nastálé
situaci obdobným způsobem.
Despekt, s jakým Rudé právo přistupovalo k aristokratickým atributům, byl již
ukázán v kapitole o Británii jako kulturně-společenském vzoru i v kapitole mapující
prostředkující misi lorda Runcimana. Ve dnech, kdy v Praze nepobýval žádný Angličan,
jehož zvyklosti by mohli levicoví publicisté ironizovat, se strefovali do Nevilla
Chamberlaina. O jeho programu se toho díky britskému tisku vědělo poměrně hodně.
217„Pan Chamberlain mluví proti sobě“, Rudé právo, 9. března 1938.
218„Prudká debata o Československu“, Lidové noviny, 22. března 1938.
219„Lennox Boyd se omlouvá“, Lidové noviny, 24. března 1938.
220„Kam žene Evropu Chamberlain“, Rudé právo, 24. března 1938.
221Julius Fučík, „Pozor na Ferd. Peroutku!“, Rudé právo, 6. května 1938.
222„Kde je největší nebezpečí“, Rudé právo, 26. března 1938.
223„Takový anglický lord...“, Rudé právo, 27. července 1938.
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Konkrétně se cílem kritiky stalo Chamberlainovo rybaření – tedy činnost, kterou Lidové
noviny v rámci oblíbeného toposu rovnováhy a uvážlivosti, zbožně obdivovaly.
-

„Anglická veřejnost, pobouřená jak potápěním anglických lodí a vražděním španělských žen, tak
‚klidem‘ pana Chamberlaina, měla být utišena nadějí na energické vládní kroky. Po prohlášení
svého podtajemníka odjel britský premiér na ryby, aby přemýšlel o těch ‚jiných akcích‘.
Přemýšlel téměř 14 dní! Za tu dobu bylo potopeno 11 britských lodí a povražděny stovky žen a
dětí. Pan Chamberlain se vrátil do Londýna a oznámil sněmovně, že místo neúčinných protestů u
Franca protestuje anglická vláda proti britským kapitánům, kteří jízdou do republikánských
přístavů hazardují s britským majetkem a s britskou krví.“224

Z hlediska vývoje událostí dalších měsíců sdílel v srpnu Vlado Clementis se čtenáři
Rudého práva velmi přiléhavou charakteristiku Chamberlainova myšlení, jak mu jej
vyložili „angličtí politici všech stran“ v květnu, kdy v Británii pobýval na návštěvě: „Na
Československo se dívá jako na druhé Rakousko, jemuž není pomoci. A ‚mírové‘
ovládnutí Československa Německem není mu tak strašně proti mysli… Německo by
potom mělo na dlouhou dobu hodně vnitřních obtíží s ‚pacifikací‘ nového území a
Anglie by mohla zatím se plně vyzbrojit… Francie by byla dvojnásobně oslabena
ztrátou posice ve střední Evropě… Tato okolnost by měla za následek, že Francie by
byla úplně odkázaná na pomoc Anglie a musila by se podrobiti jejímu vedení nejen
v otázkách zahraničně-politických, ale i vnitřních.“225
Clementisovo věcné představení britského pragmatismu se v podstatě svého sdělení
shoduje s analýzou Vladimíra Krychtálka, jenž před naivitou ve vztahu k Britům
varoval o čtrnáct dní dříve na stránkách Venkova.
-

„Toto je tedy ta velkorysá politika logiky a rovnováhy. Rovnováhy pohyblivé, protože – a to je
hlavní moudrost anglických politiků – žádnou situaci nelze stabilizovat navěky. Vedle této
reálné politiky síly a mocenských zájmů vypadají ovšem uboze všechny řeči o společné frontě
demokracií a o účasti Anglie na ní. Anglie pokládá svou demokracii čistě za svou vnitřní věc…
Ve své zahraniční politice řídí se svými mocenskými zájmy, a protože je to dnes nejsilnější
velmoc na světě, je na nás, tyto zájmy studovat, stále sledovat, protože se čas od času mění a
neopájet se padělaným vínem tvrzení, že nás Anglie půjde bránit už proto, že máme
demokratické zřízení.“226

224„Chamberlain uspokojil Berlín“, Rudé právo, 16. června 1938.; viz také „Anglie žádá konec politiky
ústupků“, Rudé právo, 15. června 1938.
225Vlado Clementis, „V jakých rukou je světový mír“, Rudé právo, 3. srpna 1938.
226V. Krychtálek, „Logická Anglie“, Venkov, 17. července 1938.
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Jiný kriticky zaměřený článek se ve Venkovu v prvních dvou třetinách roku
1938 neobjevil, lze jej proto vnímat jako určitou anomálii, která díky své ojedinělosti
nemá příliš velký vliv na celkově pozitivní obraz Británie šířený Venkovem. Rudé
právo naopak svou skepsi vůči britským politikům a jejich vyjádřením projevovalo
důsledně a jako jediné zkoumané periodikum čtenářům dlouhodobě předkládalo
alternativu obrazů zásadových a hrdinných Angličanů.

9. Proměna obrazu Británie po Mnichovu
Reakce jednotlivých periodik na podepsání Mnichovské dohody dne 30. září, dojednané
zástupci Británie, Francie, Německa a Itálie, se lišily. Míra proměny šířeného obrazu se
různila vzhledem k rozdílným výchozím pozicím, kdy Lidové noviny takřka do poslední
chvíle věřily, že Británie dostojí svým závazkům a pověsti čestného hráče, Venkov
dlouhodobě produkoval spíše pragmatické komentáře a Rudé právo se vůči morální
integritě britských vládnoucích elit dlouhodobě netajilo hlubokou skepsí. Kapitola již
nepředstavuje topoi nové. Tam, kde je to možné, se snaží postihnout proměnu topoi
představených v předchozích kapitolách, jinde pouze uvádí do kontextu různé typy
reakcí na zlomovou událost českých moderních dějin.
K nejzřetelnější proměně obrazu došlo v Lidových novinách. Většině textů
publikovaných v periodiku do Vánoc 1938 dominuje patosem prostoupený žal, který
odpovídá zhroucení logiky mnohovrstvého konstruktu do té doby budovaných představ.
Projevy zklamání pak kulminují na konci prosince s úmrtím Karla Čapka, který se sám
velkou

měrou

podílel

na

tvorbě

základní

charakteristiky

obrazu

Británie

v meziválečném Československu. Kromě vyjadřování pocitu zrady a zklamání se
v Lidových novinách objevovaly také komentáře vyznačující se ironií a uštěpačností.
Prostor pro analýzu proměny obrazu Británie ve Venkovu a Rudém právu je oproti
Lidovým novinám jednoznačně omezený. Zatímco v liberálním deníku je v období mezi
říjnem 1938 a březnem 1939 možné nalézt celkem 18 relevantních článků, ve Venkovu
jen 5 a v Rudém právu 3. Příčinou malého zájmu o Británii v případě Venkova je
prohloubení zájmu o domácí záležitosti, které skladbě novin dominovaly už v minulosti.
Rudé právo, jehož články se od léta 1938 stávaly čím dál častějším terčem brutálních
zásahů cenzury, bylo 20. října úřady zakázáno. Především tento fakt pak připomíná
limity práce, vymezené diskurzivní analýzou tří vybraných periodik, přičemž nejsou
brány v potaz další primární zdroje jako například ilegální letáky distribuované redakcí
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Rudého práva po zákazu činnosti.227 Poslední analyzovaný pomnichovský článek
pochází z produkce Lidových novin a je datován k 22. lednu 1939. V únoru ani březnu
se již ve dvou nadále vycházejících periodicích žádná reflexe spojená s Británií
neobjevila.

9.1 Proměna Británie jako kulturně-společenského vzoru
Týden před podepsáním Mnichovské dohody se v Lidových novinách objevil článek
přirovnávající nastálou situaci Československa k situaci Anglosasů, čelících v roce 1066
invazi normanských dobyvatelů. O „Zemi Kiplingově“ je zde možná naposledy
referováno bez ironizujícího podtextu. Nepodepsaný útvar je koncipován jako otevřený
dopis.
-

„Páni angličtí učitelé, páni profesoři všech těch slavných kolejí, které vychovaly a vypěstovaly
nádhernou britskou národní hrdost, vás všecky… prosím jménem československého národa o
jednu maličkost. Svolejte si v těchto dnech svoje žáky a dejte jim zazpívat tu starou koledu o
dobrém svatém králi Václavu, kterou tak rádi o vánocích zpívají. Až dozní poslední nota,
povězte jim, že ten dobrý svatý Václav, král před více než tisíci lety, vládl právě těm hranicím,
které nyní mají být cizím rozhodnutím po prvé roztrženy. Bude je zajímat, že tak staré jsou ty
hranice… Povězte těm mladým hochům, že nedlouho před tím, kdy anglosaský národ byl
ztracenou bitvou u Hastingsu uvržen pod jařmo normanských dobyvatelů, náš český vévoda
Břetislav hnal už z této země vojska německého císaře Jindřicha hlava nehlava, jakož se
podobně dálo předtím i potom. Nevím, co se na anglických školách přednáší o dvou stech letech
anglické poroby, která po bitvě u Hastingsu následovala. Na našich školách jsme se učili, že je to
veliký příklad, jak nelze silný národ zničit a zdolat… Také my se nebojíme žádného útisku…
Budete-li však svým hochům o nás vyprávět, povězte jim, jaký je hlavní rozdíl mezi
anglosaským osudem tehdy a československým nyní: anglosaská svoboda byla ztracena bitvou.
Myslím, že se tomu rozdílu v zemi Kiplingově porozumí.“228

V pozadí jednoho z posledních předmnichovských obrazů Británie ještě stále
dohořívají buková polena Glyndebournu229. Autor se Angličanům snaží připodobnit
nebezpečí, v jakém se Československo ocitlo, k něčemu, co dobře znají a s čím doufá,
že se ostrované ztotožní. Apeluje na jejich dobré mravy. Ukazuje, že Čechy mají stejně
vznešený původ jako Anglie. Vznešení potomci Anglosasů by tedy měli soucítit se
vznešenými potomky krále Václava a pomoci jim bránit se před útokem Němců. Autor
227viz. Beránková, „Československá žurnalistiky v letech 1918-1938“ v „Dějiny československé
žurnalistiky III. díl – Český a slovenský tisk v letech 1918-1944“, 206-208.
228„Prosba do Anglie“, Lidové noviny, 21. září 1938.
229„Opera v lesích“, Lidové noviny, 13. března 1938.
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zároveň prosbu adresuje „profesorům slavných kolejí“, víra ve spravedlivost britských
elit tak stále ještě v posledních předmnichovských dnech přežívala.
To, co bylo ovšem 30. září pochopeno jako politická zrada, se okamžitě promítlo
také do vnímání Británie jako kulturně-společenského vzoru. Necelých pět měsíců poté,
co v Lidových novinách vyšel článek o zlínské koleji Tomášově, která měla vychovávat
gentlemany anglického střihu, byli Angličané nazváni „bývalými přáteli“, od nichž si
musíme oddychnout a vroucněji se naopak přitisknout k rodné zemi.230 Edmund Konrád
v článku Křižovatka kulturní231 předznamenal postoj mnohých Čechoslováků k Británii,
a Západu obecně, na dlouhá desetiletí dopředu232. „Jejich písně, obrazy a knihy zní nám
teď pohodou příliš sobeckou, jejich myšlenky neupřímností a nepravdou. Jejich slova
hořkla by nám na rtech.“ Tato prudká změna v českém vztahování se k Britům tak
přispívá k hypotéze, že slova nemají sama o sobě význam. Ten do něj vkládají až ti,
kteří je vyslovují a interpretují. Publicisté tak v roce 1938 naplňovaly význam slov a
činů britských státníků, stejně tak jako celkový obraz země, v závislosti na povaze
soudobého zahraničně-politického vztažení Československa.
Proměnu kulturně-společenského toposu lze velmi dobře pozorovat také v článku
obdivovatele britské aristokracie, londýnského zpravodaje Otto Rádla. Ten svou
pozornost obrátil po Mnichovu k chování nižších tříd. „Malí lidé“ přejmuli roli
ctihodných Nevillů Chamberlainů, Johnů Christieů a lordů Runcimanů. Z článku
Svědomí233 je patrné, že se snaží uklidnit emoce, vyprovokované v Československu
podepsáním dohody „o nás bez nás“ – jak zní známé klišé.
-

„Ještě nikdy jsme neviděli příslušníky tohoto národa tak zahanbeny a tak pokořeny. Říká se na
omluvu, že byly zachráněny miliony nevinných životů tím, že naprosto nepřipravená Anglie
oddálila útok na svá strašně přelidněná a nechráněná města. Říká se na omluvu, že obrovskou
obětí, kterou přináší malý demokratický stát ve střední Evropě, byla zachráněna kolébka
demokracie v Evropě západní, které hrozila strašná vojenská pohroma… Ale to všechno jsou
slova, která nezastřou to, co všechna srdce cítí, že Anglie jednala nedůstojně… Mluvil jsem
s lidmi v autobusech, na nádražích, v garážích, v čajovnách, na schůzích, v čítárnách, na
ulicích… Je to podivné, že nikdo se z toho míru neraduje, nikdo mu nevěří. Ti malí lidé
neznámých jmen mají ve svých nitrech cosi, co nemají politikové: svědomí, podivuhodně živé a
upřímné svědomí, které cítí hanbu, palčivou hanbu ze zrady.“ 234

230Edmund Konrád, „Křižovatka kulturní“, Lidové noviny, 7. října 1938.
231Ibid.
232Eva Hahnová, předmluva ke knize Evropa očima Čechů – Sborník ze sympozia konaného v Centru
Franze Kafky ve dnech 22.-23. října 1996 (Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1997), 5.
233Otto Rádl, „Svědomí“, Lidové noviny, 8. října 1938.
234Ibid.
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Autobusy, nádraží, garáže, čajovny a čítárny se stávají novými prostory obydlenými
čestnými Angličany. Další krok směrem k reflexi svého vlastního dřívějšího obrazu
Británie Rádl neprovedl, příklon k novému diskurzu, zaměřeného na obyčejného
člověka, je však z článku jasně patrný.
Po Mnichovu se analogicky mění také otevřenost a vřelost vůči vítání západních
návštěvníků v Praze. Pryč je doba, kdy Lidové noviny nadšeně informovaly o nárůstu
počtu

členů

západních

mládežnických

organizací,

kteří

přijížděli

poznávat

Československo235 a samozřejmě také doba, kdy Praha vítala „posla britské liberální
demokracie“236. V článku Coiffeur a tailor237 publicista Karel Blažek bez vytáček
vyjadřuje opovržení nad připomínkami bývalých spojenců v ulicích Prahy.
-

„Mluví se teď a ještě více píše se o tom, že mají zmizet cizojazyčné nápisy v našich městech,
jakoby to byl objev bůhvíjak nový… Především Praha se už častěji bránila všem těm coiffeurům
a tailorům, ale neubránila se jim. Čím to vlastně? Namítalo se, že pro světové město jako je
Praha jsou takové cizokrajné nápisy nutnost, protože jen podle nich se prý mohou orientovat
cizinci. Při tom nikoho nenapadlo, že takové pomůcky nemůže užívat Čech, který se dostane do
Londýna nebo do Paříže. A přece si pomůže!… Chápeme ovšem, že distinguovaný Angličan,
který celkem nic neví o zemi, do které ráčil zavítat, nemůže svou mysl obtěžovat tak značným
důmyslem jako prostá česká služebná. Coiffeři a taileři by měli zmizet kvůli cizincům, u nichž
takové nápisy vzbuzují klamnou představu, že coiffeur je nějaký pan Dupont, s nímž se domluví
francouzsky, a tailor nějaký pan Brown, se kterým bude moci howdoyoudovat. Když pak
Francouz vejde ke coiffeurovi a Angličan k tailorovi, má před sebou Čecha jak poleno, se
kterým se musí nakonec přece jen – a bez znalosti vzájemných jazyků – domlouvat o vysoce
složitých věcech. A pokud tedy vůbec jde o službu cizincům: můžeme čekat, že k nám teď bude
jezdit turisticky i za obchodem hodně Němců… Celé to nápisové cizomilství je nakonec hloupé
a směšné. Není to služba cizincům, nýbrž ponižování sebe před nimi, jako bychom jim chtěli
říkat, že pro tu hrstku cizinců, která sem přijede, celé obyvatelstvo se musí celý rok dívat na
nápisy, jimž leckterý vůbec ani nerozumí.“238

Text Karla Blažka obsahuje řadu zajímavých elementů. Zatímco v minulosti se Češi
ve světě, kterému mocensky i kulturně dominovala Francie a Anglie, cítili komfortně a
bezpečně a sbližování mezi Československem a Západem podporovali, po Mnichovu
vzrostla nechuť vůči nim tak rychle, že je provokovaly i cizojazyčné vývěsní štíty. Je
vhodné připomenout, že jen o dva měsíce dříve se Otto Rádl rozplýval nad způsobem

235„Svět se o nás zajímá“, Lidové noviny, 2. březen 1938.
236„Těžký úkol Runcimanův“, Lidové noviny, 3. srpna 1938.
237Karel Blažek, „Coiffeur a tailor“, Lidové noviny, 19. listopadu 1938.
238Ibid.
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britského trávení volného času v Brightonu a v dlouhém článku neváhal hojně používat
anglických slov, které zcela automaticky nepřekládal.239
Nyní mluví Blažek o Francouzích a Angličanech s lehce vycítitelným despektem –
obraty „nějaký pan Dupont“ a „nějaký pan Brown“ jsou toho přímými důkazy. Obdobně
pak působí také výraz „howdoyoudovat“ – tedy provozovat zdvořilostní konverzaci, pro
kterou musí člověk ke svému protějšku pociťovat alespoň základní respekt. Ten se po
Mnichovu téměř vytratil. Význam zřetelně změnilo i adjektivum „distinguovaný“.
Zatímco dříve byla distingovanost v Lidových novinách240 představována jako ctnost, o
několik měsíců později je dávána do kontrastu s českou služebnou jako symbolem
prosté poctivosti. Na konci článku autor píše, že „nápisové cizomilství je hloupé a
směšné“ a že tak sebe Češi ponižují. Myšlenková logika zde dává tušit hlubší a
dalekosáhlejší význam pronesených slov.
O rychlosti prostoupení negativního podtextu do témat, která se Anglie přímo
netýkala, svědčí také užití anglického motivu na začátku fejetonu spisovatele Karla
Poláčka ze 17. prosince. Článek nese název Nositelé melancholie241 a zamýšlí se nad
významem hodin v životě člověka. Ačkoliv téma nenabízí logický důvod, proč odkázat
na Británii, Poláček esej uvozuje slovy „Nechci zde pojednávat o anglickém spleenu,
který jest světácká póza, jež předpisuje ničemu se nedivit.“ 242. Z pozitivního kulturněspolečenského vzoru se tak Británie během několika týdnů proměnila ve vzor negativní.
Rychlost proměny dokazuje, jak důležitý zlom Mnichov pro proměnu české identity
představuje.

9.2 Anglofil Karel Čapek
Ačkoliv první článek Karla Čapka vyjadřující se k britské tematice je v roce 1938
v Lidových novinách možné najít až 18. prosince243, významný český dramatik a
spisovatel představuje v příběhu konstruování meziválečného obrazu Británie
významnou postavu. Byl to on, kdo se zásadním způsobem podílel na formování
kulturně-společenského příklonu Československa k Anglii. Svou dlouholetou oblibu
anglické kultury244 naplno rozvinul v roce 1924, kdy na pozvání anglisty Otakara
Vočadla navštívil Britské ostrovy. Během několikatýdenního pobytu navázal styky
239„Angličané u moře“, Lidové noviny, 14. září 1938
240Viz. informování Lidových novin o lordu Runcimanovi v páté kapitole.
241Karel Poláček, „Nositelé melancholie“, Lidové noviny, 17. prosince 1938.
242Ibid.
243Karel Čapek, „Svatý Václav“, Lidové noviny, 18. prosince 1938.
244Obliba filozofického pragmatismu a studium anglické literatury v Paříži, viz.: Bradbrooková, „Karel
Čapek – Hledání pravdy, poctivosti a pokory“, 19 a 237.
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s význačnými britskými literáty, jako byl G. K. Chesterton, G. B. Shaw a H. G. Wells,
se kterými zůstal nadále v písemném kontaktu. Své poznámky o zemi posílal pravidelně
do Prahy, kde drobné texty vycházely jako sloupky v Lidových novinách. Později byly
souborně vydány jako cestopis Anglické listy245, patřící dodnes k vrcholům české
reportážní tvorby. Oproti rádlovským komentářům z konce 30. let jsou ty Čapkovy
obecnějšího charakteru. Zajímá se o fungování celé společnosti, její zvyky, historický
kontext a to, co kontinentálci přijde při první návštěvě zvláštní či zajímavé. Vyšší třídě
zvláštní pozornost nevěnuje, bližší je mu „obyčejný člověk“.
Rok po návratu z Anglie založil Čapek v Praze českou pobočku PEN klubu,
jehož označil za „jeden z těch mnoha poválečných pokusů stavět mosty mezi národy a
rozhojnit mezi nimi osobní i duchovní styky“ 246 a v roce 1926 v hlavním městě
Československa hostil například Theodora Draisera a Johna Galsworthyho. Vliv na
formování oficiálních politik Hradu měl především díky blízkému přátelství
s prezidentem Masarykem ve 20. letech.247 Zároveň pravidelně přispíval do Lidových
novin, známých pro svou názorovou blízkost Masarykovým příznivcům.
Dva fejetony vyjadřující se k mnichovskému zklamání jsou shodou okolností
posledními texty, které Čapek v Lidových novinách publikoval. Dvacátého pátého
prosince podlehl ve své vile na Vinohradech zápalu plic, jenž se rozvinul v důsledku
jeho dlouhodobě podlomeného zdraví. Oba články se vyznačují smířlivým postojem
vůči anglickému národu, ačkoliv byl podle autorky Čapkovy biografie Bohuslavy
Bradbrookové spisovatel „Mnichovem zdrcen, jelikož se mu zhroutil životní ideál“ 248
Ferdinand Peroutka popsal Čapkovu reakci na Mnichov obdobně: „Vzpomínám dvou
zlých letních měsíců, které jsme spolu ztrávili v domě u potoka; zlých pro muže jeho
citlivosti a představivosti, jenž nemohl nevnímati, jak se již hrne neštěstí. Vzpomínám
onoho večera po Godesbergu, kdy řekl: ‚Umřel mi svět. Nemám už proč psát.‘
Rozumějte dobře, jaký svět mu to umřel: to byla víra, že český národ má už navždy
zajištěnou svou celistvost ve svých hranicích; víra, že zde, i na západě, jsou lidé ochotni
pro stejné věci žít i umírat; víra ve světla, která hoří ve Francii a v Anglii.“249
První text publikovaný v Lidových novinách tematicky navazuje na Prosbu do
Anglie z 21. září, která apelovala na britské profesory, aby svým studentům připomněli,
kdo byl svatý Václav. Pro Čapka představuje v anglosaském světě populární motiv

245Čapek, „Anglické listy“.
246Karel Čapek, „PEN“, Lidové noviny, 26. června 1938.
247Bradbrooková, „Karel Čapek – Hledání pravdy, poctivosti a pokory“, 27.
248Ibid, 32.
249Peroutka, „Sbohem K.Č.“, Lidové noviny, 29. prosince 1938.; viz. také publikace Karel Čapek, Tichý
hlas: neznámé i známé texty z roku 1938 (Praha: Arsci, 2005).
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znamení, že ani společné tradice nemohou zvítězit nad tvrdým politickým
pragmatismem.
-

„Mám před sebou knížečku; jmenuje se Good King Wenceslus, vyšla loni v Chicagu a obsahuje
vánoční hru, kterou napsal pan Cloyd Head pro jednu školu na Floridě. Teď o vánocích se po
celém anglosaském světě bude zpívat koleda o dobrém králi Václavu. Tak vidíte, je to jako
z udělání – nebo je to znamení, jaká sbírá člověk v dobách neutěšených: že i ta naše
nejnárodnější tradice je vlastně světová a spojuje nás se světem západním. Co dělat: i když
nechceme, půjdeme s jinými lidmi a národy po hřejivých stopách, jež nechal ve sněhu dobrý
kníže Václav.“250

Druhý text mapuje, jakým způsobem se Čapek pokusil smířit se situací, kdy
Británie, ke které po desetiletí vzhlížel, zradila důvěru jeho vlastní země. „Člověk si
ledacos myslí o národech, a nejsou to vždycky věci, které by si ten národ mohl dát za
rámeček… to už je takový zvyk, že člověk jaksi ztotožňuje zemi a národ s jeho
politikou, režimem, vládou, veřejným míněním nebo jak se tomu říká. Ale něco jiného
je si ten národ nějak názorně představit; to si nemůžete nikterak vymyslet nebo umínit;
sama od sebe se nám vynoří vzpomínka na něco, co jste viděli, na něco docela
nahodilého a všedního.“251
Čapek vede sám se sebou dialog. Hned na začátku přiznává, že si je vědom role
emocí v stereotypních hodnoceních národů. Šablonovité uvažování nazývá zvykem.
Objektivity podle něj jinými slovy není možné dosáhnout, přesto na další krok v úvaze
nerezignuje a snaží se z pomnichovské deprese vybřednout. V duchu se vrací
k obrazům, které mu utkvěly v paměti během jeho zahraničních cest. První scéna, která
mu vytane na mysl, když se řekne Anglie, je červený domek v Kentu, jenž kdysi zahlédl
z vlaku. „Viděl jsem tam ledasco jiného, třeba zámky a parky a přístavy, viděl jsem
Bank of England a Westminsterské opatství… ale to není pro mne celá Anglie. Celá
Anglie to je jenom ten naivní domeček v zelené zahradě se starým pánem a dívkou na
kole.“252 Starý pán pracující na zahradě je dokonce zachycen na Čapkově vlastní
ilustraci. Hned vedle něj je obrázek staré švábské hospody, která pro Čapka zase
ztělesňuje Německo.253 Žádná ze zemí pro něj není kvůli jeho politickým představitelům
lepší ani horší. Svým postojem nabádá k toleranci, mezinárodní sounáležitosti a odklonu
od zhoubných ideologií, vrhajících obyvatele anglického a švábského domku do boje na
život a na smrt.
250„Svatý Václav“, Lidové noviny, 18. prosince 1938.
251Karel Čapek, „Pozdravy“, Lidové noviny, 25. prosince 1938.
252Ibid.
253Viz. příloha č. 4.
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Čapkova nečekaná smrt také pro mnohé představovala symbolický konec epochy.
František Langer v jeho nekrologu 28. prosince napsal: „Karle Čapku! Nedovedu si
Tvůj odchod představit jinak, než jako novou náhlou ránu, kterých měl osud pro nás na
tento rok připraveno bezpočet, jako by je chtěl na naše hlavy nakupit všecky v čase co
nejkratším. A při této představě vidím Tvou smrt jako symbol odchodu snad všeho
rozkvétajícího a plodného, čím jsme žili celých dvacet let.“254
O úctě, které se český literární velikán těšil v Británii, svědčí nekrolog z pera
dvaaosmdesátiletého G. B. Shawa, jenž Čapkovo úmrtí označil za absurdní a vyjádřil
přání odejít místo něj, jelikož „měl aspoň čtyřicet let na to, aby dával tolik světu.“ 255
Z Čapkova způsobu uvažování o Británii přesto nelze usuzovat příliš obecného.
Analýza téměř dvanácti měsíců informování o Anglii v Lidových novinách mezi
březnem 1938 a březnem 1939 prokázala, že daleko emblematičtějším postojem byl ten,
jenž Brity na rozdíl od Čapka nekriticky adoroval, případně využíval k projikování
vlastních politických koncepcí. Přesto je důležité Čapkův myšlenkový vývoj vzhledem
k jeho enormnímu vlivu na českou meziválečnou kulturu postihnout. Jednalo se o
jednoho z hlavních strůjců meziválečného boomu anglofilie.

9.3 Lidové noviny - Nechme už toho ideologického
mesiášství256
Kromě projevování smutku a sebelítosti, dobře pozorovatelných v kulturněspolečenských komentářích i v Čapkových dvou fejetonech, se pomnichovské
komentáře Lidových novin vyznačovaly často se opakujícím motivem britského
pokrytectví. V mnohých jsou patrné také rysy neskrývané záště a zatrpklosti. Po
měsících propagandy tak přichází rezignace. Místo autenticky působícího entuziasmu
nastupuje jízlivost a ironie.
Ferdinand Peroutka zavírá 2. října oči, aby neviděl, jak triumfuje „živočišná
úleva“ Západu, jen aby „isolovala a chránila svoje nastřádané jmění, svůj drahý
pohodlný mír“.257 To tam je demonstrativní předkládání argumentů, jež měly prokázat,
že Francie, Británie a Československo sdílejí totožné zájmy. Jan Stránský nazývá špatný
odhad českých elit „idealismem“258 Emanuel Moravec jde ve své úvaze ještě dál:
254František Langer, „Básník národního rozmachu“, Lidové noviny, 28. prosince 1938.
255Citováno v Bradbrooková, „Karel Čapek – Hledání pravdy, poctivosti a pokory“, 252; viz. také britské
reakce na překlad Čapkovy Cesty na sever: „O Čapkovi v Anglii“, Lidové noviny, 17. ledna 1939.
256Stanislav Yester, „Účtování a co dále“, Lidové noviny, 5. října 1938.
257Ferdinand Peroutka, „Bez oklik“, Lidové noviny, 2. října 1938.
258Petr Bílý, „Nová Evropa“, Lidové noviny, 4. října 1938.
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„Divočili jsme, zaklínali, přísahali a všechno to pod oblohou pevného spojenectví se
Západem, který svou demokracii pěstoval jako věc osobních názorů určitých
politických skupin, třeba velikých… Uvědoměme si, že jsme se ukázali v těchto dnech
nejopuštěnějším státem na světě, ač jsme se holedbali, že máme nejdůkladnější a
nejmocnější spojenecké svazky, jaké kdy se podařilo malému státu vytvořit.“ 259 Ostatní
publicisté reflexi vlastních propočtů, které se ukázaly jako chybné, obcházejí. Bez
minimální snahy o vysvětlení přecházejí plynule z módu „naše důvěra ve vaši čest
nezná hranic“ do módu „britská moc je zpuchřelá“260.
Analýza příčin britského rozhodnutí podpořit mezinárodní právo obcházející
Mnichovskou dohodu se však u různých autorů liší. Zatímco Jan Stránský obviňuje
členy paktu čtyř z „krátkodechosti a neschopnosti vidět vratkost svého míru“ 261, Zdeněk
Smetáček vše zkoumá prizmatem britského sklonu k pragmatičnosti.
-

„Anglie setrvá ve své úzké součinnosti s Francií, ale jen potud, pokud to bude v zájmu jejího
impéria… Francie je především nárazníkovým státem mezi Německem a mateřskou zemí –
Anglií. Britští novoimperialisté se tedy budou držet Francie, poněvadž potřebují její armády pro
případ, že by se Německo na západě pohnulo. O mnoho dále už jejich zájem na Francii nesahá…
Je nějaká hlubší politická doktrína za tímto britským novoimperialismem? Lze-li o ní vůbec
mluvit, vypadá asi takto: Světový mír je možný jen tehdy, cítí-li se největší národy evropské
hospodářsky a územně nasyceny… V podstatě je tento novoimperialismus defensivní teorie,
aspoň pokud jej posuzujeme s hlediska anglického. Jinak je na něm znát vliv Hitlerovy
myšlenky, že svět mají řídit jen veliké národy, především Německo a Anglie.“ 262

Zde je vhodné připomenout britsko-francouzský „slovník věčné lidské touhy, jejž
nelze spálit na hranicích“263, o kterém Lidové noviny referovaly v létě během návštěvy
britského krále v Paříži. Podobně romantické obraty po Mnichovu definitivně ztratily
v analyzovaných denících místo. Obrat k pragmatickému výkladu mezinárodních vztahů
byl v době druhé republiky konečný. V jeho duchu se neslo i informování o
Chamberlainově lednovém jednání v Římě s Mussolinim. V článcích je samozřejmě
možné pozorovat nejen pichlavou animozitu vůči Anglii, ale také vůči Francii. Ironický
podtext zastupuje přímou kritiku, která by již v této době pravděpodobně podlehla
cenzurním zásahům.
-

„Francie snad usoudila, že slavná metoda Chamberlainova se hodí spíše pro řešení případů, ve

259„Účtování a co dále“, Lidové noviny, 5. října 1938.
260Petr Bílý, „Dvacet let“, Lidové noviny, 11. listopadu 1938.
261„Nová Evropa“, Lidové noviny, 4. října 1938.
262Zdeněk Smetáček, „Britský novoimperialismus“, Lidové noviny, 19. listopadu 1938.
263„V bludném kruhu“, Lidové noviny, 22. července 1938.
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kterých jde o jiná území než o francouzská. Je-i tomu tak, pak není pochyby, že metoda má
trhliny… Britský ministerský předseda přijel do Říma se všemi svými rekvisitami, od svého
úsměvu až po svůj deštník… Co se stalo v Mnichově, mohlo se snad státi znovu. Jaká to
příležitost, aby zase jednou byly palčivé problémy ochlazeny a aby správnost mírové metody
byla potvrzena! Stalo se však, že Chamberlainovi bylo vrátiti se tentokráte domů bez oslav a bez
veškeré pozornosti muže na ulici… V Mnichově sklidil britský ministerský předseda úspěch,
poněvadž náhodou stál v čele situaci, kdy bylo možné rozdávat plnýma rukama. Jestliže jde o to
ustoupit na celé čáře a něco rozdat, může v tom míti úspěch i muž s mnohem méně slavný
jménem, než je jméno Chamberalain. Právě umění mírotvůrce mělo by se však vyjevit tam, kde
je situace méně snadná a kde nejde o to, aby jedna strana na celé čáře ustoupila. Mnichovská
metoda jest způsob, jehož Anglie a Francie byly ochotny použít v případě našem, jejž však
odmítají pro sebe. Je snad tím dosti řečeno o této metodě.“264

Peroutka v textu zcela jasně naráží na britské a francouzské pokrytectví projevené
ve způsobu řešení zářijové krize. Zároveň považuje jejich appeaserskou taktiku za
krátkozrakou a vzhledem k nadále kolabujícímu mezinárodně politickému systému
neudržitelnou. Pozoruhodná je také proměna významu symbolů. Zatímco v článcích o
Walteru Runcimanovi Lidové noviny v létě obdivně komentovaly lordův „staromódní
vysoký límec s černou kravatou a proužkovanou košilí“ a „anglický humor“ 265, o
několik měsíců později se rekvizity anglického gentlemana

- deštník a úsměv -

proměňují v symboly zrádného jednání.
Obdobnou ironii lze vycítit i z popisu Chamberlaina jako „úctyhodného kmeta“
v článku Stačí dobrá vůle?266 ze 17. ledna. Autor s upřímným opovržením hodnotí
motivy konání britské aristokracie. „Jistě by (Chamberlain) neváhal zaměnit premiérské
křeslo natrvalo za sedadlo ve vlaku či v letadle, kdyby spolu se svými mocnými přáteli
z britské aristokracie rodové i peněžní byl přesvědčen, že tím udrží prosperitu své země
a jejích nejvyšších vrstev. Žádná anekdota nevystihne patrně skutečnou míru trpělivosti,
již staví na odiv tento kmetný partner mladistvých zástupců totalitních států, a žádný
posměch zřejmě neoslabí úsilí oné Anglie, kterou zastupuje a která ho podporuje v jeho
snaze.“267
Přítomnými jsou však ve dvou článcích Lidových novin také mírně proněmecké
odpovědi na mnichovskou krizi. Jedná se o články budoucího kolaboranta Emanuela
Moravce a Jana Stránského. Hned 5. října vybízel Moravec k zanechání „ideologického

264Ferdinand Peroutka, „Po druhé to nešlo“, Lidové noviny, 22. ledna 1939.
265„První rozhovor s novináři v Praze“, Lidové noviny, 4. srpna 1938.
266„Stačí dobrá vůle?“, Lidové noviny, 17. ledna 1939.
267Ibid.
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mesiášství“ a hledání „lepšího poměru k sousedům“268. „Když šlo o zájem státu, dovedl
se francouzský socialista dobře bavit a domluvit se s německým nacistou a anglický
demokrat s italským fašistou… Naše politika musí, ať se nám to chce nebo ne, najíti
nakonec dobrý poměr k Německu, se kterým bychom se byli snad už dávno dohovořili,
kdyby býval ‚šlechetný‘ západ nám stále nehrozil vypovězením spojenectví… Prozatím
vezměme si vzor z Němců, co dokázali za dvacet let po svém hrozném pokoření roku
1918.“269 Ačkoliv se úvahy Emanuela Moravce v předmnichovském období zaměřovaly
především na vojensko-strategické analýzy poměru mezi potenciálními stranami
budoucího konfliktu a domnělá opora Československa v západních spojencích nebyla
Moravcem

vyzdvihována

tak

jako

v

úvahách

jiných

publicistů,

sympatie

k hitlerovskému Německu v souladu s obecným diskurzem Lidových novin dříve
absentovaly. Rychlost s jakou však Moravec po Mnichovu obrátil, naznačuje, že osobně
vnímal Německo jako „vzor“ již delší dobu. Západ se tak rychle mohl stát „šlechetným“
v ironickém slova smyslu.
Jedenáctého listopadu 1938 podnikl Jan Stránský na stránkách Lidových novin
první krok k smíření se s novou situací, do které se Československo dostalo. Dvacetiletí
prozápadní orientace bylo u konce. „Nezávisí dnes na vůli Západu, bude-li mír světa
zachován; je v rukou jiných států. Nám, kteří jsme se ocitli v jejich mocenské oblasti –
neradi a ne rádi – zůstalo pro útěchu vědomí, že ta mocenská oblast, která nás odvrhla,
ukázala se oblastí moci zpuchřelé.“270 Nakonec popřál „době a světu, aby nové ruce,
které o něm rozhodují, mír udržely“. Otevřely se tak dveře době, kdy pod vlivem
zhroucení Západem garantovaného prvního československého nezávislého státu začala
československá elita hledat oporu v jiných ideologiích či mocenských centrech. Část ji
našla v nacionalismu, část v sovětském Rusku. Těmto vektorům zhruba odpovídají také
reakce na Mnichov Venkova a Rudého práva.

9.4 Venkov - Nikdo nám nikdy nic nedal271
Deník Venkov zareagoval na Mnichov nabádáním k uzavření se do sebe.
Nacionalistický étos odpovídal inklinacím dobových pravicových proudů. Zároveň
nepředstavoval Mnichov pro agrární kruhy tak velké vychýlení ze státotvorného
konstruktu jako pro městské liberály typu Peroutky nebo Čapka, jež se po dvacet let
268„Účtování a co dále“, Lidové noviny, 5. října 1938.
269Ibid.
270„Dvacet let“, Lidové noviny, 11. listopadu 1938.
271Rud. Halík, „Jen na sebe spoléhat“, Venkov, 28. října 1938.
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přímo podíleli na budování státu stojícího na pilířích francouzsko-britské orientace.
Základem státu pro agrárníky odjakživa byl rolník obdělávající československou půdu.
Dvacátého osmého října, v den, který by byl za jiných okolností oslavován jako
dvacetileté výročí československého státu, se na hlavní stránce Venkova objevil článek
šéfredaktora

Rudolfa Halíka,

jenž odpověď

agrárníků

na Mnichov vystihl

pravděpodobně nejlépe.
-

„Učili nás, že svět o nás ví, nás obdivuje a jen hoří, aby nám pomáhal a nás chránil. Život se
nesmí řídit sny, nadějemi, ani sliby jiných. Život jde po svých zákonech. Nikdo nám nikdy nic
nedal. Z naší vůle a práce a víry byla uchována naše národní osobitost, sami jsme provedli naše
národní probuzení. Ze své vůle jsme se zhostili rabství. Nikdo cizí nemohl nikdy odpovídat za
naši vlast. Práci za nás nikdy nikdo jiný neudělal. Naši půdu sami zděláváme, pokrok na ní jest
naším dílem. Naše továrny sami jsme si postavili. Naše umění, naše literatura vyrostli z nás.
Z naší vůle vznikl náš stát; urvali-li jeho okraje, z naší vůle a práce bude dále žíti… Už jen sobě
budeme věřit. Naučíme se znáti cenu pravdy a už se jí nebudeme báti a vyznávati. K sobě
samým se vrátíme, k duchu dějin, k duchu svých národních bardů, ke kráse svého umění, k duši
svého prostého lidu, nezkaženého pakulturou a nánosem ciziny.“272

Halíkova rétorika je zde tradicionalistická. Obraz nového Československa staví na
připomínkách krásy tuzemského umění, národních bardech a duši prostého lidu. Sám
sebe autor přesvědčuje, že si český národ vždy vše vydobyl sám a „nikdo mu nikdy nic
nedal“. Národ se tak ústy Halíka opět choulí do sebe, aby přečkal další ránu osudu, jako
tomu bylo třeba v případě jiné emblematické národní tragédii - Bílé hory. Vstát z popela
musí opět sám.
Dalším motivem, jenž se ve Venkovu objevil obdobně jako v Lidových novinách,
byl pragmatismus (zde ale praktického nikoliv zatrpklého a poraženeckého směru).
Hlavním cílem nového státu měla být hospodářská prosperita, jíž mohlo být, jak článek
z 20. října naznačuje, docíleno spoluprácí s Německem. „Budeme muset někdy zatnout
zuby, potlačit city a dělat to, co prospívá státu, co vyhovuje našemu hospodářství a co
největší měrou v dnešních chvílích zabezpečuje naši budoucnost… Méně útoků, méně
rad, méně kombinací a dohadů bude muset býti v našem veřejném životě. Dobře věci
sledujme, učme se z nich, budeme včas informováni, tak abychom mohli informací
použíti pro své hospodářství.“273 Autor článku tak doporučuje co nejdřív vystřízlivět
z romantických snů a napravit si reputaci pro dobro hospodářství. Dále píše:
-

„V politickém životě je třeba rozumu. Můžeme býti zklamáni v chování různých států, můžeme

272Ibid.
273„Ke všem státům neutrálně a rozumně“, Venkov, 20. října 1938.
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míti námitky proti jejich postupu, ale rozuměti jim budeme teprve tehdy, když budeme
posuzovati jejich politiku podle jejich vlastních zájmů. Žádný národ a žádný stát se pro sympatie
nebo z přátelství k jinému státu a národu neobětuje. Tato zkušenost nás zavazuje, abychom
v budoucnosti, jednali tak, jak jednají druzí; abychom nepočítali s tím, že nás někdo bude
odměňovat na svůj účet. Nebo že nám někdo něco dá zadarmo… Za nikým již nechoďme a
nikomu již rad nedávejme. Oni o ně stejně nestojí a vypadáme naivně.“274

Venkov tak obdobně jako Lidové noviny označuje předchozí zahraničně politickou
linii Československa za idealistickou a naivní. V úvaze o jejích negativech však jde o
poznání dál a Západ spojuje s označeními jako je „zkažená pakultura“ 275, „nadměrný
humanismus“276 nebo „nepravý pokrok“277. Ještě nedávno byla Británie pro Venkov
v pozitivním slova smyslu „nástupcem dědictví římského impéria“ 278. Na jaře deník
dokonce přebíral anglické recepty na odstranění nezaměstnanosti.279
Výčitka směřující nejen obecně k Západu ale konkrétně k Británii zazněla ve
Venkovu 3. listopadu. V článku Romana Vlacha Kde jsou angličtí žurnalisté280 se vrací
motiv britského pokrytectví i nutnosti návratu ke kořenům. Publicista se ptá, kam se
poděli angličtí žurnalisté, jež „dvacet let seděli v Praze a dělali o nás veřejné mínění“.
Jejich absenci hodnotí jako selhání odpovědnosti za svědomí Evropy a článek ve formě
výčitky ukončuje odvržením všeho „cizího a falešného“ i těch, kteří „o nás léta psali a
nyní mlčí, když národ prožívá dějinnou Kalvárii.“
Ještě těsnější přimknutí se k půdě a hledání jistoty v pospolitosti vlastního národa je
logickou odpovědí agrárníků na Mnichov. Obraz Británie na stránkách Venkova
v měsících těsně předcházejících Mnichovu byl daleko neutrálnější, než tomu bylo
v případě prozápadně orientovaných Lidových novin a levicového Rudého práva.
Reakce se proto spíše pojila k celkovému zklamání nad koncem první republiky, přesto,
jak ukazuje článek Romana Vlacha, bylo otevřené odvržení Britů přítomno i zde.

9.5 Rudé právo - My však nejsme – ani na západě – sami 281
Jak již bylo zmíněno v úvodu, cenzurní zásahy vůči Rudému právo vyvrcholily 20.
října,

kdy bylo

vydávání

deníku oficiálně

zakázáno.

274Ibid.
275„Jen na sebe spoléhat“, Venkov, 28. října 1938.
276„Základ státu“, Venkov, 23. října 1938.
277Ibid.
278„Udržeti mír“, Venkov, 4. září 1938.
279„Jak se v Anglii řeší nezaměstnanost“, Venkov, 18. června 1938.
280Roman Vlach, „Angličtí žurnalisté“, Venkov, 3. listopadu 1938.
281„Jsou ještě Francouzi“, Rudé právo, 20. října 1938.
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komunistického

periodika

na

Mnichov

se

vyznačovaly

lakonií.

Překvapení

z pochopitelných důvodů absentovalo. V prvních dvou třetinách roku 1938 publikovalo
Rudé právo 15 článků o Británii, jejichž vyznění bylo negativní (oproti šesti pozitivním,
ty se však výhradně vztahovaly k obdivu levicové symboliky v Británii). Jednání
západních představitelů na konferenci v Mnichově tak bylo v očích deníku logickým
vyústěním dlouhodobých tendencí appeaserské politiky. Jediným hráčem, který si na
mezinárodní scéně měl udržet morální integritu, byl pochopitelně Sovětský svaz. Hlubší
analýze konkrétních kroků východního spojence se však publicisté Rudého práva
vyhnuli.
-

„Mnichovský diktát, který včera československá vláda přijala, je vyvrcholením politiky ústupků
fašistickým útočníkům, kterou Anglie a Francie prováděly po celá minulá léta… Jak správný byl
postup Sovětského svazu, který se vždy usilovně snažil odvést Anglii a Francii s jejich
zkázonosné cesty.“282

-

„Živly, kterým mnichovská konference splnila jejich přání, se nyní starají, aby konference měla
ještě slavnostní dozvuky a aby byli co nejvíce oslavováni ti, kdo Hitlerovi přinesli až do
Mnichova jeho laciné vítězství – Chamberlain a Daladier… V Anglii se kruhy londýnské City
starají, aby Chamberlain byl za Mnichov povýšen do šlechtického stavu s titulem rytíře, aby
dostal podvazkový řád a dokonce prý i Nobelovu cenu míru. Runciman prý bude povýšen na
hraběte.“283

Lakonicko-ironický podtext dvou textů z 2. října nahrazuje otevřenou kritiku,
které se Rudé právo v této době již vyhýbalo, přesto je z ukázek cítit despekt. Ten se
ovšem nezrodil tak jako u Lidových novin a částečně u Venkova 30. září 1938, vycházel
z dlouhodobě odlišného světonázoru.
V den, kdy vyšel poslední výtisk Rudého práva, ještě deník stačil vyjádřit vděk
anglickému a francouzskému lidu, který se na rozdíl od svých čelných představitelů
projevil charakterně.
-

„‘Dnes ztratila Anglie čest, zítra ztratí mír.‘. Takové heslo nosila v těchto dnech na velikém
plakátu, upevněném po anglickém způsobu na prsou a na zádech, spousta dobrých Angličanů po
londýnských ulicích. Bylo to při manifestacích pro Československo a proti Chamberlainovi. A
byli to titíž lidé, dělníci, studenti a zaměstnanci, kteří ve dnech bezprostředního nebezpečí útoku
na nás hlásili se na československém londýnském velvyslanectví jako dobrovolníci na obranu
našich hranic, a kteří po pověstné schůzce v Mnichově dali výraz svému rozhořčení demonstrací
proti předsedovi vlády, vlády, která k jejich největšímu studu nese také jméno ‚anglická‘. A

282„Jediný, kdo nezradil, je Sovětský svaz“, Rudé právo, 2. října 1938.
283„Chamberlain dostane podvazkový řád“, Rudé právo, 2. října 1938.
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nejinak než v Anglii je tomu i ve Francii… U nás se těmto a takovým věcem věnovalo až dosud
celkem málo pozornosti. Bylo to pochopitelné ve dnech bezprostředního zklamání po
mnichovské zradě. Bylo to pochopitelně proto, že v bolesti má koneckonců každý právo na to,
aby nerozlišoval, zda na ráně, která jej stihla, spolupůsobily také ‚Anglie‘ či Anglie a ‚Francie‘,
či Francie. Aby, krátce řečeno, v prvém okamžiku nerozeznal rozdíly mezi anglickou a
francouzskou vládou a anglickým a francouzským lidem. Ale rány nelze donekonečna drásat a
jednoho dne – čím dříve, tím lépe – po horečce opět nastoupí zdravý rozum… My však nejsme –
ani na západě – sami. Neboť jsou ještě Francouzi i Angličané; protože nejsou jen vlády, ale je
také lid. Lid, který nezůstane jen při heslech na plakátech a u sbírek. Lid, schopný připravit
okamžiky, při kterých nesmíme chybět. Už proto ne, že v nich půjde i o naše zadostiučinění.“284

Úvaha nepodepsaného autora je pro zachycení proměny obrazu Británie
v českém tisku roku 1938 důležitá z toho důvodu, že ukazuje nápadné sblížení dříve
protichůdných názorových proudů zastoupených na jedné straně Lidovými novinami a
na straně druhé Rudým právem. „Dělníky, studenty a zaměstnance“ Rudého práva
popsal 8. října dříve zavilý obdivovatel aristokracie Otto Rádl jako „malé lidi
neznámých jmen, kteří mají na rozdíl od politiků podivuhodně živé a upřímné
svědomí“285. Karel Čapek ve svém posledním příspěvku do Lidových novin mluvil o
obyčejných Angličanech a Němcích, kterým by neměly být kladeny za vinu hříchy
jejich vlád.286 Nejen tedy že se oba deníky podílely na konstruování mýtu o mnichovské
zradě287, oba našly z tragické situace i podobná východiska. Jednalo se o původně
levicový příklon k lidu, který však po Mnichovu přejala i liberální pravice. Venkov
naopak „internacionalismus“ v přímém kontrastu k Lidovým novinám a Rudému právu
razantně odmítl.

Závěr
Diplomová práce se pokusila o osvětlení procesů odehrávajících se na československé
mentální mapě v roce 1938 ve vztahu k jednomu ze dvou hlavních prvorepublikových
spojenců – Velké Británii. Snaha o postižení vývoje obrazu země, jež se v důsledku
dramatických událostí září 1938, stala takřka ze dne na den objektem nechuti a
nepřátelství českého národa, je založena na metodologických východiscích naznačených
Janem Křenem a dalšími historiky, zabývajícími se historií mentalit. Ti navrhují upřít
pozornost k formativním událostem identit společenství. Podepsání Mnichovské dohody
284„Jsou ještě Francouzi“, Rudé právo, 20. října 1938.
285„Svědomí“, Lidové noviny, 8. října 1938.
286„Pozdravy“, Lidové noviny, 25. prosince 1938.
287viz. užití pojmu „zrada“ v ibid. a v „Jsou ještě Francouzi“, Rudé právo, 20. října 1938.
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30. září 1938 tak tvoří krystalizační jádro práce a prostředek pro naznačení ideových
trajektorií jednotlivých deníků, jež v meziválečném období zastupovaly různé názorové
proudy české společnosti, tj. jmenovitě Lidových novin, Venkova a Rudého práva.
Prostřednictvím kvalitativní analýzy periodik v rozmezí od března 1938 do března
1939 byla identifikována základní dynamika proměny obrazu Británie. Zatímco
z devadesáti šesti analyzovaných článků, jež byly publikovány do Mnichova, bylo 74 %
pozitivních a jen 26 % negativních, po Mnichovu se z dvaceti šesti analyzovaných
článků nedá za pozitivně konotovaný označit žádný. Práce tak zcela jasně prokazuje, že
vztahování se k Británii bylo v předmnichovském období převážně pozitivní, přičemž
postoj Británie ke konečnému řešení sudetoněmecké otázky, jež ve svém důsledku
znamenal konec existence první republiky, hodnocení zcela proměnilo.
V rámci předmnichovského informování o Británii byly identifikovány čtyři
výrazné topoi, jež tvořily jádro obrazu. Všechna tři periodika, a přeneseně tedy také
meziválečné ideové proudy, v Británii nalézala pozitivní kulturně-společenský vzor.
Lidové noviny k zemi vzhlížely pro tradiční hodnoty, přičemž prostřednictvím důrazu
také na modernizační tendence země a popisování povahy národa jako otevřené, se
snažily bojovat proti stereotypu Británie jako země zkostnatělé, prudérní a uzavřené.
Venkov v Británii hledal inspiraci pro boj proti nezaměstnanosti a využití agrárního
sektoru v hospodářství země. Rudé právo pak své hodnoty projikovalo především do
britského dělnictva. Pilířem levicového obrazu byl autor sociálně kritických románů
Charles Dickens. Všechna periodika tak obraz Británie využívala jako projekční plátno
– projikovala do něj vlastní ideologie a politické cíle (Lidové noviny západní orientaci
Hradu, Venkov agrární politiku a Rudé právo socialismus).
Na šíření ostatních tří topoi, tj. Británie jako garanta stability a uvážlivosti, Británie
jako země, se kterou Československo sdílelo své zájmy, a Británie jako země, která se o
nás zajímala, se až na výjimky podílely především Lidové noviny. Tento fakt zároveň
odráží dominanci Lidových novin v oblasti pokrývání zahraničně-politických témat,
tedy i témat týkajících se Británie, mezi prvorepublikovými periodiky. Práce
dohromady analyzovala 79 článků Lidových novin, 20 Venkova a 24 Rudého práva.
Do první části práce byla zařazena také případová studie soustředící svou pozornost
na prostředkovací misi lorda Runcimana z léta 1938. Slouží jako ilustrační plátno
sentimentů, úvah a nadějí spojených s Británií ve své nejčistší podobě. Zatímco důvěra
Lidových novin a Venkova v Británii a její politickou garnituru dostupovala v letních
měsících vrcholu, Rudé právo vše spojené s misí v duchu svých předchozích argumentů
jasně odvrhlo.
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Všechny čtyři topoi jsou konotované pozitivně, články, jež Británii kritizují,
jednotné téma nesdílí. Zatímco v Lidových novinách se různé odstíny kritiky ostrovního
království začaly objevovat až v srpnu a září 1938, Rudé právo bylo v kritice britské
vlády konzistentní. Venkov se v předmnichovském období nevztahoval až na jednu
výjimku k Británii negativně vůbec. Míra důvěry, projevovaná Británii ze strany
redaktorů Lidových novin, se projevila také v reakci na podepsání Mnichovské dohody.
Zatímco pro Rudé právo představovala tato událost logické vyústění politiky
appeasementu, liberálně demokratické elitě publikující v Lidových novinách a snažící
se po dvacet let budovat ideu republiky ve spojení s francouzsko-britskou aliancí, se
zhroutil svět.
Komparace obrazu Británie v českém tisku před Mnichovem a po Mnichovu
přinesla několik důležitých zjištění. Kvalitativní analýza článků publikovaných napříč
tiskem v pomnichovských týdnech a měsících spolu s představením poměrně
konzistentního obrazu předmnichovského dokazuje, že pomnichovský sentiment byl
autentický. Práce tak nemůže potvrdit tezi Jana Tesaře, jež v jedné z nejvlivnějších
monografií zabývajících se Mnichovskou dohodou označuje mediální reakce za přepjaté
a neodpovídající dobové realitě.288 O hloubce traumatu svědčí také rychlá proměna
obrazu v kulturně-společenské rovině (viz. např. článek Coiffeur a tailor).
Pozorování proměny obrazu dále poukázalo na nečekané sblížení ideových
trajektorií Lidových novin a Rudého práva. Do středu zájmu Lidových novin se po
Mnichovu poprvé dostal prostý britský člověk, který Československo na rozdíl od
britských elit „nezradil“. Orientace, jíž se vyznačovalo dříve Rudé právo, se tak stala
společným jmenovatelem nového obrazu Británie. Venkov se naopak od na lid
soustředěného internacionalismu Lidových novin a Rudého práva vzdálil. Analýza
článků agrárního deníku identifikovala silný odklon agrárních kruhů od jakékoliv
adorace jiných národů a obrat do sebe. Česká mentální mapa se tak po Mnichovu stala
oproti minulosti o poznání koherentnější a národ do budoucnosti vykročil v podstatě
sjednocen nechutí vůči Západu. Jediný západní element, jenž zůstal pozitivní, dodali
komunisté – totiž pracující lid. Směřování do náručí Sovětského svazu tak od této chvíle
ve své podstatě představovalo přirozenou reakci na Mnichov.
Hodnotným výstupem práce je však také plošný vhled do povahy textů
produkovaných na jedné straně Lidovými novinami a na straně druhé Rudým právem.
Kvalitativní analýza článků zaměřujících se v průběhu několika měsíců na Británii
odhalila, že míra tendenčnosti a ideologizace zdánlivě apolitických témat se u periodik
výrazně nelišila. Ačkoliv je v souladu s obecně přijímaným hodnocením možné
288Tesař, „Mnichovský komplex: Jeho příčiny a důsledky“, 113.
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produkci Lidových novin označit za publicisticky nadprůměrně kvalitní, o nezávislosti
zpravodajství deníku by se dalo v předmnichovských měsících úspěšně pochybovat.
Noviny prakticky nevykračovaly ze stínu Hradu a jeho striktně prozápadně orientované
zahraniční politiky. Úzká provázanost redaktorů Lidových novin s masarykovskobenešovskými ideami se výrazně podepisovala na periodikem šířeném diskurzu. Rudé
právo, jemuž je naopak v obecném i odborném povědomí připisována zaujatost a
využívání propagandistických nástrojů, z analýzy vystupuje jako důležitý producent
alternativního obrazu. Práce se ve své první části, věnované předmnichovskému vývoji,
snažila o maximální možné odstínění znalosti konečného řešení sudetoněmecké krize a
proto jakkoliv nehodnotí správnost či nesprávnost odhadu mezinárodně-politického
vývoje jednotlivými periodiky. Přesto je možné konstatovat, že za předpokladu přístupu
k přibližně stejnému penzu informací produkovalo Rudé právo dlouhodobě nezávislejší
komentáře než Lidové noviny. Vzhledem k rozložení politické moci ve státě – tedy
poměrně značnému vlivu prezidenta a bývalého dlouholetého ministra zahraničí
Edvarda Beneše na zahraniční politiku země a systematické marginalizaci
Komunistické strany – se jednalo o zcela logický fenomén, kterému však v důsledku
obratu mocenské dynamiky po druhé světové válce a roli Rudého práva po roce 1948
není v odborné debatě věnováno příliš pozornosti.
Výsledkem analýzy obrazu Británie v českém tisku v roce 1938 tak je především
zjištění, že sestával z množství rovin, které se v důsledku podepsání Mnichovské
dohody sblížily. Pro další výzkum se prokázala jako nosná především produkce
Lidových novin. Z důvodu omezeného rozsahu, který diplomová práce poskytuje, byly
z analýzy vyřazeny články čistě informativního charakteru, jež však představují
potenciální zdroj hlubší analýzy meziválečného konstruování reality vztažené
k západním spojencům. Žádoucí by pro budoucí výzkum bylo rozšíření časového
periody, ve které by byl obraz Británie a české vztahování se k ní zkoumán. V tomto
smyslu se jednoznačně nabízí rozmezí let 1918 až 1948. Myšlená práce by měla za cíl
postihnout vývoj prvorepublikového vztahování se k Británii, potvrzení či revizi topoi
naznačených prací stávající a dále pak sledování vývoje obrazu během trvání třetí
republiky mezi lety 1945 a 1948.
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Zamýšlená práce by byla schopná definovat

dlouhodobější tendence zobrazování, které nebylo možné postihnout v diplomové práci
vzhledem k soustředění se pouze na období kolem podepsání Mnichovské dohody.
Přesto představuje stávající studie základ pro další rozvíjení tématu, prokázala totiž, že
Mnichov znamenal historicky nejvýznamnější zlom v česko-britských vztazích.
289Budoucí práce by tak navázala na Christiane Brennerovou, která v práci Mezi východem a západem
již obecný exkurz do zobrazování jiných národů v českém tisku provedla, nejednalo se však o detailní
zaměření na Británii.
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Summary
The thesis focused its attention on transformation of the Czech mental map in 1938 in
relation to Britain. It aimed to capture a complex image of Britain and Brits in three
representative Czech interwar newspapers – Lidove noviny, Venkov and Rude pravo –
before and after Munich Agreement, a critical turn in the Czech-British relations. The
findings were sorted into thematical circles, which provide a detailed insight into mental
worlds of three respected interwar ideological groups, namely: liberal democrats,
influenced by the Castle and its concept of the Czechoslovak foreign policy, Agrarians
as the most powerful political power and Communists.
Qualitative analysis of selected articles published in the respective newspapers
between March 1938 and March 1939 identified basic dynamics of the transformation.
74 % of 96 articles, which thematized Britain before Munich Agreement, had a positive
connotation, in contrast to 26 % with a negative connotation. None of the articles
published after Munich could have been described as positive. Thus, the thesis
unequivocally proved that Munich represented the root cause of a change in Czech
mental relation towards Britain and, more generally, towards whole Western world.
Although the pre-Munich image of Britain in the three respective newspapers in
general differed, analysis of articles with sociocultural themes showed that Britain
served as a projection screen for all ideological groups. Lidove noviny admired Britain
for its traditions, Venkov for innovations in the agrarian sector and in combating
unemployment, and Rude pravo for a reformational influence of Charles Dickens and
supossed power of working class.
Comparison of the image of Britain before Munich and after brought two major
findings. Firstly, a so-called 'Munich trauma', which has been discussed in Czech
society since the end of September 1938, seems to be in its initial phase authentic. Thus,
the thesis cannot confirm a theory of historian Jan Tesar, who argues that the traumatic
sentiment was imposed on Czech nation artificially by its elites. It rather seems that the
Czech elites represented a genuine source of disappointment, which has been later
spread into general mentality.
Secondly, analysis brought into light a rather unexpected convergence of two
previously diverse ideological trajectories of Lidove noviny and Rude pravo. While
Lidove noviny’s trust in morality of British elites vanished, Rude pravo’s admiration of
working class was adopted by the liberal democratic periodical as well. As a
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consequence, heading towards an embrace of the Soviet Union became in this time a
natural reaction to Munich. Opposed to the reaction of Lidove noviny and Rude pravo,
agrarian Venkov responded with a shift towards an even bolder nationalism.
Last but not least, the thesis brings a new view on the nature of output of two important
interwar periodicals. Discoursive analysis of the articles focused on Britain in 1938
revealed that the degree of partiality and ideologization of Lidove noviny and Rude
pravo was comparable. Even though, in compliance with a general assessment, it is
possible to describe Lidove noviny as a journal of unique quality, its clearly observable
interconnectedness with stances of the Castle significantly lowers its prestige in terms of
an often mentioned objectivity. On the contrary, Rude pravo, often characterized as a
biased journal and a propagator of communist ideas, produced an important alternative
image of Britain. In contrast with Lidove noviny, it frequently discussed British policy
of appeasement and warned against its possible ramifications for Czechoslovakia. With
regard towards pressures coming from different power structures the conclusion does
not seem to be surprising. While Lidove noviny were called 'Prague Le Monde' as a
reference to its formative role within the state, Rude pravo was at the time becoming a
major target of censorship.
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Počty analyzovaných článků do Mnichova
1
2
3
4
5
6
Celkem

Lidové noviny
14
5
19
7
6
9
60

Venkov
5
2
2
0
5
1
15

Rudé právo
5
0
0
1
7
8
21

Celkem
24
7
21
8
18
18
96
96
71
25

Celkem analyzovaných článků do Mnichova
Celkem pozitivně konotovaných článků do Mnichova

Celkem negativně konotovaných článků do Mnichova

Poměr pozitivně a negativně konotovaných článků do Mnichova

25
pozitivní

71

Váha čtyř zkoumaných topoi
1

8
24
21

2
3

7

4

negativní

%
25,00%
7,29%
21,88%
8,33%
11,46%
18,75%
100,00%

73,96%
26,04%

7,29%
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Počet analyzovaných článků po Mnichovu
7

Lidové noviny
18

Venkov
5

Rudé právo
3

Celkem
26

Legenda:
1. Británie jako kulturně-společenský vzor
2. Británie jako garant stability, uvážlivosti a rovnováhy
3. Totožné zájmy
4. Zajímají se o nás
5. Runcimanova prostředkovací mise
6. Británie a pokrytectví
7. Proměna obrazu Británie po Mnichovu

Příloha č. 2: Ilustrace k článku „Angličané u moře“, Otto Rádl, Lidové noviny, 14.
září 1938. (obrázek)
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Příloha č. 3: Ilustrace k článku „Němci na Jadranu“, Emanuel Kozáček, Lidové
noviny, 14. září 1938. (obrázek)
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Příloha č. 4: Ilustrace k článku „Pozdravy“, Karel Čapek, Lidové noviny, 25.
prosince 1938. (obrázek)

