Jak se Rakousko bránilo Hitlerovi  

Přestože nás s naším jižním zeměpisným sousedem historicky i mentálně spojuje mnohé, o peripetiích Rakouska z dob, kdy jsme v minulém století žili odděleně, toho mnoho nevíme. Platí to také pro období mezi světovými válkami, kdy byly obě země přímo ohrožované nacistickým Německem. Rakousko podlehlo Hitlerovi ve stejném roce, kdy Československo roztrhal na kusy mnichovský diktát. Příběh to však byl jiný.
Ve své knize Konec demokracie v Rakousku o tom zasvěceně píše mladý historik Martin Jeřábek. Zatímco meziválečná ČSR vsadila svou bezpečnost na pomoc západních spojenců Francie a Anglie, rakouská politika se vyvíjela v závislosti na tom, že stát se v roce 1918 zrodil jako "ten, který nikdo nechtěl". Obyvatelstvo po zániku monarchie propadlo frustraci a společnost se rozpadla na dva vzájemně nenávistné tábory: socialistickou levici a křesťanskou pravici. Smír mezi nimi byl vyloučen; místo aby jejich vůdci komunikovali, často se hned střílelo.
V Československu to bylo jinak. Tam se levice s pravicí v parlamentu i ve vládě vždy nakonec dokázaly domluvit; obě křídla sjednocovalo kromě jiného vnější, německé nebezpečí. V Rakousku si však nemalá část obyvatel dobrovolné připojení k Německu (anšlus) přála. Vláda, patřící křesťanské pravici, se tak ocitla v dvojí palbě: zleva od socialistů, zprava od Hitlera a jeho domácích pohůnků.
Počínaje rokem 1933 se rakouská demokracie proměňovala v autoritativní režim. Politici se fotografovali nejraději ve vojenské uniformě. Parlament byl vyřazen z činnosti a vládlo se násilím. Přesto o fašistický ani totalitní stát nešlo: v zemi nedržela moc jediná strana a zejména za premiéra Dollfusse (kterého nacisté zavraždili při pokusu o převrat v roce 1934) se stát vůči Hitlerovi vymezoval jednoznačně kriticky.
O podobném režimu, jaký byl v Rakousku, opřeném o selský stav a katolickou církev, ostatně v ČSR snila řada lidí - vedle četných agrárníků také katolíci jako Jan Scheinost nebo Jaroslav Durych. Rakouský režim byl pokusem o nalezení modu vivendi, třetí cesty mezi marxismem a nacismem, z nichž oba byly pro stát nepřijatelnou hrozbou.
Jeřábek líčí Dollfussův zápas o udržení samostatnosti země jako heroický boj, v němž však měl kancléř doma i za hranicemi příliš mnoho nepřátel. Pozoruhodně působí pasáže, v kterých se líčí bezstarostné chování rakouské sociální demokracie, tváří v tvář smrtelnému nebezpečí připomínající obdobný styl sociálních demokratů v Německu před rokem 1933.
Bez mocných spojenců v zahraničí byl proti Hitlerovi každý malý stát ve střední Evropě bezbranný, to pár měsíců po Vídni poznala i Praha. Rakouská politika měla těžiště více vpravo než ta československá, nebyla tím však méně riskantní.
Když po roce 1945 Rakousko zakládalo svou novou identitu, definovalo sebe sama jako první zemi, která podlehla Hitlerovi. Kdo viděl fotografie statisíců Vídeňanů, holdujících Hitlerovi v březnu 1938, možná se nad touto definicí neubránil úsměvu. Z Jeřábkovy knihy plyne, že v rovině státní politiky bylo toto tvrzení po dlouhou dobu oprávněné.
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