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Český historik nahlíží tragickou rakouskou etapu
Recenze, historická literatura

Mechanismy fungování demokracie - včetně jejích krizí, jež mohou vyústit ve vznik autoritativního režimu - patří v současné evropské historiografii k frekventovaným tématům. V minulém století byla postupná proměna pluralitních systémů v různé formy autokracie charakteristická především pro státy střední a jihovýchodní Evropy v období mezi dvěma světovými válkami. Jednou z postižených zemí bylo i Rakousko. Tam tohle téma dodnes vyvolává ožehavé debaty. Na příčiny rakouského selhání se soustředil mladý historik Martin Jeřábek (1977) v knize Konec demokracie v Rakousku 1932-1938. Jde o první českou monografii na toto téma. V úvodu Jeřábek charakterizuje situaci v Rakousku od zániku habsburské monarchie v roce 1918 a představuje zárodky pozdějších krizí, které vedly až ke ztrátě státní samostatnosti v březnu 1938. Hlavním znakem rakouských poválečných poměrů byla politická nestabilita, k níž přispěla především rivalita dvou nejsilnějších stran - sociální demokracie a křesťanských socialistů. Kořeny jejich nesvárů sahají k ideologickým půtkám v 19. století. Jeřábek obsáhle zmiňuje i další ideové proudy, především myšlenku stavovství, spojenou s filozofem Othmarem Spannem, jež se stala atraktivní i pro příslušníky vlivné polovojenské formace Heimwehr. Autor upozorňuje i na význam katolického sociálního učení, z něhož část představitelů křesťansko-sociální strany odvíjela představy o budoucím "křesťanském a stavovském" státě. Zde se ovšem nabízí vůči Jeřábkově knize námitka, že mohly být připomenuty i snahy o sbližování mezi katolickým a nacionálněsocialistickým táborem; jednotícím komponentem byl zejména antisemitismus. Tyto snahy zosobňoval například okruh kolem publicisty Antona Böhma, jenž měl bohaté kontakty mimo jiné se sudetoněmeckými mládežnickými spolky v Československu a přenášel do rakouského prostředí ideje velkoněmectví. Jako přelomový mezník vývoje rakouské republiky Martin Jeřábek nahlíží krvavé potlačení dělnických nepokojů v roce 1927, kdy některé politické vůdce "tato akce přesvědčila, že násilí může být vhodným a účinným prostředkem řešení politických sporů". Od té doby se také prohloubila spolupráce vlády s extremistickými formacemi.
Největší pozornost v knize pochopitelně náleží procesu odbourávání parlamentních institucí od jara 1933, ozbrojené konfrontaci mezi vládou a sociální demokracií (zasažené vnitrostranickými spory) v únoru 1934 a pokusu o nacistický puč v červenci téhož roku. Hnací sílu radikální transformace politického systému ve třicátých letech Jeřábek spatřuje v mocenských ambicích části konzervativních elit, ale i v rostoucích ekonomických problémech, jež byly důsledkem drtivé celosvětové hospodářské krize. Obsažně zhodnocuje osobnost ústředního aktéra těchto událostí, kancléře i ministra zahraničí Engelberta Dollfusse. Nezastírá protichůdné interpretace jeho působení. Jeřábek výklad dovádí přes éru Dollfussova nástupce Kurta Schuschnigga (včetně jeho snahy získat si proti sílícímu nacistickému vlivu podporu československé diplomacie) až k tragice anšlusu. Těžiště knihy spočívá v analýze vnitropolitických faktorů, nicméně zahraničněpolitické souvislosti pádu rakouské demokracie Jeřábek bral v potaz; zejména analyzoval zájmy Itálie a Německa. Škoda, že nepojednal i dopad rakouských událostí do Československa, konkrétně například vliv stavovských idejí na část českých katolických elit nebo tuzemskou činnost rakouské socialistické emigrace. Ale i tak lze říci, že Martin Jeřábek podává komplexní pohled na tragickou etapu rakouských dějin. Jeho kniha může být čtena také jako obecné varování před podceněním určitých rizik při správě demokratického státu.
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