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„Gotický“ fašismus 

Karel Veliký 

 

 

VHLED DO DVOU ROČNÍKŮ REVUE STĚŢEŇ JANA SCHEINOSTA 

Český fašistický tisk je v historickém povědomí dodnes synonymem pokleslého 

vkusu a nízké úrovně. Stěţeň ukazuje, ţe je to obraz pokřivený.
1
 K fašismu se 

navíc výslovně hlásí, coţ se např. o Frontě Karla Horkého jiţ říci nedá, o pověst-

ných katolických sešitech Obnova, Řád apod. ani nemluvě. 

První číslo se objevuje v lednu 1928 pod názvem Stoţár. Kdyţ vyjde najevo, ţe 

v Praze existuje stejnojmenná bibliofilská kniţnice K. Jánského, je změněn na 

Stěţeň (podtitul „měsíčník pro fašismus“ zůstal).
2
 Na první pohled zaujme vynika-

jící typografie – řešení titulních stran je na úrovni, jaká u nás bude běţná ještě 

v 60. letech.
3
  

Mezi autory textů se schází tehdejší fašistická elita (Švejcar, Zabloudil, Šnepp, 

Balthazar a pochopitelně Gajda). I výběr z překladů je reprezentativní (fašisté 

Bottai, Bodrero, konzervativci Gonzague de Reynold, Chesterton). Páteří celé-

ho ročníku jsou však články výhradního původce konceptu revue, jejího vydavate-

le, odpovědného redaktora, administrátora a nejspíše i financiéra Jana Scheinos-

ta. 

Scheinost je bojovný katolík a … zarputilý „reakcionář“. Narodil se v Sušici roku 

1896, ale o jeho dětství a mládí není spolehlivě známo téměř nic, jen ţe ho histo-

rická studia záhy přivedla do Prahy. Ideje a realita Masarykovy „zednářské“ re-

publiky se mu zjevně hnusí. Je členem lidové strany, ta však ve Šrámko-

                                                           
1
 Vedle Stěţně stojí v tomto ohledu určitě ještě za pozornost revue Vlajka. Mezi spolupracovníky 

tohoto kulturně-politického měsíčníku byli od počátku 30. let mj. spisovatelé Viktor Dyk a Jaro-

slav Kolman-Cassius, filosof vitalismu, universitní profesor a bývalý rektor UK František Ma-

reš, malíř Miloš Maixner (a jeho syn stejného jména), aristokrat Karel „Bojna“ Schwarzenberg 

nebo bývalý československý diplomat Karel Pergler. Říšská Stráţ si drţela dobrou úroveň, dokud 

vycházela jako týdeník (do konce února 1928), na kvalitní deník uţ její dva stálí redaktoři stačit 

nemohli. 

 
2
 Snad jen shodou okolností vydává v roce 1929 Xaver Dvořák (1858-1939), významný básník 

katolické moderny a roku 1922 exkomunikovaný „konzervativní nacionalista“, sbírku Na stoţáru. 

 
3
 Jméno výtvarníka není uvedeno, pravděpodobně se však jedná o Břetislava Štorma, který je 

výtvarníkem druhého ročníku. V roce 1928 ještě studující Štorm se patrně nechtěl vystavit nebez-

pečí perzekuce.  

 



2 
 

vě zastoupení kolaboruje s reţimem.
4
 Uţ roku 1923 proto spolu s Jaroslavem 

Durychem zakládá časopis Rozmach, který má být „impulsem ke kompletní pro-

měně české společnosti“.
5
 

Domácí „protofašismus“ je Červenobílými a Národním hnutím spjat hlavně s ra-

dikály Národní demokracie, formálně nezávislejší jsou jen Moravané kolem týde-

níku Hanácká, později Národní republika. V březnu 1926 se však tyto skupiny 

spojují v Národní obec fašistickou (NOF). Přinejmenším od té doby, jak dokazují 

stati v Rozmachu, počíná Scheinost v českém fašismu spatřovat ne-li přímo auto-

nomní politickou obrodnou sílu, pak alespoň její moţnost.
6
 

A fašismus rychle sílí: počet jeho stoupenců brzy dosahuje desítek tisíc a  NOF se 

začíná strukturovat. Jsou vytvořeny řídící orgány (direktorium), zemské (ţupy), 

místní (jednoty), mládeţnické (Omladina a Fašistické studentské sdruţení) a sta-

vovské (Národní obec stavovská – fašistické „odbory“) organizace, vzniká nový 

ústřední i regionální tisk (Říšská stráţ, Selská stráţ, Stráţ národa).
7
   

1. května 1926 se koná zemský sjezd NOF v Prostějově, spojený se slavnostním 

pochodem černých košilí. 17. května v Praze na Slovanském ostrově zase „tábor 

                                                           
4
 Z monsignorova politikaření („Dohodli jsme se, ţe se dohodneme.“) bývali znechuceni i otrlí 

partajníci, pro mladé idealisty musel proto představovat typ zcela nepřijatelný. „Kdo by našel 

v současném reţimu Šrámkově jedinou stopu katolicity?“, táţe se Karel Mirvald ve Stěţni (č. 9–

10, s. 279). 

 
5
 Podle nakladatele Ladislava Kuncíře, který spolu s Durychem a Scheinostem stál u zrodu Roz-

machu, se Jaroslav Durych rozešel s Lidovými listy za svůj článek z 10. června 1923 Staroměst-

ský ryňk a Scheinost odešel s ním. Následně „ze svých sirkařských dividend“ poskytl Kuncířovi 

půjčku na vlastní podnik, „vydavatelství ve Voršilské ul. č. 3“. 15. září 1923 pak vyšlo první číslo 

Rozmachu, „čtrnáctideníku pro politiku a národní kulturu“. Kolem časopisu se utvořil nevelký 

autorský kruh se zálibou ve vojenské terminologii a válečnické metaforice, který sám sebe vnímal 

jako zvláštní, bratrskými pouty navzájem spjatou pospolitost „novodobých rytířů“ či „odhodlané 

falangy“, vyvolenou k tomu, aby „celé ostatní české společnosti odleva aţ doprava říkala nepří-

jemné věci“ (viz Martin C. Putna, Jaroslav Durych, s. 33–35). 

 
6
 První Scheinostova zásadní stať osobitě interpretující fašismus se v Rozmachu objevuje právě na 

jaře 1926 – Masaryk? Mussolini?: Vítězství presbyteriánů v Čechách. Následuje Syndikalis-

tický feudalismus a na samém konci roku ještě Křeče: Prázdné zákopy, stručná a svérázná ana-

lýza politických směrů jiţ od roku 1848, v níţ Scheinost konstatuje: „Fašismus se vybarvil od těch 

dob, kdy jsme o něm posledně psali. Dostal se do středu diskuse, jiţ za něj vedli jiní pro i proti. 

Jeho potenciál se však uţ oddisputovati nedá. Je zde, roste počtem i odvahou i nadějí mnohých.“ 

(s. 595) 

 
7
 Genezi fašistických orgánů podávají různí autoři poněkud odlišně. Srv. k tomu např.: Václav 

Peša, K otázce počátků fašistického hnutí v českých zemích, v: Časopis Matice moravské, s. 232 a 

následující; Eva Fargašová, Nástin vývoje organizací českého fašistického hnutí v letech 1921–

1929, v: Sborník k dějinám 19. a 20. století, s. 140–141; Antonín Klimek – Petr Hofman, Vítěz, 

který prohrál: generál Radola Gajda, s. 220; Milan Nakonečný, Český fašismus, s. 65, Miroslav 

Gregorovič, Kapitoly o českém fašismu, s. 25. 
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lidu“, kde nelze přehlédnout transparenty s hesly jako „Matička Praha je fašistic-

ká“ nebo „Co Čech, to Sokol, co Sokol, to fašista“.
8
 Hnutí vyjadřují sympatie či 

podporu umělci, vědci, politici.
9
 Je to opravdové „fašistické jaro“. 

S rostoucím fašismem ovšem rostou i obavy „hradu“: zemí plnou informátorů a 

jiných „důvěrníků“ se šíří zvěsti o moţném převratu. President se proto rozhoduje 

pro útok na potencionálního vůdce. Kampaň startuje článek „Hledá se generál“ 

(„Na všech fašistických schůzích oslavován je generál Gajda jako příští diktá-

tor…“) a systémová mašinerie se dává do pohybu. Je mobilizován „kartelový 

tisk“, organizováno „veřejné mínění“.
10

 

                                                           
8
 Stále větší část této masové organizace (350 tisíc dospělých, s dorostenci a ţáky 630 tisíc členů!) 

se od Hradu odvracela…  Národovci v Sokole se nejprve zdráhali podílet na akcích „kosmopolit-

ních“ institucí jako Pen-klub a v roce 1926 sekretariát ČsOS a praţská ţupa odmítli účast na ofici-

álním průvodu „pokrokového občanstva praţského“ na Hrad k výročí 28. října. Zpočátku rychle se 

fašizující sokolské jednoty však ještě rychleji z nového národoveckého opojení vystřízlivěly a ve 

vedení se od té doby prosazovaly „ţivly převáţně zednářské a levicové“.  

 
9
 Vedle jiţ jmenovaného Viktora Dyka nebo Františka Mareše (viz pozn. č. 1) to postupně byli 

např. spisovatel Josef Holeček, jenţ se v mládí osobně účastnil povstání proti Turkům 

v Hercegovině a jehoţ knihy pak „převychovávaly českého člověka, po staletí utiskovaného a 

zakřiknutého, k bojovné statečnosti černohorských junáků“, spisovatelka Božena Viková-

Kunětická, ještě jako předválečná poslankyně první naše ţena v aktivní politice (ačkoliv ţeny 

ještě neměly volební právo), básník Otokar Březina („Kaţdý Čech, který má smysl pro svůj ná-

rod musí sympatisovat s Gajdou“; „I kdyby [fašisté] dočista nic nedělali, jen kdyţ jsou, neboť 

národ jich také potřebuje!“), Arnošt Procházka, literát Moderní revue, nebo vlivný národní de-

mokrat František Hlaváček, místopředseda francouzsko-české obchodní komory a rytíř řádu 

čestné legie, jehoţ osobní obdiv k Mussolinimu byl veřejně znám. Dále senátor Matúš Dula, 

Alois Jirásek, ba i F. X. Šalda („Není náhodné, ţe vzestup tvůrčí síly v moderní italské poesii, 

výtvarném umění, právě spadá v jedno s výboji fašismu […] Já fašism nepokládám za neštěstí; 

naopak: přál bych si, abychom ho i my ve všech oborech – tvorbě básnické, literární, výtvarné, 

politické a jinde – měli aspoň trochu. Oslňuje-li fašism zejména mládeţ, je to pochopitelné a není 

to pro ni nejhorším znamením. Není nejhorší věc diktatura, nejhorší věc jest mlhavá rozkolísaná 

oblomovština, do níţ příliš často zabřídá planě teoretisující demokracie a v níţ se topí u nás zvláš-

tě strany tzv. pokrokové a sociální…“ v: Nová svoboda č. 38 z 23. září1926, stať Planý poplach a 

zbytečné nářky, s. 495). 

 
10

 V tiskové kampani hráli vedle Masaryka klíčovou úlohu zejména „hradní robot“ Karel Čapek, 

„jeho povídavá povýšenost“ Ferdinand Peroutka a majitel Lidových novin, magnát Stránský (viz 

Antonín Klimek – Petr Hofman, c. d., s. 123n.): jako kdyby noviny levého bloku chtěly národ 

uřvat. Jaroslav Durych k tomu ve stati Rozmach a fašismus píše: „Národní práce vytýkala národní 

demokracii a fašistům surovost, i Karel Čapek promluvil. Ale byl to omyl zaslepené vášně. Levice 

byla nevybíravější [… ] poněvadţ litera scripta manet, ať si dá jednou předloţit ročníky novin 

z roku 1926–1927 […] při čtení Národního Osvobození, Národní Práce i Lidových Novin se musi-

lo zdáti, ţe národní práce a příbuzné strany jsou ústav pro pěstění vztekliny hyen a ţe se všechna 

zvířata náhle rozzuřila.“ (Rozmach z 29. srpna 1927, s. 401). Klimek s Hofmanem tuto „demokra-

tickou“ zuřivost smíšenou se strachem i nenávistí předních exponentů reţimu (Masarykova „pa-

thologická ssedlina“ z Prager Tagblattu zašla daleko za „prezidentskou nestrannost“ při „volné 

soutěţi idejí“) vysvětlují „hlavně z pocitu naprosté kontrapozice fašismu i monarchismu vůči jejich 

ideálům“ (c. d., s. 150). Fašismus se jim kaţdopádně vţdy jevil jako mnohem vzdálenější, cizejší 
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Gajda, ať uţ jsou jeho plány jakékoli, se stává obětí komplotu. „Hrad“ v taţení 

proti němu vyuţívá sovětských dezinformací a v „nástupu proti fašistické reakci“ 

je zajedno s komunisty. Gajdy i fašistů se zastanou jen někteří národní demokraté 

(Dyk, Hlaváček, Sís), lidovci – v nejlepším případě – mlčí.
11

  

Kdyţ se vojensky i společensky degradovaný Gajda v lednu 1927 skutečně stává 

fašistickým vůdcem a NOF dosahuje snad aţ 240 tisíc organizovaných členů,
12

 

Scheinost se svým krouţkem lidovou stranu opouští. Ihned je jmenován členem 

direktoria NOF a generálním tajemníkem. V srpnu má jiţ na celostátním sjezdu 

v Mladé Boleslavi, který je ve vývoji hnutí povaţován za mezník, hlavní projev.
13

 

 

                                                                                                                                                               
neţ komunismus. Ţe nelze s úspěchem horlit nad fašismem a současně blahovolně podávat ruku 

komunistům zdůrazňoval Hradu opakovaně Viktor Dyk: „Přes to, ţe rudý teror nejednal 

s demokracií v rukavičkách, jevil se přátelům demokracie čímsi pokrokovým. A přes nedemokra-

tičnost sovětových řádů je komunism vţdy ochotně přijímán do jednotné pokrokové fronty […] 

Zatím co bubák fašismu líčen jako nebezpečí pro stát, komunism nad sníh činěn bělejším […] 

Fašism vykřikován vytrvale za nebezpečí pro stát a veškerá drsnost, jeţ se v postupu vůči komunis-

tům nikdy nejevila, uplatnila se proti fašistům.“ Není divu, v Masarykově a Benešově archivu jsou 

„materiály o českých fašistech snad stokrát rozsáhlejší neţ dokumentace o kterékoli jiné naší poli-

tické straně“ (c. d., s. 149).  

 
11

 K tomu srov. Milan Nakonečný, c. d., s. 59 a násl. Nejzasvěceněji o pozadí celé Gajdovy „ana-

base“ Antonín Klimek a Petr Hofman, c. d., od s. 64 dále.  

 
12

 Udávané počty se liší. Dobové policejní zprávy hovoří „ o snad největší členské základně, jakou 

tehdy kterákoli strana u nás měla“ (aţ 240 tisíc registrovaných členů – hrozilo tedy, ţe mohou ve 

volbách obdrţet přes milion hlasů!). Mezi členy (mnohdy tajnými) a zejména sympatizanty a fi-

nanciéry přitom „uváděly jména beroucí dech, byť u většiny jejich nositelů šlo o jisté, často krát-

kodobé poblouznění ideologií, která se tehdy mnohým vůbec nezdála brutální, totalitářská, jen 

bezohledně ´národní´“(Klimek – Hofman, c. d., s. 68, 76). Nicméně počátky NOF se dozajista 

opíraly o masovou podporu (a ještě hluboko ve 30. letech měla, přes všechny persekuce, 40 tisíc 

členů!).  

 
13

 V předvečer sjezdu se v mladoboleslavském divadle konal koncert umělců sympatizujících 

s NOF. Vystoupili Theodor Schütz, František Švarc, oba členové Národního divadla v Praze, dále 

M. Zvěřinová, J. Fořt, Alois Synek, koncertní mistr Národního divadla, a Zdeněk David, bývalý 

člen opery Národního divadla. Na sjezd přijelo 84 delegovaných zástupců NOF z Čech, 39 

z Moravy a Slezska, 20 ze Slovenska. Slavnostního průvodu městem se zúčastnilo 1600 fašistů, 

„tábor lidu“ posílily ještě čtyři stovky sympatizantů i místních zvědavců (Tomáš Pasák, Český 

fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945, s. 85n.). Hlavní body Scheinostova projevu, který 

polemizoval se zahraničněpolitickou orientací republiky, zachytilo policejní hlášení takto: Záhy 

bude národ potřebovat fašismus uţ kvůli neblahé zahraniční politice Beneše. Jeho iluzorní víra 

v mezinárodní dohody a odzbrojení zkrachovala. Přeme se o orientaci francouzskou či jinou, my 

však potřebujeme politiku českou. Beneš, podpíraný Švehlovou vládou, chce sblíţení 

s bolševiky…“ (viz Klimek – Hofman, c. d., s. 156n.). A byl to později skutečně právě Beneš, 

který „připravoval vstup a uváděl Sovětský svaz do Společnosti národů“. 
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Fašistická „Přítomnost“ 

V r. 1927 začíná Scheinost psát do Říšské stráţe a příleţitostně podporuje fašis-

tickou věc z Poledního listu, hlavně však chce k její propagaci vyuţít dobře zave-

deného Rozmachu, coţ ovšem – pro Durychův nesouhlas
14

– vede koncem roku 

k jeho zániku.
15

 Urychleně proto připravuje novou revue, která se má fašistům stát 

tím, čím je Peroutkova Přítomnost pro demoliberály. První číslo uvozuje slovy:    

                                                           
14

 Durych se k tomu vyjádřil, shodou okolností pět dní po Scheinostově mladoboleslavském proje-

vu, ve výše jiţ citované zásadní stati Rozmach a fašismus (viz pozn. č. 10), kterou editor knihy 

Jaroslav Durych publicista (Praha 2001) z nějakého důvodu opomíjí: „Moje stanovisko k fašismu 

je neutrální. Mám několik přátel mezi fašisty a nejsem a nebyl jsem fašista, jako mám i několik 

přátel mezi komunisty a nejsem a nebyl jsem komunista […] Úzkosti politických stran před vzrůs-

tem fašismu jsou mi lhostejny a povídání lidovců, ţe fašismus jest nekřesťanský, povaţuji za tra-

diční pokrytectví; urvou-li fašisté lidovcům několik mandátů, nebude to škodit. To povídání o pa-

thologické ssedlině také není ničím jiným neţ bublinou; novináři dělají to, zač jsou placeni a nedo-

stává-li se důvodů a vtipu, pomáhají si zuřením […] Nesázím na fašismus ani proti němu a varuji 

se kaţdé předpovědi. Pomáhati mu nemohu, poněvadţ jednak necítím k tomu povolání, jednak 

nenabyl jsem přesvědčení o jeho reelnosti, jednak nevidím určitých vlastností lidských a určitých 

známek Boţích, které by jej doporučovaly […] Musil jsem také zkoušeti sám sebe a dospěl jsem 

k poznání, které mě naučilo skromnosti. Kdo chce jíti a jiným ukazovati cestu za absolutním cílem, 

musí míti určitá znamení. Sebe ţhavější touha po lepším příští není ještě oprávněním k zakládání 

nových světů. Moje slovo někde vzbuzovalo určitou suggesci a silnější ozvěnu neţ jsem očekával, 

takţe prý se mnou byly spojovány i určité naděje. Ale cítil jsem se jen hlasem, nikoliv rukou a byl 

bych směšný sám sobě, kdybych podlehl jakémukoliv sebeklamu nebo lichocení zevnímu […] Bylo 

by třeba opustit sluţbu lidskou, placený úřad a jiné věci, pustit z mysli všecky vedlejší starosti a 

věnovat se pouze té absolutní sluţbě. Ale člověk jest slabý tvor; pracuje pro jméno, pro čest a 

chloubu, pro zábavu […] to ţe cíl vidím a ţe jsem jej zdálky někomu ukázal, neopravňuje mě při-

jímat od lidí nějaké úlohy. Chci zachovat věrnost dle svých sil, ale věda, jak těţko jest ručit za sebe 

samého, nechci ručit za jiné. Proto jsem se vţdy zabránil organisování, poněvadţ jedinou moţnou 

organisací jest Církev (s. 400 aţ 405). 

Naopak Scheinost v posledním čísle Rozmachu (č. 18–20 z 15. prosince 1927), ve stati Pro domo 

mea, vysvětloval: „Proč jsem tedy vstoupil do fašismu. Příčiny jsou dvě a o kaţdé budiţ řečeno 

několik slov. Rozmach byl hnutí myšlenky a jeho říše byla říše představ. Byli jsme publicisty, a 

komu to stačilo, byl spokojen. Řeknu rovnou, ţe mně to nestačilo a čekal jsem čas vhodný k akci: 

tj. získati pro myšlenky Rozmachu širší akční bási, která by po určitých ovšem opravách a naplně-

ní byla schopna realisovati ideje Rozmachu […] A podle světových předpokladů jsem docela lo-

gicky pokládal fašismus za půdu, kde by se mohlo pracovati s úspěchem. Neboť světový fašismus 

bojoval stejně proti racionalismu a jeho dedukcím jako Rozmach. Rozmach však byl hnutím ducha, 

fašismus hnutím lidí a jejich energií. S ideou Rozmachu jsem šel do fašismu, abych slouţil své zemi 

[…] Druhá věc, která mě přivedla do fašismu, je boj generála Gajdy. Mám moţnost věděti o této 

věci více, neţ leckdo na periferii. Informoval mne o ní sám president. Hovořím o ní na veřejných 

shromáţděních. Děje se bezpráví člověku, nikoli kvůli národu, ale zase jen pro osobní prestiţ jiné-

ho člověka…“ (s. 551–553). 

 
15

 Scheinost zde také čtenáře informoval, ţe: „1) nakladatelská společnost, jíţ Rozmach patří, 

nehodlá list dále vydávati, 2) vyjednávám s ní, aby mě list prodala, 3) jestli se mi Rozmach nepo-

daří koupit pro odpor společnosti, budu od 15. ledna 1928 vydávat nový měsíčník.“ Do Stěţně 

přešli ještě Ladislav Švejcar („v jeho poctivost mám důvěru neomezenou“, napsal Durych) a 



6 
 

     Proč Stoţár? Duševní ţivot český zvodnatěl a procento vody v obsahu našeho 

intelektuálního světa dostoupilo nebezpečného čísla. V těchto vodách dobře je ţíti 

rejům nálevníků všech odrůd, třísnícím výkaly kaţdý solidní názor, pokud jim ne-

jde k duhu. 

     Červotočina realistů rozeţrala český krov a ztrouchnivělými zbytky, promíse-

nými hnojem pokrytectví, sytili se socialisté právě tak neţinýrovaně jako primitiv-

ní „národovci“, kteří byli toho názoru, ţe stačí sypkou ztrouchnivělinu slepiti sli-

nami nenávisti.  

     V národě, který měl odjakţiva sklony k myšlenkové nekázni, vydávaje za svoji 

metafyziku myšlenkový brak, odloţený dávno na universitách Evropy, je zdrávo 

volati po myšlence, která by podmaňovala kázní své konstrukce. Ven proto z vody 

na loď fašismu! 

     Fašismus je světová myšlenka, jíţ se vyjádřila západní Evropa slavně a oprav-

du římsky, aby se ubránila svému zániku. Je to poslední projev evropského ducha 

prohněteného civilizací, jak ji vytvořila řecká filozofie, římský stát a křesťanské 

náboţenství. A o ţivot této civilizace se dnes hraje v Moskvě právě tak jako ve 

Washingtoně. 

     Jako kaţdá světová idea je i fašismus universální povahy: jeho základní zásady 

jsou všeobecně platné, byť jejich aplikace nebyla všude stejná. Zkušenost italská a 

španělská je však poučná, protoţe je to zkušenost první; přirozeně to neznamená, 

ţe je směrodatná ve všem. 

     Úkolem Stoţáru je připravovat fašistické myšlence cestu do českého světa, dáti 

její statistické konstrukci osobitou dynamickou směrnici. Jinými slovy: pro víru 

proti pověrám, pro myšlenku a proti bludu, pro kulturu a proti jalovině, pro ná-

rodní říši a proti demokratické provincii.  

     Ze stoţáru je vidět daleko a také stoţár spatříte z velké dálky. 

Scheinost zde fašismus zasazuje do historicko-kulturního kontextu a předzname-

nává jeho úlohu „třetí síly“ proti mocenským ambicím bolševického SSSR a libe-

rálních USA. Zároveň jej vymezuje vůči republikou protěţované duchovní tradici 

(od husitství přes utrakvismus k českobratrství + positivismus) i aktuálním poli-

                                                                                                                                                               
z přispěvovatelů Karel Mirvald a Břetislav Štorm. Srv. s pamětmi Durychova syna Václava v: 

Jaroslav Durych, Ţivot, ohlasy, soupis díla a literatura o něm, Praha 2000, s. 19–20).  

A Ladislav Švejcar se s Rozmachem loučil slovy: Z těch, kdoţ kdysi nesli prapor vzpoury ve jméně 

pravdy, dva vstoupili do fašismu. Jim nestačilo jen slovo, jdou za činem, jdou tam, kde je moţnost 

ho vykonati. Mýliti se moţno, ale chceme i sami se přičiniti o to, abychom se nemýlili […] Byl to 

zakladatel Rozmachu, Durych, jenţ nechtěl, aby měl Rozmach ţivot trvalejší. Vytknouti vady, říci 

své a zmizeti, neboť nemoţno lépe opakovati to, co bylo řečeno uţ jednou. Stává se podle intencí, 

ale tak, ţe jméno ponese hnutí, kterému nepostačí jen říci, ale které chce i zvrátiti. Úloha nesporně 

větší, snad zásluţnější, ale také nebezpečnější…“ 
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tickým silám („proti všem“,
16

 s „národovci“ včetně). Zásadní je však konstatování 

universální podstaty fašismu, neboť i mnoho jeho obdivovatelů jej tehdy povaţuje 

za „jev čistě italský, který nikde jinde nemůţe býti v této všeobecnosti a ryzosti 

naroubován“ (spis. Jaroslav Maria). Scheinost nechce bezhlavě kopírovat, nýbrţ 

na obecném základě vytvářet fašismus vlastní, český.
17

 

V tomtéţ čísle je ještě jeho stať Demokracie a fašismus, v níţ se staví nejen proti 

parlamentní demokracii liberálního státu, ale proti jakékoli demokracii vůbec. „Je 

to nemoc slabých dob“ a lékem na ni je – fašismus.
18

 Neboť zatímco liberalismus 

hlásá individualismus a produkuje sobectví, fašismus je solidarita zakotvená 

v metafyzickém řádu:  

     Úkol bytostí i skupin, jejich cíl, vyplývající z osobních i kolektivních funkcí, 

není v nich, ale mimo ně. Úkol národa je sluţba myšlence, úkol vlády je sluţba 

národu, úkol lidu je sluţba vládě. Osudnou chybou je zaměňovat lid a národ. Ná-

rod je víc neţ lid: je to nejen ţivoucí pokolení, ale součet všech generací minu-

lých, přítomných i budoucích. Národ není jen součet osob, ale i součin jejich du-

chovního obsahu a potencionální energie. Lid je součtem, národ součinem. Čím 

absolutnější myšlence národ slouţí, tím větší naděje na slávu a čest národní síly. 

Fašismus je nejvyšší myšlenka, nejvyšší rozmach sil. Národní vláda je nástroj 

                                                           
16

 Tendence a apel „proti všem“ se opakovaně objevuje jiţ v Rozmachu, např. v článku Studen-

stvo a Rozmach od Bořivoje Benetky: „…čerpat z Rozmachu nadšení a chuť k zápasu proti 

všem.“ (viz také pozn. č. 5) 

 
17

 Scheinost bývá označován za „předního ideologa českého fašismu“: „Navíc měl hlavní k fašismu 

se hlásící proud kolem Gajdy v roce 1927 snad jediného muţe hodného – moţná – označení ideo-

log: Jana Scheinosta (Klimek – Hofman, c. d., s. 152); „Scheinost byl předním fašistickým ideolo-

gem; v roce 1927 to byl 31letý muţ, který byl více neţ fašistický revolucionář revoltující moralis-

ta.“ (Milan Nakonečný, c. d., s. 96); „…jediným významnějším českým intelektuálem-fašistou byl 

katolicky zaloţený Jan Scheinost“ (Milan Nakonečný, K psychologii a perspektivám českého fa-

šismu, v: Tomáš Pasák, c. d., s. 395 a 401). Spíše neţ z poznání původnosti této ideologie, která 

svým tvůrcem nikdy nebyla shrnuta do samostatné publikace, to patrně vyplývá z jeho prvorepub-

likové pověsti: Scheinost byl zván k „hovorům“ jak Masarykem, tak Benešem, pro demoliberály 

proto platil za „jediného z fašistů, s nímţ se slušný člověk nemusí na veřejnosti stydět prohodit pár 

slov“. Jinými výrazně „intelektuálními fašisty“ byli na přelomu 20. a 30. let např. Stanislav Niko-

lau, Jan Khéres, Vladimír Teyrovský nebo Vojtěch Vážný. 

 
18

 Avšak v jiném článku, Je fašismus proti demokracii? (Říšská stráţ č. 12/1929 z úterý 14. 

ledna), Scheinost nevylučuje, ţe „fašismus je pro demokracii“, pokud se ovšem „demokracií myslí 

souhlas veřejného mínění s vládou“, a to jen pro „demokracii stavovskou, nikoli stranickou“. Tuto 

„stavovskou demokracii“ posléze definuje a rozvíjí sám Gajda (viz Radola Gajda, Stavovská de-

mokracie národního státu, Praha 1934). Rudolf Ina Malý, s nímţ Scheinost o deset let později 

rediguje Tak, zase prosazuje tzv. kvalitativní demokracii. Ostatně i Masaryk musel souhlasit, ţe ve 

fašismu je „něco demokracie“, neboť Duce v Itálii stejně jako Führer v Německu se těší široké 

lidové podpoře.  
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národa, lid je nástroj vlády. A jako kaţdý nástroj musí být lid udrţován v čistotě a 

v pořádku. K tomu je národní stát. Takový je rozumný řád věcí. 

Svoboda, klíčový pojem liberalismu (lat. liber – svobodný), je podle Scheinosta 

ve fašismu – namísto libertinské přetvářky – pouze „svobodou v řádu“, který je 

„nutnou podmínkou kaţdé opravdové snahy a práce“.   Závěrečná část stati na-

zvaná „Směr“ je z větší části cenzurována. Z podstatného tu nezůstává mnoho: 

národ má být organizován vojensky („vojenské ctnosti našeho národa leţí ladem a 

lid se chlubí zbabělstvím“); ekonomickým principem fašismu je stavovský stát; 

národní stát se opírá o dva sloupy, „muţné a muţské“ („vojín a producent hmotný 

i duchovní“). 

Druhému číslu vévodí článek Konec positivistického století. Scheinost v něm 

zúčtovává s masarykovským realismem a podobně jako italští arditi nebo němečtí 

nacionálové vyzvedává „frontový proţitek“ coby určující zkušenost při budování 

nového státu a společnosti. Ztělesněním muţů, kteří prošli peklem i slávou bojů a 

válka formovala je i jejich osudy, je samozřejmě generál Gajda: 

     Boj, který vedeme ve znamení fašismu proti degenerovanému rozumu českého 

inteligenta, je v kořeni bojem proti positivismu, oficielnímu názoru předválečného 

pokolení. Positivismem nazýváme soustavu pověr, podle které je nutno uznat jen 

existenci hmoty. Realismus je jeho domácí zpracování – positivistická odrůda, 

demagogicky pomalovaná Husem, Chelčickým, Komenským a Havlíčkem, která 

českého intelektuála petrifikovala ve fosilním duševním stavu let z konce minulého 

století. Člověk, kterému dosud není třicet let, je však realistou jen z důvodů níz-

kých…  

     Válka, která dosud ţije a dlouho bude ţít ve vzpomínkách a zkušenostech tolika 

muţů, probudila v lidech věc, které realisté neporozumějí nikdy. Je to epický duch 

tohoto pokolení, smysl pro heroismus a naděje na velké dny ve vlastním ţivotě. 

Hlad po činech. Realisté nikdy nepochopí fašismus jako ideu, poznají jej tedy jako 

čin svými smysly, kterým tak rádi věří nade všechno… 

Spolu s „realismem“ se tedy Scheinost rozchází i s  panteonem, který byl a je pro 

mnoho vlastenců nezpochybnitelný. V článku Pomni a pamatuj (Stěţeň č. 4), 

podnětem k němuţ je slavnostní text, který Nobile vezl na severní pól, zachází 

ještě o kus dále, kdyţ pranýřuje i „klasický“ liberální nacionalismus vzešlý z 19. 

století: 

     Vzducholoď Italia, dcera ducha italského, oţivená civilizací více neţ tisícile-

tou, Bohem poţehnaná, chráněná kříţem Kristovým, trikolorou a liktoriem řím-

ským, vedená Humbertem Nobilem, který na lodi Norge rozluštil poslední tajem-

ství arktických krajin… 

     Tyto a další věty napsali v Královské zeměpisné společnosti italské a svěřili je 

generálu Nobilovi, který popluje vzduchem k severní točně. Vynikne na nich nejen 
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hrdý a plný patos italského národa, ale i jak pevně a přesně vytyčili autoři čtyři 

sloupy seřazené podle velikosti, síly, nosnosti a krásy, o které se dnes opírá italský 

národ: je to Bůh, to jest nadpřirozeno, Kristův kříţ, to jest křesťanství, trikolora 

italská, to jest národ italský, liktorium římské, tj. fašismus. Je to kategorické oce-

nění nejdůleţitějších realit ţivota. 

     Liberální nacionalismus 19. století, který shledal svůj úkol sám v sobě, končil 

v materialistickém imperialismu moderních národů. Nacionalismus nezakotvený 

v nadpřirozenu se zvrhne ve formulky o blahu národa, které zůstávají formulkami. 

Slouţit nutno vţdy něčemu vyššímu a platí to i o národu. 

     Fašistická idea je logicky dobře zakotvena v lidském rozumu a nemůţe neţ 

přijmout starobylou hierarchii: Bůh, Národ, Rodina, Člověk. Z hierarchie hodnot 

vyplývá i hierarchie funkcí: člověk slouţí rodině, rodina národu a národ Bohu. 

     Ten tam je národní egoismus, tak opěvovaný národnědemokratickými naciona-

listy a známý i z liberální Itálie pod jménem „sacro egoismo“ zednářské banko-

kracie milánské. I nacionalismus musí mít cíl, který leţí mimo jeho organickou 

oblast, cíl vyššího řádu neţ je řád nacionalismu, řád a cíl nadpřirozený, jímţ je 

sluţba Bohu. 
19

 

Předchozí stať Le fascismus en Tchecoslovaque (St. č. 3) mezinárodnímu čte-

nářstvu představuje podmínky a okolnosti, za nichţ náš fašismus vznikal. Přede-

vším však zdůrazňuje, ţe české burţoazní národovectví bylo a je v podstatě libe-

                                                           
19

 Vedle korporativistického universalismu se od poloviny 20. let v italském fašismu skutečně 

prosazoval universalismus katolický. Fašisticky orientovaný universalismus pravicových, resp. 

tradicionalistických katolíků a katolicky orientovaný universalismus pravicových, resp. konzerva-

tivních fašistů, měl být nástrojem znovuzrození civiltà europea na bázi unità spirituale, v druhém 

případě pak nástrojem „italského duchovního imperialismu“, který by pomohl „zrodit fašistickou 

Evropu“ (Asvero Gravelli). Zároveň z tohoto tábora sílila kritika Gentileova hegeliánského idea-

lismu, který ze stato etico učinil pro katolíky nepřijatelnou absolutní hodnotu (nejvyšší instancí 

musí být Bůh, nikoliv stát!), i liberálního, burţoazního nacionalismu, který totéţ učinil z národa 

(chápaného jako nazione, nikoli popolo). Většina nacionalistů ve fašismu však byla rázu maurra-

sovské Action française, tzn. katolickými modernisty, kteří se pokoušeli o kompromis tak jako 

Mario Carli: „Naše vlast a naše náboţenství jsou dva city…nerozlučně smíšené. Nelze jich od sebe 

odloučiti.“ Nuţe, tam, kde není pociťována nutnost hierarchizace jsoucen a Bůh, Vlast i Duce 

splynuly v jedno, vzniká „fašistické náboţenství“ (viz Herbert W. Schneider, Fašismus: jeho teo-

rie a prakse v Italii, Praha 1931, kapitola Fašistické náboţenství). Supranacionální tendence se 

projevila i u nás: Gajda se zúčastnil mezinárodního fašistického kongresu v Montreaux, který ve 

dnech 16. aţ 17. února 1934 pořádal Comitati d´Azione per l´Universalita di Roma (CAUR), a stal 

se dokonce členem jeho rozšířeného předsednictva. Koncem roku 1934 pak na sekretariátu NOF 

v Jilské ulici vznikla nadnárodní Árijská fronta, „obranné sdruţení všech árijských občanů naše-

ho státu proti stále vzrůstajícímu tlaku mezinárodního kapitálu, ţidozednářství a marxismu“, mají-

cí v tomto smyslu spojit všechny fašisticky smýšlející československé občany: ať uţ Čechy, Slo-

váky, Němce nebo Maďary! Scheinostovy ataky vůči „starému omezenému šovénství“ nebo „pri-

mitivnímu nacionalismu“ liberálních národovců však s „Árijci“ neměly co do činění, prostě vţdy 

byl a zůstal integrálním, jinak řečeno ultramontánním katolíkem, kterému je pospolitost Církve 

vţdy vyšší hodnotou neţ Národ a Stát… 
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rální. Ne tak fašismus! Článek Napravo a nalevo (St. č. 5), umisťující jej mimo 

demoliberální úsečku L/evice/ a P/ravice/, je natolik zásadní, ţe jej v přílohách 

„přetiskujeme“ celý. Následující Jubilejní rok (St. č. 6) k 10. výročí vzniku re-

publiky („nesmíme být spokojeni s ústavou, která kopíruje kde co na světě a nedbá 

hlasu krve, tradic své země…“) byl opět cenzurován a nemá programatický cha-

rakter.  Stavovský stát (St. č. 7), „stěţejní součást fašistického programu“, je po-

jednán jen velmi obecně, neboť tomuto tématu je věnována přeloţená stať G. Bot-

taie (o tom viz dále).  Ústřední myšlenkou je, ţe kontrola veřejných peněz, hospo-

dářského zákonodárství a státní správy musí být dána do ruky stavům a nikoli 

politickým stranám. Výtku anachronismu stavovství přitom Scheinost označuje za 

nesmyslnou, vţdyť „čím jiným neţ anachronismem byla po mnohá staletí dnes 

vládnoucí demokracie“? Na tento pravdivý, jen málo připomínaný postřeh nava-

zuje článek Boj o ideu (St. č. 8), polemika s masarykovskou tezí o vývoji politic-

ké formy od monarchie k demokracii: 

     …tam (rozuměj: u demokracie) vývoj končí a dosaţený stav je prohlášen de-

mokratickými ideology za definitivní kralování blaţenství na světě, za ráj, v němţ 

se pokrok snoubí s humanitou. Demokraté nikde nenaznačují, ţe by jejich odpůrci 

mohli mít sebemenší naději na nějakou změnu – třeba za staletí. Jsou chiliasty, 

jejich pravda je konečná.
20

 

     Demokratismus je „definitivní, konečnou formou vlády v kaţdé kulturní spo-

lečnosti“, vysvítalo v jubilejní den 28. října nejen z projevu presidentova, ale i 

ostatních řečníků. Dr. Šrámek, zástupce ministerského předsedy, prohlašuje např. 

kategoricky: „Víme všichni, ţe pro nás není jiné cesty.“ Triumf demokracie, jako 

praktického vládního systému, to byl úplný, hlavně ovšem u těch, kteří jí vděčí za 

svůj význam a skvělou kariéru. Je nesporno, ţe za dnešních poměrů se proti de-

mokracii mnoho nesvede. Z příčin docela lidských: příliš mnoho lidí je jí zavázá-

no za řadu výhod, vydatných a často natolik diskrétních, ţe před očima demokra-

tické veřejnosti vypadají jako nevýhody. Jsme u nás zatím příliš v bezpečí, neţ aby 

se vytvořila atmosféra, která by opravňovala k větším nadějím. Nezbývá neţ cesta 

duchovního boje. 

     Demokracie je idea, aspoň do jisté míry a u některých lidí. Budeme bojovati 

proti myšlence demokratické myšlenkou svou, coţ jsme konečně dělali a děláme 

od počátku dob rozmachovských… Není pravda, ţe demokracie je vyšším stupněm 

vyšlým z niţší monarchie (demokracie je právě tak stará, ne-li starší!). Není prav-

da, ţe chyby a vady demokracie se dají omluvit krátkou zkušeností 

s demokratickým reţimem. Není pravda, ţe je vládou všech. Kaţdá vládní sousta-

va je řízena výběrem, buď nejhorších nebo nejlepších lidí nebo konečně lidmi pro-

středními jako u nás.   

                                                           
20

 Zatím poslední vlivnou verzi této „pravdy“ formuloval v 90. letech minulého století liberál 

Francis Fukuyama (nar. 1952) ve svém vlivném „bestselleru“ Konec dějin a poslední člověk.     
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Ideový boj ale pro Scheinosta začíná na mnohem vyšší, resp. hlubší linii. Pomě-

rem člověka, skupin a státu k Bohu a katolictví. Téma Náboženství ve fašismu 

(St. č. 9) je pro něj jistě zásadní: 

     V Čechách jsme po převratu byli svědky opravdového (proti)náboţenského 

boje a dokonce i jisté perzekuce katolíků vládami, v nichţ pracovali spolu socia-

lističtí a liberalističtí ateisté. 

     Fašistická idea přijímá křesťanské náboţenství jako společenský fakt, jehoţ 

existence je absolutně nezávislá od hmotných, mocenských a duchovních poměrů 

té které země. Fašismus je rozumný a logický: nebude stavěti hodnoty vyšší pod 

niţší nebo na roveň. Náboţenství je víc neţ politika, jako Bůh je víc neţ národ, 

rodina, člověk. Fašismus, chce-li řád a učiniti mu podaným všecky lidi, nesmí ho 

rušit na místě nejdůleţitějším. Fašismus je teokratický. Nebude se s církví hádati. 

Prakticky a ideově se projevil nejmocněji v zemích katolických – Itálie, Španělsko, 

Polsko, Litva. Hierarchický ráz katolictví i fašismu, jeho autoritativní povaha, 

nedemokratická struktura, to vše spojuje fašismus s katolictvím více, neţ si myslí-

me. Proto i v Čechách závisí osud fašismu hodně od toho, do jaké míry jest národ 

prosáklý katolickým myšlením.
21 

Poslední Scheinostův článek z prosincového dvojčísla je Rodina ve fašismu: 

     Charakterizuje-li společenský rozklad za liberalismu a socialismu něco před 

očima diváků hodně zřetelně, je to úpadek rodiny v současných dobách. „Laissez 

faire“ čili „dělejte, co se vám líbí“ se lehce přehouplo z pole hospodářského na 

pole rodinné a liberalismus se nerozpakoval celou řadou zákonů prakticky dovolit 

kaţdému jedinci, aby řešil problém rodiny z hlediska subjektivní morálky, tj. vy-

hovující okamţitým zájmům muţe či ţeny. 

     Fašismus je obnovitel mnoha hodnot, odstrčených liberály a socialisty. Rodina 

je pevným stupněm mezi národem a jednotlivcem a zásada stability, kterou fašis-

mus uplatňuje všude, ţádá, aby rodina byla svazkem co nejpevnějším. Rodina je 

starší neţ národ. 

                                                           
21

 Tzv. „klerikalizace fašismu“ se však nepodařila ani v katolické Itálii, kde měla četné odpůrce 

mezi levicovými fašisty (bývalými socialisty), bojovnými fašisty „první hodiny“ (Arditi), fašistic-

kou avantgardou (futuristé), bývalými liberály (Gentile) a zednáři i novopohanskými krouţky. 

Mussoliniho odmítavý postoj k církvi nikdy nevymizel a konkordát byl pouhým kompromisem, 

nikoli ideálním řešením. U nás, kde skuteční, praktikující katolíci nebyli neţ menšinou (podíl 

katolíků v českém obyvatelstvu klesl v Čechách do roku 1930 na 67, 55%, přičemţ podstatnou 

část z tohoto počtu tvořili jiţ náboţensky vlaţní, ba lhostejní „matrikoví“ katolíci), měla Scheinos-

tova „mise“ ještě podstatně méně šancí; jeho katolicita navíc nevycházela z katolicity lidové, ný-

brţ literární, intelektuální (Stará Říše). Gajda se ještě za Scheinostovy éry pokoušel o audienci u 

praţského arcibiskupa dr. Kordače, od něhoţ prý chtěl doporučení k olomouckému arcibiskupu 

Prečanovi, kterého zase „chce ţádati …o přímluvu ve Vatikáně o pomoc morální, politickou…“. 

Bezúspěšně. 
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Na stránkách Stěţně se na střet i případné svazky mezi kapitalistickým liberalis-

mem, marxistickým socialismem a burţoazním nacionalismem zkrátka hledí 

z pozice těch, kteří věří, ţe navazují na tradici sahající daleko před zrod moderny, 

která je v 19. století zplodila. Fašismus, který obsahuje daleko více předmoder-

ních prvků neţ tyto tři předchozí -ismy, je tu představován jako obroditel této 

vznešené a barvité tradice: tradice křesťanské resp. katolické pospolitosti v říš-

ském, monarchickém státě, duchovním a bojovném zároveň a organizovaném 

podle hierarchie „trojího lidu“, v němţ by hospodářství bylo  vnímáno jako  ţi-

votní nutnost, nikoliv však jako ţivotní smysl. Vizi tak protikladnou modernímu 

světu jiţ český fašismus nikdy neměl.
22

 

Český fašismus měl být „gotický“ 

Východisko pro její správné pochopení však představuje jiţ stať z Rozmachu (roč. 

IV/ 1926, s. 65–75) Masaryk? Mussolini?, v níţ Scheinost podává nástin „filozo-

fie dějin“ od reformace po současnost. Souhlasí s Masarykem, ţe moderní parla-

mentarismus vlastně koření uţ v reformaci, která popřela hierarchický princip 

v náboţenství a zdemokratizovala církev. Luteránství, opírající se o moc kníţat, 

sice zůstalo jen provincionálním jevem, západoevropský (skotský, hugenotský a 

                                                           
22

 Po Scheinostově odchodu v roce 1930 se NOF ještě nějaký čas drţela monarchismu, ostatně její 

Ústavní řád přijatý na generálním sněmu v Praze 5. února 1928 byl Scheinostem vybudován právě 

na monarchistickém, autoritativním principu, ale po komunálních volbách v září 1931, kdy hnutí 

bodovalo zejména v chudých zemědělských oblastech (fašisté získali několik set míst v obecních 

zastupitelstvech, včetně vedoucích: fašističtí starostové byli v 67 obcích!), Gajda zastavil i časopis 

Koruna a prohlásil, ţe „propaganda monarchistické myšlenky byla velkým nesmyslem.“ (Klimek 

– Hofman, c. d., s. 232). Na tuto názorovou proměnu měl snad vliv i konec nadějí, ţe by se mohl 

stát vůdcem bílého odporu proti rudému sovětskému státu, jak mu to prý navrhovali ruští monar-

chisté (Klimek – Hofman, c. d., s. 222). Od období hospodářské krize se Národní obec fašistická 

naopak stávala stále více sociálně-revoluční: jako „mluvčí prostých, především chudších, oţebra-

čovaných vrstev národně uvědomělého lidu“ a jeho „obránce proti nenárodnímu, cizáckému kapi-

tálu“ kritizovala před parlamentními volbami v r. 1935 i „burţoazně kapitalistické“, kramářovské 

Národní sjednocení, „podporované téţ ţidovskými penězi“. Národní sjednocení jako platforma 

„slušných, zákonů a pořádku dbalých národovců“ na oplátku vystupovalo proti „extremistickému, 

nezodpovědnému, revoltujícímu lumpenproletariátu v řadách NOF“ (c. d., 262–265), která jiţ byla 

i o poznání náboţensky indiferentnější, neţ v té době silně katolizující Vlajka (Vrzalík, Sousedík, 

Schwarzenberg, Havelka).  

Tzv. tajné vyhlášení monarchie na Kunětické hoře v roce 1932, jeţ zmiňuje Miroslav Gregorovič 

(Kapitoly o českém fašismu s. 58) patří k difamačním „legendám“, které byly šířeny „hradním“ 

tiskem. Článek Gajda zvolen českým králem z Pondělníku 30. května 1932 byl satirou s cílem 

NOF dále diskreditovat, coţ se prý podle zahraničního ohlasu také podařilo. Ve skutečnosti byl 

článek inspirován starým Masarykovým textem v Národním osvobození z 13. května 1928 (!), 

v němţ prezident psal o monarchistickém charakteru českého fašismu a prostým faktem, ţe Gajda 

opakovaně navštívil faru v Kuněticích římsko-katolického faráře Štefana, který byl po určitou 

dobu fašistickým funkcionářem. Za toto upozornění vděčím PhDr. Jiřímu Kotykovi PhD (viz jeho 

seriál Kapitoly z dějin českého fašismu v Pardubicích, část 13, Klub přátel Pardubicka č. 7–

8/2003.) 
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americký) „presbyterianismus“ ale nabyl světové převahy. Z něj odvozená parla-

mentní demokracie (!) se proto s rostoucí převahou anglosaského ducha a moci 

stala světovým politickým názorem. Vlivem anglické filozofie, v 18. a 19. století 

tak oblíbené, se pak tento „presbyteriánský demokratismus“ vstřebal do myšlenek, 

knih a plánů západoevropských vzdělanců, aţ jej americká, francouzská a ruská 

(únorová) revoluce potvrdily jako politickou praxi: „A nelze nepřiznat, ţe v tomto 

století aţ do konce světové války nabyly politické dedukce protestantských učení 

povšechně převahy.“
23

 

Avšak země reformací nedotčené, Itálie a Španělsko, si svou politickou ideologii 

a praxi vytvořily dávno před rozmachem kalvínství – podle Machiavelliho: Rene-

sanční stát pečuje o to, aby upevnil a rozmnoţil svoji moc („renesance si neváţí 

vladaře, který neuţije všech svých prostředků k rozmnoţení své moci“). Tato eta-

tistická renesanční politika měla do Francouzské revoluce skvělé praktiky 

v dlouhé řadě vladařů a evropských státníků. V 19. století definitivně podlehla a 

demokracie si podmanila i Machiavelliho vlast.        

Zatímco ale v kalvínských zemích odpovídá presbyteriánský demokratismus du-

chovní a náboţenské struktuře obyvatelstva a uchoval si tak mnoho opravdovosti 

a politické tvořivosti (vţdyť vybudoval pozoruhodnou moc USA i britského impé-

ria, „ač v tomto případě nutno mluviti opatrně“), národům v katolických zemích, 

vychovaným římskou církví prý byl nepochopitelný, aţ na hrstku inteligentů ori-

entovaných racionalistickými univerzitami nebo tušících v něm nové moţnosti 

politických kariér:  

      Tyto latinské a středoevropské demokracie byly a jsou velkým švindlem a ne-

jde v nich o nic, neţ ukrýti lidovládnými, volebními a parlamentními konvencemi 

vládu oligarchických klik, násilí mimoparlamentních machrů, zločiny, ničemnosti 

a duchovní ubohost. Koho nadchnou „nádherné“ demokracie jihoamerických 

republik, které jho španělské zaměnily za jho advokátů a novinářů, co říci o de-

mokratickém Španělsku, Italii a Francii před válkou, o směšných pokusech demo-

kracie v Rakousku a v Uhrách? Lid byl ve všech těchto státech jako 

v nejabsolutnější despocii pouhým předmětem politiky řemeslných dobyvatelů 

mandátových, ochotných obyčejně ustoupiti, kdyţ se jim podařilo zaopatřiti dobře 

své příbuzenstvo. Nedá se v takových demokraciích jinak vládnout, ale mrzkost je 

v tom, ţe „lid“ je vydán na pospas pustému lití chlapíků, kteří si za rohem z něho 

dělají švandu… 

Presbytariánský demokratismus není tedy šit na katolické národy, sedí jim jak 

špatný kabát, stejně jako pravoslavným. Jak směšně dopadly demokratické nárazy 

                                                           
23

 Tradicionalisté mezi katolíky pokládají reformaci za vzpouru proti katolicismu a celou modernu, 

která z ní vzešla, za dekadenci. Na kapitalismus, který je jejím pohonem, měly přece zásadní vliv 

protestantská etika (Weber) a emancipace ţidovstva (Sombart). 
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v Rusku! Lenin je pro Scheinosta daleko ruštější a přirozenější zjev neţ všichni ti, 

kteří by chtěli ruskému národu naočkovat úpadkový systém politického presbyte-

riánství!  A podobně jako Rusko zareagovala proti němu Itálie, kde zkáza, kterou 

jménem svého národa páchali „parlamentní piráti“, byla nejhorší („papeţství bylo 

tu tupeno a bodáno lidmi, kteří tak léčili bídu a zimnici italského kraje“). Musso-

liniho Nová Itálie se přitom opírá o velkolepou tradici římského impéria a rene-

sance:  

     Fašismus je (tedy) druhá renesance italská a těţko říci čím se liší Mussolini 

od velkých kondotiérů a uchvatitelů italských 15. století (…) jeho poměr k věcem 

je renesanční, pokud to dovoluje vzdálenost pěti století. (…) To co mu vytýkají 

obhájci a honci mandátů, nepadá na váhu. Je to sice reţim osobní, ale tj. jeho 

přednost, nikoli závada. Aspoň se ví, kdo vládne a kdo zodpovídá a není třeba se 

vymlouvati jako u nás, kde neoblíbený návrh zákona svedou demokratičtí ministři 

a zástupci lidu na portýra na ministerstvu.   

Mussolini zavedl Italii tam, kam ji posílal Machiavelli: ke zdrojům římského cí-

sařství. Tím lze poměřovat všechny jeho činy. Machiavelli kdesi říká, ţe náboţný 

národ je lépe ovladatelný. Ano, jen proto Mussolini obnovil ve státě náboţenství a 

vrátil kříţe do škol! Jak mluví teoretik renesanční politiky, tak jedná její praktik 

v obnovené Itálii. „Ale“, a tady Scheinost dospívá k jádru své koncepce, „Itálie 

nikdy nerozkvetla gotikou jako zaalpské krajiny, nedostatek gotiky v Itálii je 

prostě osudem“. V Čechách je tomu jinak: 

    Naše dny se v mnohém podobají dobám chladnoucích velkých kdysi period kul-

turních. Je nutno podle Machiavelliho jít se obrodit ke svým zřídlům. Platí to pro 

všechny obory ducha (…) Upadajíc v celém světě, odkvete reformace i u nás a 

s ní její politický pakvět. Nemáme však renesance mimo Ferdinanda I., tupeného 

křivě historickými nactiutrhači. Je to důležité upozornění všem, kteří si u nás 

chtějí hrát na fašisty. Česká gotika má však slavnou a plodnou dobu karolin-

skou, výbornou dobu rovnováhy vládnoucích a ovládaných. Tato rovnováha je 

dnes porušena zásluhou reformace, s pomocí ducha gotiky ji obnovme.
24

 

                                                           
24

 Gotika, vše pro duši, renesance, ústy Macchiavelliho, vše pro kníţete (personifikaci „státu“). 

Scheinost se neváhal vůči italskému fašismu vymezovat vícekrát: „Všemocnost státu jako absolut-

ní hodnota je renesanční názor, který staví stát na roveň boţstva podle antiky, český fašismus ho 

sdílet nemůţe. Jsou vyšší hodnoty neţ stát.“ Anebo: „Fašismus není kopií snad italského vzoru, 

orientovaného renesančně: nemůţe o tom býti u nás řeči, protoţe renesance nás zasáhla velmi 

povrchně […] Český fašismus není vlašského zrna […] Poměr světového fašismu jako myšlenko-

vého hnutí k českému ţivotu duchovnímu je naprosto nezávislý od italské fašistické skutečnos-

ti.[…] Svérázné cesty, kterými jedině náš fašismus jíti můţe, jsme jiţ ukázali v listě, který jsme 

spoluredigovali skoro pět let. Byl to Rozmach, kde se po dlouhé době u nás bojovalo o hierarchii 

hodnot, bez níţ fašismus je nemoţný […] Rozmach naznačil zhruba cestu fašismu v Čechách a 

jeho dílo je tedy pevné […] Srovnávati katolicismus a fašismus, myslíme-li katolicismem všecky 

pravdy církevního učení, je proto nesprávné, protoţe se zde srovnávají dvě myšlenkové hodnoty, z 
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 V navazující stati Syndikalistický feudalismus (Rozmach roč. IV/1926., s. 257– 

62) se Scheinost táţe: 

     „Nejsme na prahu nového feudalismu? Naše dny se podobají dobám Karlovců. 

Útoky barbarů na stát římský otřásly vládou císařů neméně neţ liberalismus 19. 

století monarchií (…) Liberalismus není ničím jiným, protoţe ústřední moc státu, 

ponenáhlu upevňovanou vladaři po celé dějiny, nechal omezovati a podráţeti to-

várníky a statkáři, osazujícími parlamenty. Slabé vrstvy společnosti na tom byly 

za liberalismu stejně jako v 5. a 7. století: byly hubeny a stráveny hospodářskými 

dobyvateli 19. věku, průmyslníky, těţícími z anarchie a z úpadku ústřední státní 

moci. Naši dávní předkové utíkali se před lupiči v ochranu řádných velmoţů (…) 

Dělníci, ohroţení liberalismem, dali se v ochranu syndikátů… Tento ochranný val 

se však stejně jako kdysi (kdyby Habsburkové v 16. a 17. století definitivně nezlo-

mili partikularizační snahy stavů, čekal by země Koruny české osud Polska) do-

stává do rozporu se státem!  

Stát, nástroj národního rozmachu, se ale nesmí dělit o moc s nikým, neuznává 

totiţ vedle sebe ţádné jiné moci, jen pod sebou (Rodina) a nad sebou (Bůh). 

Všechny ostatní moci jsou odvozeny z moci státní. Boj mezi státem a syndikáty je 

tedy nutný, vysvětluje Scheinost:  

     „…nechce-li stát pozbýt svoji suverenitu, neboť syndikáty jsou dnes státem ve 

státě, ale není v zájmu státu, aby byly zničeny, neboť je to zřízení potřebné, dove-

de-li omezit či paralyzovat úzké sobectví kartelů a trustů a bránit tak průmyslo-

vému a finančnímu kapitálu, aby si nepodmanil stát. Stát musí zkrátka syndika-

lismus zkrotit pod zorným úhlem své suverenity a pojmout ho do své stavby jako 

materiál, tak jako se to stalo v Itálii. Syndikalismus, loajální ke státu, je naopak 

základnou i budovatelem nového státu a moderní hospodářské organizace.“   

                                                                                                                                                               
nichţ jedna je nadřazena druhé […] Křesťanství je tak nadřazeno fašismu, jako bylo nadřazeno 

feudalismu a demokracii (Stěţeň 1928, s. 61, sloupek Generální sněm NOF, s. 193, článek Krise 

našeho fašismu). Katolíkům není dovoleno, aby se aktivně připojovali ke škole těch, kteří staví 

politické zájmy (nemluvě o úzce stranických) nad církev a usilují o to, aby jim slouţila! Scheinost 

pouze věřil, ţe „fašismus je opravdovým odleskem křesťanského světového názoru v moderní 

společnosti“. Ţe k němu má pokrytecké svatouškovství různých „křesťanských demokracií“ 

s jejich měšťáckým moralismem namísto „víry v zázraky“ a pragmatickým pletichářstvím namísto 

„kříţových výprav“ sotva blíţe neţ fašistické partaje není asi třeba zdůrazňovat, stejně jako ţe 

liberalismus a marxismus mají ke středověkému stavovskému státu podstatně dále neţ fašistický 

korporativismus, coţ se mj. odrazilo v duchu sociální papeţské encykliky Quadragessimo anno 

(1931). Je však pravdou Scheinostových oponentů, ţe v jádru (které ovšem vůbec není snadné 

důkladně vymezit) je fašismus nekřesťanský. Více např. zde: 

http://rexcz.blogspot.cz/2012/06/krestansky-korporativismus-1959.html.  

O ideových zmatcích mezi věrností církvi, národu a fašismu pojednává také naše ukázka z Drieuo-

va románu Gilles, v: Západ: sborník Národní myšlenky 2007, str. 32–33. 

 

http://rexcz.blogspot.cz/2012/06/krestansky-korporativismus-1959.html
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První podmínkou je ovšem vymanit ho z vlivu politických stran, aby měl ryze 

hospodářský charakter: 

     „Odborové hnutí v Československu je rozbito na kusy vinou stran, které ţárlivě 

chrání své dělnictvo ve svých odborových chlívcích. Syndikalismus je zasviněn 

politiky, jejichţ ideálem jest mandát. Kolik stran tolik syndikátů (…) Osvobodit 

syndikáty, ať uţ jakékoliv, od vlivu stran a sjednotit je po této očistě je čin hodný 

státníka.“ 

Včleněny do státu, uchovají si syndikáty svobodu, ale musí mít řád: syndikátní 

právo bude podle Scheinosta částí zemského zřízení a ústavním zákonem. Zásady 

tohoto nového stavovského práva budou jasné. Všichni, kteří pracují v určitém 

oboru kulturní či hospodářské tvorby, musí být zapsáni ve svém oborovém (pro-

fesním) a jediném syndikátu. Přesný počet těchto korporací, jimţ bude příslušet 

ochrana členů, jejich práce i produktů, stanoví zákon tak, aby byly přesným obra-

zem hospodářské struktury státu. Budou sdruţovat zemědělce, průmysl i duchovní 

odvětví a nebude zákona, který by se jich stavovsky netýkal. A jako stavy, curia-

tim, nikoli jako osoby, k němu budou zaujímat stanovisko. Na závěr Scheinost 

rekapituluje: 

     Liberalistický parlament je sebranka bez řádu a skladu, má v sobě prvky libe-

rální anarchie. Za koho mluví poslanci? Za voliče? Kdo je to, tito voličové? Bez-

ladná míchanice osobních zájmů, mizerných ideologií a ševcovské pýchy. Parla-

ment je jistě zrcadlem naší společnosti, neučleněné, pomíchané, nezřízené …
25

 

     Gotický zemský sněm měl (naopak) pevný pohled na věci – celý národ byl za-

stoupen podle hospodářských a sociálních sil přesně od sebe odlišených. Šlechta 

reprezentovala zemědělství, města průmysl a obchod a duchovenstvo jedinou sko-

ro tehdy inteligenci. Země gotické byly uzavřenými hospodářskými celky a jejich 

sněmy fungovaly jako jediné reprezentační orgány.
26

 

                                                           
25

 Právě parlamentní liberalismus rozvedl Čechy a Němce v 19. století nejvíce, „stavovská ústa-

va“, píše Scheinost, „v níţ s ostatními politickými stranami rozplyne se politické rozvrstvení na-

šich Němců, je řešením.  Nebude v ní nespravedlnosti – tam, kde jsou a něco znamenají, dostane 

se jim hlasu.“ 

 
26

 Tu se sluší podotknout, ţe napětí mezi stavy, jako jeden z přirozených důsledků jejich koexis-

tence, přerůstalo s úpadkem toho, čemu říkáme „feudální řád“ ve „stavovská povstání“ (Uhry) či 

„války stavů“ (u nás např. na přelomu 15. a 16. století mezi šlechtou a městy). Šlechta se proti 

státnímu útisku nejednou spojovala s obecným lidem (Bordeaux 1675, Švédsko první poloviny 17. 

stol., Skotsko, Vendée /uţ proti burţoazním nacionalistům/), za stát ztělesňovaný absolutistickým 

panovníkem se naopak zpravidla stavělo měšťáctvo. Ale jak zdůrazňuje Alain de Benoist: „Mo-

derna nebude překonána návratem zpět, do minulosti, ale přenesením jistých předmoderních hod-

not do energické optiky postmoderny.“ (Manifest Nové pravice v roce 2000, smz. Praha 2008, s. 3)     
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     Nový stát se uchopí těchto zásad. Zruší anonymní parlamenty a nahradí je 

sněmy syndikátů podle důleţitosti a počtu (…) Toto řešení je právě tak moderní 

jako gotické. Záleţí na tom, kdo bude mít odvahu je provésti.  

Kdyţ se Radola Gajda stal velkou osobností fašistů, Scheinost nabývá přesvědče-

ní, ţe by je prostřednictvím „bratra generála“ a jeho muţů mohl provést sám…
27

 

*  *  * 

Buďme tvrdými! 

Ve Stěţni však „fašisticky“ teoretizovali i jiní autoři. Vladimír Balthasar 

v článku Buďme tvrdými (St. č. 2) dokonce mnohem radikálněji a blíţe „kaţdo-

denní“ politice: 

                                                           
27

 Co se týče vztahu Gajdy jako vůdce a Scheinosta jako generálního tajemníka NOF, jsme dnes 

odkázáni téměř výhradně na tvrzení z relací policejních informátorů a „hradních“ důvěrníků. Nej-

známějším a nejpřístupnějším je svědectví Františka Bauera (Je drobným dějinným paradoxem, ţe 

tentýţ Bauer pracoval pod Scheinostem v Národní politice v letech 1943–1945 jako odpovědný 

redaktor a po válce jej – jako „odbojář“ – vystřídal na pozici šéfredaktora!), do února 1928 člena 

Ústředního výkonného sboru NOF, získaného, za příslib finančního a existenčního zisku, opět pro 

parlamentní demokracii, neboť „z důvodů protipropagandy mu bylo umoţněno, aby své výpovědi 

vydal tiskem“: „Scheinost je osobou velmi chytrou, nadanou, jest však ve svém jednání jesuitou 

v kaţdém směru, jest zaslepen (?) devotností a „gammovštinou“, naprosto nemístnou (třebaţe 

právě byzantism a gammovštinu na druhé straně houţevnatě potírá) vůči Gajdovi […] Jest vyzna-

vačem bezvýhradního absolutismu Gajdova, zavrhuje předem jakýkoliv svobodnější názor. Má 

fixní (?) ideu, ţe Gajda (pouţiji jeho vlastních slov) jest ´člověk Bohem seslaný´ a věří, ţe ´přijde 

den, kdy Gajda uchopí řízení věcí tohoto státu´. Tímto pseudocredem chce ovládnouti jednotlivé 

funkcionáře, tuto nauku (ne však jeho vlastní přesvědčení!) sugeruje na shromáţděních členstvu 

[…] není [to] upřímné, neboť Scheinost schopnosti Gajdovy zná velmi dobře, do nejmenších detai-

lů. Říká sám, ţe ´Gajda musí být veden, aby nedělal hlouposti…´. Tímto počínáním sleduje Schei-

nost jediný cíl: zmocniti se Gajdy – coţ konečně by bylo i správné a dobré, kdyby Scheinost sám 

byl politicky prozíravým – a docíliti, aby Gajda dělal to, co mu Scheinost radí. Zapomněl však, 

přesto, ţe Gajdovu nestálost zná, ţe dík absolutní moci Gajdově, na základě Scheinostem vypraco-

vaného ´Ústavního řádu´ (!) tomuto dané, dává Gajdovy do rukou moc, aby návrhy Scheinostovy, 

přijde-li jiný rádce à la politicky „zkušený a prozíravý člověk“ dr. Branţovský, byly zvráceny, a 

schválil-li snad před tím určitý názor a jeho provedení, aby schválení bylo zrušeno. Gen. tajemník  

Scheinost dobře ví, ţe Gajda jest třtinou, podléhající kaţdému, kdo umí ´politiku dobře vykládati´, 

nesnaţí se však, aby Gajdu usměrnil a debatoval s ním opravdu politicky. Ani jedenkráte nepoţá-

dal Scheinost o propuštění, nemohl-li určitý návrh – který byl aspoň zdánlivě dobrý – prosaditi. 

Scheinost jest malým druhým vydáním Eulenburgovým. Ví a zná chyby toho, o němţ říká, ţe jest 

´Bohem seslán´, nedovede však důrazně korigovati, nedovede se opříti, a tak se stalo, ţe, ač mohl 

mnohým věcem zabrániti, jim nezabránil.“  (František Bauer, Moje zkušenosti s Národní obcí 

fašistickou, b. d., s. 20 aţ 22). Srov. k tomu: Milan Nakonečný, Český fašismus, s. 102–103, Kli-

mek – Hofman, c. d., s. 153, 172.)  
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     Fašismus nespatřuje ani toho nejnepatrnějšího zisku v tom, učiní-li nás politika 

hradu a p. dra Beneše zejména dobře vychovaného pinčlíka evropského salonu. 

Lépe nám bude, budou-li nás sousedé nenávidět a současně se nás báti, neţ bu-

dou-li nás míti rádi pro nevinnou neškodnost. Buďme tvrdými, ale… ne slovansky 

paličatými a furiantskými. Sedlácké furiantství, jak nám ho demonstruje premier 

Švehla, to je pouhé politické přebíjení se jako v hospodě u posvícenské muziky. 

Česky furiantsky hádají se soused Malina a Kalina. 

     Fašismus nesmí odpouštěti svým nepřátelům, pro něj můţe existovat jen politi-

ka tvrdé moci. Své nepřátele smí pouze nenávidět, poněvadţ v nich nespatřuje jen 

své odpůrce, nýbrţ škůdce národa. A pokud nebudeme moci mluviti o českoslo-

venském fašistickém státě, musíme aplikovati na sebe a také pro sebe vyhraditi 

onu tvrdost, ku které jest nutno vychovati národ. Kaţdý skutečný fašista musí být 

prost, pokud nebude boj vítězně ukončen, kaţdé sentimentality. 

Dále Balthasar zjišťuje, ţe i kdyţ současná doba zastihla národ v trudném stavu 

národního defétismu, ţiveném oficiální filozoficko-politickou doktrínou realismu, 

přece jen prý Češi nejsou pro přijetí fašismu tak docela nepřipraveni. Je však 

zjevné, ţe „Balthasarův fašismus“ se od Scheinostova drahně liší.  

Ve stati Kultura jde po cestách národního sebevědomí (St. č. 1) se tento mladý 

vědec zamýšlí nad otázkou, lze-li vědu chápat jako „záleţitost toho kterého náro-

da, nebo je na ni nutno pohlíţet jako na projev všelidský, bez národního charakte-

ru, podřízený celkovému duševnímu rozvoji lidstva.“ Pro Balthasara je samozřej-

mě projevem ryze národním, vázaným na intelektuální úroveň jednotlivých náro-

dů, neboť:  

     …mezinárodní se věda můţe stát jen svou platností mimo národnostní hranice, 

coţ je vlastnost druhotná. Ovšem neděje-li se tak a její platnost zůstává omezena 

právě jen na ně, je to špatné znamení. Taková věda je špatná. V tom se rovná ná-

rodnímu umění nelidovému. Je naprosto pochybné utěšovat se při neúspěších na-

šeho umění v zahraničí poukazováním na jeho národní výlučnost…   

Oproti Scheinostovi spatřuje v období let 1880-1914, tedy v době formování čes-

ké burţoazie, zlatou dobu národní kultury, která se následně – z ideálního vypja-

tého nadšení a obrozování kulturně vyššího češství – propadla do „nejsurovějšího 

materialismu“. Fašismus, s jeho organičností, dynamikou a expanzivností 

v kaţdém oboru, je pro Balthasara něčím, co můţe „překonat narkózu, do níţ jsme 

byli uspáni realisticko-ţidovským, jedovatě zasládlým pošklebkem nad vším, co 

neslo pečeť národní.“:
28

 

                                                           
28

 Balthazar, fašistickou opozicí označovaný za Ţida, se zde dotýká ţidovské otázky: Scheinost ji 

ve Stěţni prvního ročníku nezmiňuje nikde, stejně jako „pohanský“ německý národní socialismus. 
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     Naše vědecké a umělecké ústavy ovládly buď ţivly levičácké, národnostně rui-

nované, nebo Ţidé přímo. Kolik jich máme dnes jiţ na našich školách, to by uká-

zala statistika, které by se ulekli i ti, jeţ s klidným svědomým k dnešním poměrům 

přihlíţejí, jestliţe jim přímo nepomáhají. Existuje mnoho vědeckých problémů, o 

něţ mezinárodní věda nikdy nebude jevit náleţitého zájmu, nebo jejich podstatu 

zkreslí po svém (dějiny). Autoritativnost fašismu je jediná obrana, jediný výpad, 

ne pouhé kverulantství, jeţ slyšíme tu a tam naříkavě zakňourati z našich tzv. ná-

rodních kruhů (…) V moři kulturního internacionalismu, chce fašismus podchytiti 

ostrovy oddrobované rudým příbojem, ostrovy národních kultur. Je to maják ve 

tmách pro zbloudilou loď české kultury, která se v roce 1928 ţiví jen odpadky 

z mezinárodního stolu… 

O krizi inteligence (St. č. 1), „liberalistické a relativistické, která dovede všechno 

uznat a se vším se smířit (a neliberalistická u nás téměř není)“, píše ve stejno-

jmenném článku také A. Vorel. S odvoláním se na Šaldu dochází k jednoznačné-

mu závěru, ţe „krize tkví v liberalismu“. V článku Vznik italského fašismu (St. 

č. 2) naopak se Šaldou polemizuje, kdyţ tvrdí, ţe „fašismus nevznikl jako obrana 

měšťáka proti socialismu a italskému komunismu, (neboť) revoluce se přece 

účastnili lidé všech vrstev!“. Vorel proto ve fašismu vidí přirozenou obranu náro-

da, který „se hroutil sám v sobě a sám do sebe, rozleptán“ – jak jinak – „libera-

lismem.“   

Jedinečný pramen ke vzniku italského fašismu, k prvním rokům reţimu plných 

entuziasmu, který zapůsobil i na muţe tak rozdílných a „nefašistických“ povah 

jakými byli Stefan Zweig nebo Sándor Márai,
29

 představuje seriál O fašistické 

                                                           
29

 Tak Sándor Márai, kultivovaný burţoa à la Thomas Mann, ve své Zpovědi píše: „Město [Flo-

rencie] bylo hnízdem mladého fašismu. Toskánská venkovská šlechta a městská mládeţ 

v ponurých uniformách se hrnula pod symboly fascio; ulice se černaly mladými lidmi s nádherně 

bohatými kšticemi, přísnými a vzpurnými pohledy, očarovanými kouzlem uniformy. Tato mladá 

italská elita dostávala k uniformě i denní diety a práci; mohl se někdo divit jejich nadšení? Ţivot se 

řídil podle jakéhosi strohého úředního pořádku; hrdé a názorné obrázky na zdech domů hlásaly 

výsledky fašistické disciplíny – „přesné vlaky“, hodnotu liry, bezpečnost v ulicích […] Nebylo 

moţné dost dobře nevidět, ţe to, co se v těch měsících v Itálii odehrávalo, je jednotným vyjádře-

ním vůle lidu […] Ten, kdo nezaţil počátky fašistického hnutí v Itálii, nikdy nemůţe pochopit 

tajemství jeho úspěchu. Co je to – jeden člověk? Zdá se, ţe všechno.“ (Praha 2003, s. 317–319). A 

Ţid Stefan Zweig: „Z jedné postranní ulice vypochodovala či vlastně stejnoměrným poklusem 

vyběhla organizovaná skupina mladých, kteří v nacvičeném taktu zpívali píseň, jejíţ text jsem 

neznal – později jsem se dověděl, ţe to byla Giovinezza. A neţ ta stonásobně převaţující masa 

[rudých] měla vůbec čas vrhnout se na protivníka, uţ byli běţci, mávající svými holemi, pryč. Ten 

smělý, a vskutku troufalý pochod malé organizované skupiny se udál tak rychle, ţe druzí si tu 

provokaci uvědomili aţ tehdy, kdy uţ své protivníky nemohli dostihnout. Rozzlobeně se nyní 

seskupovali, zatínali pěsti, ale bylo příliš pozdě. Malý úderný oddíl se uţ nedal dohonit. Optické 

dojmy v sobě mají vţdy něco přesvědčivého. Poprvé jsem si nyní uvědomil, ţe tento mytický, mně 

sotva známý fašismus je něco reálného, velmi dobře řízeného, ţe fanatizoval odváţné mladé lidi 

ve svůj prospěch. Od té doby jsem uţ nemohl souhlasit se svými staršími přáteli ve Florencii a 

Římě, kteří tyto mladé lidi odbývali opovrţlivým pokrčením ramen jako „najatou bandu“ a vysmí-

vali se jejich Fra Diavolo […] a v ostrém, latinsky úsporném, plastickém stylu Mussoliniho jsem 
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Itálii od Aloise Zabloudila. Zabloudil, „fašista první hodiny“, se mj. účastnil 

pochodu na Řím: 

      Fakt je, ţe o pochodu, jako o celém fašistickém hnutí je cizina aţ směšně jed-

nostranně informována – dá-li se toto rafinované zkrucování fakta vůbec nazvati 

informací. Italové si tedy právem stěţují, ţe cizina ignoruje pravý stav celé revo-

luce a co ji nejvíce bolelo, ţe cizina nechtěla uznati ideální podklad tohoto hnutí a 

ignoruje nebo chce ignorovati nesmírné oběti lidských ţivotů, které pro revoluční 

hnutí padly… 
30

 Jiţ před pochodem na Řím měl fašismus tisíce mrtvých a desetiti-

síce zraněných… Chce-li někdo mermomocí ignorovati 4000 padlých mladých 

fašistů, nemůţeme nic proti tomu namítati. Poukazujeme však na to, ţe skutečně 

padli, čehoţ je důkazem nesčíslné mnoţství pomníků, jichţ se jim z vděčnosti do-

stalo. Není skoro vísky, která by neměla jednoho mrtvého pro ideu fašismu. A na 

některých pomnících vidíme řadu jmen… 

Z překladů se výhradně fašismem zabývá jen stať Národní hodnoty fašismu od 

Emilia Bodrera. Bodrero, tehdy státní podtajemník pro vyučování a profesor na 

univerzitě v Padově, v ní jasně formuluje jeden ze základních problémů parlamen-

tarismu: 

     … dříve (tzn. před fašismem) se kladl výše prospěch strany neţ zájem vlasti. 

Mohlo to dojít tak daleko, ţe – podle zásady opozice – opatření, která lze obecně 

uznati za dobrá, naráţela na odpor stran jen proto, ţe vyšla z opačného tábora.  

                                                                                                                                                               
pocítil tutéţ rozhodnost jako ve zlověstném běhu oněch mladých lidí přes náměstí svatého Marka.“ 

(Svět včerejška: Vzpomínky jednoho Evropana, Praha 1999, s. 327) 

 
30

 Sám Scheinost se slovnímu spojení „revoluční hnutí“ – v mussoliniovské Itálii v souvislosti 

s fašismem velmi frekventovanému – spíše vyhýbal. Jedinkrát, a poněkud nemotorně, vysvětluje: 

„…protoţe tyto věci jsou jiţ dlouho zapomenuty, takţe vymizely z lidské paměti aţ na nepatrné 

zbytky, je fašismus myšlenkou revoluční.“ Aţ v druhém ročníku otevřeně přiznává, ţe „právě 

revoluční teoretikové musí jí přiznati všecky znaky revolučních pochodů“: „Myšlenka revolučního 

fašismu a z ní zásadní odpor proti reţimu stávajícímu; přesvědčení o jediné násilné cestě jako 

prostředku revoluční akce, to vše bylo v Italii právě tak svého času ve Francii a v Rusku. Tento 

výklad je proto důleţitý, ţe jedině jím moţno vysvětliti sociální význam fašistické revoluce ital-

ské“ (Stěţeň, II. r., č. 2, s. 20, článek Třídní charakter fašismu). Avšak jaká třída se to po burţo-

azii a proletariátu chápe moci? „Třída“ v uvozovkách, neboť ji nikterak nelze definovat hospodář-

sky. „Výhradním vektorem fašistické revoluce“, tvrdí Scheinost, „je duch. Duch, který vládne nad 

hmotou a podmaňuje ji ţivotu.  Lidé, kteří to dovedou, jsou rozenými fašisty.“ Takoví se pochopi-

telně najdou ve všech vrstvách, mezi dělníky i aristokraty, rolníky a burţoy, proto fašismus není 

ani stavovský (aristokratický, burţoazní, rolnický atd.) ale vytváří novou elitu napříč národem: 

odtud jeho národní charakter, avšak zároveň také imanentní zdroj dialektických rozporů, neboť 

politično, podřízené duchu, resp. onomu zvláštnímu společnému  „cítění“, stejně jako ekonomično, 

svádí pod jednu střechu nejrůznější „nátury“ a „duše“, „socialisty“ i „reakcionáře“.   
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Fašismus však liberální pojem svobody, jejímţ projevem jsou i politické strany, 

nahrazuje pojmem zodpovědnosti. Pohlíţet např. na kapitál ze zorného úhlu 

svobody je jistě jiné neţ z úhlu zodpovědnosti, který mu určí správné místo. Kor-

porativismus je proto hrází proti „liberalistické anarchii“.  

*  *  * 

Revue Stěţeň se však neprofiluje jen úzce ideologicky. Velkou pozornost věnuje 

„selství“ a venkovu vůbec (7 článků). B. Zub zpravuje o historii a budoucnosti 

agrárnictví, o jednotě selského stavu, o sociologii venkova a jeho struktuře (pová-

lečné stěhování do měst, hlavně do Prahy, kulminuje právě v roce 1928, neţ do 

ČSR dorazí velká hospodářská krize). Sám na sobě si autor uvědomuje (viz přílo-

ha) odcizování se prostředí, z něhoţ ještě nedávno pocházela naprostá většina 

Čechů.        

Vůdce přispívá „jen“ seriálem svých válečných memoárů (první tři aţ čtyři 

´čestné´ strany kaţdého čísla). Čerpá přitom nejen z vlastního archivu a paměti, 

ale i z prací Jiřího Čermáka (Boje pod Bachmačem a ústup z Ukrajiny), Františka 

Šteidlera (Naše vystoupení v Rusku, Pochod Čechoslováků Sibiří), O. Vaňka (Za 

svobodu) nebo Václava Ivičiče (Tatranci). Ideologie je tak hlavně v rukou Schei-

nostových.  

Tzv. „osvobozeneckou legendou“ se zabývají i Ferdinand K. Šnepp, Sergej D. 

Sazonov a Jiří Kyjovský (Masaryk v Rusku). O co v těchto článcích hlavně jde, 

vystihuje Šnepp: 

     …v našem zahraničně revolučním hnutí nebylo všechno tak, jak se „historic-

ky“ a domnělou „reálností“ snaţila a usiluje uplatniti hradní tradice a s ní 

v podivuhodné důvěřivosti i státně oficielní a čítanková tradice osvobozenecká. 

Tato tradice doznala sice jiţ trhliny, aspoň pokud jde o původní neobmezenou 

důvěru ke slovům a skutkům často přečasto historicky se rozcházejících u osob 

jinak na slovo braných, leč přesto poměry jsou tak silné a osobnosti tak tupé, ţe se 

tradice od čítanek obecných škol aţ k samostatným traktátům a státem vydávaným 

knihám ustálila tak, ţe dodnes není odvahy aspoň ze školních čítanek vymýtiti lţi, 

zkreslení a nepravdivé informace o osobách a dějích československé zahraniční 

revoluce. 

Významnými autory Stěţně jsou také Ladislav Švejcar a Karel Mirvald. První 

prosazuje několik tezí, jimţ se plného uznání dostává aţ po roce 1989, např. o 
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kontinuitě české jazykové kultury mezi barokem a obrozením nebo o důleţitosti 

tzv. okrajové literatury: 
31

 

      Lid nezvyká si čtenému slovu na kompendiích gramatiky a dějepisu, ale na té 

literatuře, která je přímým pokračovatelem novinových letáků, kalendářů, minucí, 

písniček a legend „doby temna“. Navázali jsme tam, kde končila usínající litera-

tura XVIII. století.   

Vedle polemiky s převládající představou vlivu reformace a osvícenství na obro-

zení („podle Tomka jesuiti vše české uloţili v hrob a křísit češství mělo jansenis-

tické zednářství“), se nevyhýbá ani kritické reflexi současnosti. „Masarykovštinu“ 

Švejcar pokládá za tragedii:   

     Stát, ať jest u vlády oposice či není, jest ovládán Masarykovými ţáky, smysl 

našich dnešních politických sporů nespočívá na zápasu socialistů s nesocialisty, 

rozdíl jedné i druhé skupiny jest stále více relativním, moţno uţ jedině komunisty 

nazvat dědici Marxových idejí, ostatní jsou masarykovci a nezastírají toho ani 

v nejmenším. Je to vítězství, jakého se v národě nepodařilo dosíci nikomu. 

Důsledkem tohoto Masarykova vítězství je mj. specifická „demokratická“ politi-

ka: 

      Nejklikatější z nejklikatějších je politika těch, kteří jsou dnes kolem autora 

České otázky, nejpřímější byla vţdy u těch, kteří byli v opačném táboře. Nejcha-

rakterističtější pro konečné důsledky školy, kterou zaloţil Masaryk, jest Gajdova 

aféra. Pán neřekl přímo „chci“. Neřekl „Gajda se nám naprosto nehodí ani svojí 

mentalitou, ani svými styky“, ale šli na to oklikou, která stála mnoho zlé krve a 

mnoho mezinárodní ostudy.  

Oproti rozšířenému názoru, ţe „všechno dělá Beneš“, rozpoznává tedy Švejcar 

(podobně jako Šnepp) původce richelieuovských intrik jiţ přímo v presidentovi. 

Nejzajímavější z příspěvků Karla Mirvalda objasňuje defenzivní postavení pová-

lečného českého nacionalismu u studentů. Zatímco socialistů je prý mezi studenty 

dobrá polovina, nacionalistů jen čtvrtina, Mirvald objasňuje proč: 

     Záhy se rozeznalo, ţe národní demokracie není tak národní, jak se vlastně mys-

lilo. Byla stále typicky mladočeská, měla sice nový červenobílý nátěr, který však 

zakrátko zešedivěl, odprýskal se a pod ním se začala rýsovat kramářovština. 

Nejen duchovní chudost nacionální myšlenky, ale i sama osobnost Kramářova, 

jeho politika a osobní ješitnost vedle trochu stařeckého pláče nad Ruskem, moti-

                                                           
31

 A to především zásluhou barokisty Alexandra Sticha (1934–2003), který navázal na přerušenou 

kontinuitu recepce myšlení Josefa Vašici (1884–1968) a Zdeňka Kalisty (1900–1982). Vašica mj. 

přispíval do Rozmachu, je moţné, ţe jím byl Švejcar (nar. 1885) ovlivněn. 

 



23 
 

vovaným jak osobně tak nacionálně, vyháněla a odpuzovala ty, kdoţ chtěli svůj 

nacionalismus opřít o něco ţivého… A právě z těchto let, kdy studentstvo naciona-

listického smýšlení nemělo se kam uchýlit a nenacházelo, kdo by je sdruţil du-

chovně, datuje se rozmach socialismu ve studentstvu. Po převratu se stalo totiţ 

studium přístupné širším vrstvám, i z rodin zcela nebo jen málo majetných, jediná 

„národní“ strana přitom měla a dosud má odium strany kapitalistické. Vzhledem 

k tomu, ţe příslušnost k Národní demokracii je více věcí stavovskou neţ skutečně 

nacionální, není divu, ţe nemajetní přirozeně tíhli k socialismu.  

Mirvald zde také zmiňuje velký vliv Devětsilu, nové poválečné literatury s jejím 

internacionálním leskem, proti němuţ se „skromný domácí nacionalismus náhle 

jevil jako přeţitek“. Odtud tedy poválečný vliv nalevo:
32

 

     Národní hnutí, které fašismu předcházelo, bylo stále jen filiálkou nacionalismu 

Kramářova, bylo pouze novou aplikací národně-demokratického smýšlení. Snad 

by bylo získalo studenty, přestoţe postrádalo vitality a přes svoji bezduchost, ne-

býti postavy Kramářovy, který hrál v zákulisí prim, vzbuzující u studentstva trpný 

úsměšek. Dnešní zbytky národně demokratického studentstva, i kdyţ se cítí být 

integrálními nacionalisty, nejsou o nic více a o nic méně neţ ostatní Národní de-

mokracie, jejich integrální nacionalismus kulhá stejně jako nacionalismus jejich 

strany.
33

 

Mirvald článek uzavírá domněnkou, ţe i kdyţ nacionalismus nenalezl mezi stu-

denty tolik odezvy jako socialismus, záhy prý dojde mezi oběma směry k boji o 

prvenství: „Fašisté mají dobré předpoklady, ale stejně dobré mají i komunisté.“ 
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 Dnes se to můţe zdát zvláštní, ale lidé z  Devětsilu a ze Stěţně chodívali do stejného podniku, 

do NÁRKAVu, tedy do Národní kavárny na rohu Národní třídy č. 11 a ul. Karoliny Světlé č. 1. 

V knize Ze ţivota avantgardy o tom Karel Honzík píše: „Hlavní gravitační centrum Devětsilu 

sídlilo převáţně v nároţním koutě, zatímco uprostřed místnosti, při hlavní zdi zasedala denně 

skupina takřečeného hradního tisku (Přítomnost a Lidové noviny). U vchodu hned vedle zádveří se 

soustřeďoval houf moderních katolíků (revue Stěţeň). Tak vznikl v malém kavárenském prostoru (6 

krát 20 metrů) jakýsi půdorys světonázorů, které tehdy zápasily o duši československého občana.“ 

(cit. dle Yvetta Dörflová – Věra Dyková, Kam se v Praze chodilo za múzami:literární salony, 

kavárny, hospody a stolní společnosti) 

 
33

 Volbou Gajdy vůdcem NOF se otevřela nová fáze vývoje českého fašismu: roku 1927 se fašisté 

poprvé vymkli národně demokratické kontrole. Odklon od Kramářovy strany byl trvalý: v prosinci 

1928 např. Gajda nařídil, aby při zemských i okresních volbách volili fašisté agrárníky, kteří se 

„svým sloţením a programem přibliţují nejvíce stavovské ideologii stavovského státu“. Do parla-

mentních voleb v říjnu 1929 šli v  Lize proti vázaným kandidátním listinám v bloku se Stříbrného 

radikálními socialisty, kteří měli k NOF ideově také dost blízko. Na konci r. 1931 byla roztrţka 

s Národní demokracií jiţ zcela otevřená. A Marešovu Národní frontu opustila NOF ještě před 

vstupem do Národního sjednocení. 
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O zahraniční politice do Stěţně přispívá Clément Haraoui. Některé postřehy z 

jeho článků Přátelská dohoda a evropská jednota, Spojené státy a Evropa jsou 

aktuální i dnes:  

     Nikdy nesmíme zapomínati, ţe Evropa se ze stanoviska Ameriky jeví jako jed-

notný celek, kaţdý z jejích národů ztrácí více méně své obrysy…  Evropa klesá 

beznadějně na kolena před Amerikou tak, jako zarmoucené duše poklekají před 

sochou sv. Antonína z Padovy.  

Přehled stavu národního hospodářství podává Jaromír Dřevo (Od deseti k pěti, 

viz přílohy). Jedinečný vhled do problematiky korporativismu v českém jazyce 

představuje překlad Bottaiova nelehkého textu Postup korporativní myšlenky 

v mezinárodním zákonodárství.  

Dění v umění spjaté hlavně z dnešní perspektivy – ostatně roky pečlivě budované 

– většinou vůdčích postav se „salonardy“ poválečných avantgard na nevelkém 

prostoru ironizují J. M. Augusta („ze všech pomníků, jeţ byly po válce postaveny, 

bylo pouhých 100% zadáno umělcům ze spolku Mánes“), Břetislav Štorm („Dnes 

je všechno umění – i udělat kotrmelec.“) a jiţ jmenovaný Alois Zabloudil 

(„…proč stále hledáme definici abstrakt k lepšímu pochopení – a na druhé straně 

věci konkrétní, čpící pozitivismem, abstrahujeme aţ hanba?“).  

O vojenství a situaci naší armády informuje Jaromír Brněnský. Jednoznačně 

přitom odmítá miliční systém, o němţ se ještě v roce 1928 údajně vedly spory a 

zároveň podtrhuje důleţitost předvojenské výchovy, především skautingu.
34

 

Zejména však varuje před zahraniční politikou, která se příliš spoléhá na různé 

pakty: 

     Nemůţeme přihlíţeti klidně k tomu, jak vedoucí činitelé ukolébávají národ 

v jistotu, ţe se nemá válek co obávati. Jest to trestuhodná naivnost. Můţe přijít 

doba, kdy budeme muset bránit samostatnost! Jest proto svatou povinností všech, 

kterým záleţí na národě, aby bojovali proti antimilitaristickým ideám, potírali 

švejkovinu a ulejváctví, které se tak vţilo za Rakouska, kdy jsme slouţili věci ci-

zí… 

Karel Hetteš zase líčí základní přehled dějin a rituálu zednářství (cenný je soupis 

literatury, v němţ jsou uvedeny některé polozapomenuté tituly), které jak známo 

hrálo jistou úlohu jiţ při vzniku ČSR a tento „okultní“ význam si udrţelo po celou 

první republiku. 

                                                           
34

 „Skauting se svým pohybem a cvičením v přírodě se pro předvojenskou výchovu hodí mnohem 

lépe, neţ nepřirozené cvičení na nářadí v tělocvičnách.“, píše Brněnský se zjevným ostnem proti 

Sokolu, který své členy vyzýval, aby vystoupili z Církve. K tomu pěkně např. Jakub Deml, Mé 

svědectví o Březinovi, Praha 1931, s. 321, 355. 
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Zcela typické pro fašismus je ovšem obsahové zastoupení „tradiční“ (O české 

genealogii) a „moderní“ tematiky (Naše a cizí letectví, Od stezky k železnici) a 

v jistém smyslu i odvolání se na Světové poslání islámu (Ikbar Ali, viz příloha).  

Obsah kaţdého z čísel doplňují stručné Aktuality, komentující zhusta spíše vnit-

ropolitické dění (Banky a vlastenectví, Hospodářská demokracie se odhaluje, Ob-

tíţe Benešovy, Sjezd národně demokratického studentstva, Zboţnění Antonína 

Švehly, Generální sjezd NOF. aj.). 

                                                                 *  *  * 

První číslo II. ročníku vychází 15. února 1929 ve změněném formátu, který se 

vrací k osvědčenému vzoru Rozmachu: jako čtrnáctideník zlevňuje Stěţeň z pěti 

na dvě koruny (ovšem při sníţení počtu stran o polovinu, z 32 na 16) a v této po-

době vychází ještě více neţ rok.   

Scheinostův úvodník k prvnímu číslu slibuje „pečlivěji a častěji přihlíţet i 

k aktualitám dne“, coţ ovšem dodrţeno nebude. Zpočátku se obsahově úplně na-

vazuje na předchozí ročník, teprve postupně, jak Scheinost o časopis ztrácí zájem, 

se náplň mění od „půlměsíčníku pro fašismus“ po jakýsi kulturně-vlastivědný 

historický občasník bez pevné koncepce.
35

 

Důvody si lze snadno domyslet. Co na jaře 1926 vypadalo hrozivě, mění se, tu 

pozvolna, tu prudce, v tragikomedii (s tragickým koncem pro jednotlivce!).
36

 

V létě 1929 to Scheinost rezignovaně shrnuje ve sloupku s názvem Organizace 

fašismu (Stěţeň č. 9, roč. II/1929, s. 144): 

    Taţení proti fašismu bylo akcí proti ideálům a proti lidem. Proti ideálu se ne-

povedlo, proti lidem, to je proti fašistům, znamenalo úspěchy a není to jinak ani 

moţno v korumpovaném českém světě, kde jsou na prodej duše jako brambory. 

Lidí neúplatných a neústupných je poskrovnu a ti mlčí, aby se nevydali pronásle-

dování a útrapám, které by ohrozily jejich klid a postavení. Raději si nechat dělat 
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 Viz články jako: Pohled na město Rakovník, Funkcionalismus, Heraldika (Břetislav Štorm), 

Chrudim, Problém obrazu, Ornamentika (Albín „Běluš“ Arnold), Regionalismus (Tobiáš Červen-

ka), Kam s divadlem (J. Schettina), Proti prohibici (R. W. Hynek), O Dvořáka a Janáčka (Karel 

Stolín), Literatura triumphans, Přemíra erotismu (Jan Novák), O filmu (Rudolf Mikuta), Proti 

architektuře konstruktivismu (Karel Charous), Král egyptský jede do Prahy (Vít Melichar). 

 
36

 „Nikdo v Čechách by nevydrţel takový nápor jako fašisté“, píše Říšská Stráţ v článku Leţ a 

klam (č. 3 z pátku 8. března 1929). „Smečka nepřátel, špiclů policejních a politických, neukoje-

ných ctiţádostivců a nezralých snílků, celý tiskový aparát levých je ve sluţbách realistů, vladařů 

státu. […] Osoby, systému protivné, odstraněny přerůzným způsobem a chyceny na velmi slabé 

háčky svých osobních nedostatků. […] Aţ to jednou poměry dovolí a bude lze uveřejniti statistiku 

persekucí funkcionářů NOF, bude československá veřejnost ţasnouti nad praktikami humanitář-

ství.“ O poměrech vypovídá uţ fakt, ţe ve třináctičlenném direktoriu NOF ´sedí´ nakonec šest 

policejních ´důvěrníků´ (Milan Nakonečný, Vlajka, Praha 2001). 
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na hlavu! Organizace jako NOF byla proto ohroţována tak, jako ţádné politické 

hnutí v českém národě od roku 1848. Nejen najatí špehouni, denuncianti a agenti 

politické kamarily, ale i nepevnost vlastních lidí, velmi často příliš pyšných a so-

beckých, podkopávaly dílo zdaru. Časté secese, jak se obyčejně později zjistilo, 

buď objednané, nebo zbytečné, nedovolily klidnou organizační práci, zatím co 

realistický aparát pracoval z boku, neštítě se spolupráce nejhorších lidí. Kdyby 

proti jakékoli politické straně bylo pouţito prostředků takových jako proti NOF, 

zhroutila by se jako domeček z karet (…) Proti generálu Gajdovi bylo dobré všec-

ko (…) badatel historický, obírající se po letech ţivotem generálovým, nebudou-li 

ovšem zničena akta jeho procesů, bude míti divadlo úchvatné, smutné a směšné, 

jakého neviděti tak hned… 
37

 

Mezi přispěvateli se postupně objevuje řada nových jmen (Rudolf Mikuta, Iwo 

Bauše, Kamil Havelka M. Král, Pavel Foltýn, Karel Rejman aj.), mnohá jsou však 

pseudonymy (např. Pavel Spára=Jan Scheinost).
38

 Přibývá ilustrací (Štorm) a 

osobně zaměřených útoků (především na „rudého“ Teigeho). Předposlední čtrnác-

té číslo v tiráţi přiznává, co je patrné jiţ několik čísel zpětně – Stěţeň řídí Mikuta 

se Štormem a Scheinost se Švejcarem jsou uvedeni jiţ „jen“ jako zakladatelé. 

Graficky nově řešená obálka ještě avizuje opětovnou proměnu v měsíčník pod 

jejich vedením, k tomu však jiţ nedojde. Patnáctým číslem z 24. dubna 1930 Stě-

ţeň, k posledku vycházející stále nepravidelněji, definitivně zaniká.
39

 

                                                           
37

 Trvalo půl století (1976), neţ v zahraniční Slavic Review historik J. Zorach objektivně rozebral 

„Gajdovu aféru“ a další čtvrtstoletí, neţ byl tento článek vydán v českém překladu (1990). Dnes je 

nepochybné, ţe Gajda se stal obětí politického komplotu, avšak Masaryk, který „pátral, organizo-

val, přikazoval a vůbec vynaloţil velké úsilí, aby Gajdu existenčně zničil“, se diskreditoval morál-

ně (viz Milan Nakonečný, Český fašismus, Praha 2006, s. 327 aţ 343). O Masarykovi v politice viz 

např. Ferdinand Peroutka, Deníky, dopisy, vzpomínky, Praha 1995, s. 145n., dále macharovská 

biografie Petra Sýkory, Básník proti Hradu, Praha 2009 a nejuceleněji zajisté dvojsvazkový Klim-

kův Boj o Hrad. 

 
38

 Scheinost jiţ od dob rozmachovských uţíval několika pseudonymů, nejpopulárnější byl asi 

Babička. Podpisoval se také Josef Barabáš, Matěj Karabec, Max, Jaroslav Plichta nebo Pavel Spá-

ra. 

 
39

 I za příznivějších vnějších okolností by to Scheinostův „gotický“ fašismus neměl s resonancí v 

NOF patrně nijak snadné. Podle Roberta Macha z fašistické opozice bylo počátkem roku 1927 

celých 55% členské základny původně orientováno národně-demokraticky (u dřívějšího Národní-

ho hnutí a Červenobílých to bylo aţ 90%!), 22% byl zastoupen dělnický tábor (přičemţ jen ze 7% 

šlo o bývalé sociální demokraty, komunisty, české socialisty a křesťanské sociály, zatímco zbylých 

15% vycházelo z Národního sdruţení, tedy „odborů“ opět spjatých s ND), 10% agrárnicky a pouze 

8% lidovecky (viz Václav Peša, c. d., s. 245). Odpoutáváním se od Národní demokracie NOF 

navíc jistě ztratila i některé zámoţnější mecenáše z řad burţoazie, které podle Scheinostových 

představ měla plně nahradit česky cítící katolická šlechta – velkostatkáři, coţ se ale nestalo (i kdyţ 

např. na Orlíku, jak vzpomíná František Schwarzenberg, Říšskou stráţ přinejmenším četli). 

V době svého působení v NOF udrţoval Scheinost dále kontakty s ČSL, jejímţ členem prý for-

málně ani nepřestal být, především s V. Myslivcem, a dokonce se pokoušel prostředkovat setkání 
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Jan Scheinost a jeho revue  

Narodil se (23. 2. 1896 v Sušici – 22. 5. 1964 v Praze) jako nemanţelský syn 

Františka Václava Scheinosta, syna zakladatele sušického sirkařství (Solo) Vojtě-

cha Scheinosta, a Jany Ryplové, která se do Sušice přistěhovala ze Slovenska (pří-

jmení Rypl nosil po celé dětství, jednoznačně legitimován byl aţ na prahu dospě-

losti).
40

 Po pětitřídce v Sušici studoval niţší gymnasium v Mladé Boleslavi a po 

jeho ukončení přestoupil na vyšší gymnasium v Praze. V roce 1915 úspěšně od-

maturoval a narukoval do armády.
41

 Po propuštění do civilu navštěvoval praţskou 

filozofickou fakultu, kde absolvoval 8 semestrů historie, studia však nedokončil. 

Působil poté jako suplující profesor dějepisu na reálce v Sušici a v rodném městě 

se téţ oţenil. S manţelkou Boţenou (roz. Sedlecká 15. 9. 1895 v Sušici) měli po-

stupně tři děti, Evu, Lucii a nejmladšího Jana.
42

 V roce 1923 rodina přesídlila do 

Prahy, kde zakoupila dům v právě vzniklé nové části Břevnova
43

 a Scheinost se 
                                                                                                                                                               
Gajdy s B. Staškem, vedoucím činitelem praţského vedení ČSL. K fašismu se také příznivě stavě-

ly některé regionální skupiny (časopis Moravský zápas v Jihlavě, Antošova zemědělská skupina na 

Slovácku) a fašisté pod Scheinostovým vlivem v řadě případů chtěli s lidovci spolupracovat (např. 

v obecních volbách 1927 na některých místech svým stoupencům doporučovali, aby volili ČSL), 

avšak uţ v září 1929 byl generální sněm NOF nucen konstatovat, ţe „lidová strana vidí jen své 

cíle“. Ve třicátých letech, především pod vlivem encykliky Quadragesimo anno, ovšem české 

křídlo lidovecké strany plně akceptovalo myšlenku stavovského hospodářského zřízení. Hlavním 

jeho propagátorem byl výše zmíněný B. Stašek, v pozadí však znovu stál Jan Scheinost, tehdy jiţ 

šéfredaktor Lidových listů. Viz M. Trapl, Politický katolicismus a Československá strana lidová 

v Československu v letech 1918-1938. Praha 1990, s. 24, 102, 103, 119. 

 
40

 Otec zemřel jiţ v roce 1919, matka, narozená ve slovenských Kočkovicích, o dva roky později. 

Jan legitimizací získal 3 nevlastní sestry a 1 bratra. 

 
41

 Narukoval k vozatajskému praporu č. 8 v Praze, pak slouţil u střeleckého pluku č. 29 a u pěšího 

čs. pluku č. 103. V poválečných protokolech má rozdílně uvedenu hodnost, kapitán jízdy („u dra-

gounského pluku č. 4 v Klatovech“) se později mění na vojína v záloze (degradace?), rozhodně jej 

však otázky vojenství nenechávaly chladným. K tomu srv. stať Militaristé a bojovníci nebo 

Durychovu charakteristiku z dopisu Josefu Florianovi z r. 1924: „Jan Scheinost jest dobrý chlapec 

28 letý, trochu divoký, jako hříbě. […] Připomínám, ţe jest povahy veselé, hlučné, zuřivý voják a 

imperialista, vodil nás v Praze na flámy a pili jsme někdy aţ do rána. Byl profesorem dějepisu a 

praštil s tím.“ (citováno podle: Martin C. Putna, Česká katolická literatura 1918–1945, s. 593) 

 
42

 Boţena Scheinostová zemřela 29. ledna 1969. Nejstarší dcera Eva (nar. 31. března 1920), pro-

vdaná Kratochvílová, zemřela 5. května 2002. Syn Jan (nar. 1930) údajně spáchal sebevraţdu jiţ 

v 60. letech po nezdařeném útěku přes hranice, není však vyloučeno, ţe jde o fámu: na náhrobku 

rodiny Scheinostových na hřbitově v Praze Dejvicích jeho jméno chybí, stejně jako jméno mladší 

dcery Lucie (nar. 1928).    

 
43

 O rozsahu Scheinostova „sirkařského“ dědického podílu vypovídá vedle moţnosti financovat 

různé publicistické projekty i pohled na dům, který Scheinost na jaře 1923 v Praze zakoupil. Jed-

nalo se o novostavbu, součást „zahradního města“, které právě vznikalo ve volném prostoru nad 

Bělohorskou třídou. Pro bytové druţstvo Náš domov, zaměřeného na hromadnou výstavbu rodin-

ných vil, je v r. 1921 navrhl František Roith. Domy č. 341–582 „reagují na doznívající kubistické 

období čs. architektury“, ovšem v podobě „přísně ztlumené klasizujícím Roithovým zaměřením“ 
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stal prokuristou Kuncířova nakladatelství.
44

 Současně se dalekosáhle věnoval pub-

licistické, literární i politické činnosti.
45

 V únoru 1930 na něj, na Gajdu a Pauluse 

bylo podáno trestní oznámení „pro přípravu státního převratu“.
46

 Po odchodu 

                                                                                                                                                               
(viz Kniha o Praze 6). Vzhledem k tomu, ţe se vlastně jedná o prvorepublikové „satelitní městeč-

ko“, posiluje srovnání s dnešními standardy přesvědčení o involučním charakteru praţské příměst-

ské výstavby… Původní Scheinostova adresa Nový domov č. 456 byla v roce 1930 změněna na 

Říčanovu č. 44 (podle českého šlechtice Pavla Kavka z Říčan, který se účastnil stavovského po-

vstání), v letech 1940–45 na Roupovského 44 (rovněţ podle českého šlechtice, Václava Viléma 

z Roupova, jenţ však po stavovském povstání uprchl do Berlína (!); nebylo by jistě od věci zjistit, 

kdo tuto změnu inicioval…) a po válce opět na Říčanovu.  

Tvrzení (komunisty) Vojtěcha Dolejšího, ţe Scheinost byl spolumajitelem nakladatelství Univer-

sum, které mj. „vydávalo i pověstný Rodokaps“ (viz Noviny a novináři, s. 141), je přinejmenším 

nepřesné v tom, ţe Rodokaps ve skutečnosti vydávala „společnost s ručením obmezeným“ Sběra-

tel, později Kvádr, jejímţ jednatelem ovšem byl – Dolejším rovněţ zmiňovaný – organizátor kato-

lického tisku Jindřich Hatlák, takţe neoficiální peněţní účast tiskových podniků ČSL na vydávání 

„mravního moru“ je pravděpodobná, byť se formálně jednalo o samostatnou společnost (za toto 

upozornění vděčím Aleši Zachovi z Ústavu pro českou literaturu AV ČR). Universum 

s Rodokapsem nic společného nemělo (viz heslo Vyšehrad v Lexikonu české literatury). 

 
44

 Scheinost od počátku do Rozmachu také významně autorsky přispíval a poslední dva ročníky 

spolu s Jaroslavem Durychem i redigoval. 

 
45 Scheinostova publicistická dráha započala v Sušických listech, které tehdy byly týdeníkem Ná-

rodní demokracie, kam vstoupil jako velký ctitel Viktora Dyka. Protoţe však tato strana nejevila 

dost zájmu o náboţenské otázky a práva katolíků, přestoupil záhy k lidovcům, pro něţ v Sušici 

zaloţil týdeník Stráţ pošumaví a stal se rovněţ spolupracovníkem Lidových listů, později v Praze 

ještě Praţského večerníku či olomouckého Našince či Třetí generace (1930–1933). Vedle toho 

psal do několika literárních listů jako Naše kniha nebo Kmen. Otokar Štorch-Marien pobaveně 

vzpomíná, jak se Scheinost ve Kmeni sešel s Juliem Fučíkem: „Ta dvě jména, vytištěná v tiráţi 

jednotlivých čísel, působila ovšem vedle sebe dosti groteskně. Fučík komunista, Scheinost katolík. 

A ten bojovný katolík odpovídá za redakci toho komunisty, na niţ nemá vliv vlastně ţádný.“ 

(Otakar Štorch Marien, Sladko je ţít, s. 359–360).    

 
46 Policie na základě rozličných udání donašečů a přeběhlíků došla k závěru, ţe direktorium NOF, 

a v něm hlavně tři jmenovaní, „zanášeli se v r. 1927 váţně úmyslem provésti tzv. fašistický pře-

vrat, zmocniti se vlády ve státě“. K tomu „nezřízeným způsobem podkopávali autoritu vládnou-

cích osob“, vyvolávali – přepady na Sázavě a v Berouně – právní nejistotu, ozbrojovali členstvo a 

navazovali k tomu kontakty se zahraničím. Snaţili se zabezpečit si „brachiální pomoc ukrajin-

ských organisací UNAKOTO“, k čemuţ získali souhlas [hejtmana] Ostranici. Ten vyslal v březnu 

1927 delegaci […] do Prahy, kde na její počest uspořádal Gajda v hotelu Gráf hostinu. Ostranica 

chtěl, aby se Podkarpatská Rus stala nástupištěm jeho akce proti Sovětům, a kdyţ se s ním Gajda 

(provázený Zástěrou a Scheinostem) v červenci setkal v Ţelezné Rudě, uzavřeli prý tajnou smlou-

vu, ţe Gajda v případě převzetí moci v ČSR dá tuto oblast do „plné nezávislosti vlády hetmana 

Ostranici“ a povolí tam mobilizaci Rusínů k boji za samostatnou Ukrajinu. NOF pak měla být – 

zejména prostřednictvím Bauera, který ale byl se svými výpověďmi exkulpován – ve styku 

s italskými fašisty, včetně vládních činitelů, a také s hitlerovci. (viz Klimek – Hofman, c. d., s. 

208). Pro nespolehlivost svědků a neprůkaznost, popř. neautentičnost písemných dokladů však 

soudní ţaloba nebyla nakonec vznesena. K tomu srv. téţ T. Pasák, c. d., s. 88 aţ 92; M. Nakoneč-

ný, Český fašismus, s. 93–94.  
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z NOF získal místo stálého redaktora Lidových listů a v roce 1933 povýšil na je-

jich šéfredaktora. Jako publicista přispíval i nadále do nejrůznějšího tisku. Za své 

aktivity spojené se zboţností a oddaností zájmům katolické církve byl v červnu 

1936 vyznamenán papeţským řádem Pro  ecclesia et pontifice.
47

 Politického vr-

cholu dosáhl v době II. republiky: 16. února 1939 plénum programové komise 

Strany národní jednoty schválilo Scheinostem z valné části navrţený program, 

který však jiţ nestačil vstoupit v platnost.
48

 Po vzniku Protektorátu Čechy a Mo-

rava se Scheinost ihned zapojil do Národního souručenství a v roce 1943 byl jme-

nován šéfredaktorem Národní politiky.
49

 V květnu 1945 byl zajištěn a v březnu 

1947 odsouzen za kolaboraci k 22 měsícům vězení.
50

 Po propuštění, neboť trest si 

                                                           
47

 O Scheinostově pozici v ČSL ve 20. a 30. letech nejpodrobněji asi Miloš Trapl, Politický katoli-

cismus a Československá strana lidová v Československu v letech 1918–1938, s. 24, 102, 103, 119. 

Partajně-politicky „exhumován“ byl Scheinost v roce 1933, kdy „je Benešem vyzván k hovorům o 

fašismu“. 

 
48

 Ucelené pojednání o stavovském uspořádání v Čechách publikoval Scheinost 28. února 1939 

v revue Tak pod názvem Nástin stavovské ústavy demokratické, avšak základy tohoto textu, na 

němţ se podílel i Ladislav Švejcar, spadají právě jiţ do roku 1927 (viz Jan Rataj, O autoritativní 

národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938–1939. Praha 1997, s. 73–

75, 130n.).  

 
49

 Jiţ v dubnu 1939 byl Scheinost mezi novináři vybranými pro okruţní cestu po Německu. Roku 

1940 se stal předsedou Českého svazu pro spolupráci s Němci v Břevnově a především členem 

výboru Národního souručenství (do roku 1942). Na manifestaci v Olomouci 27. června 1942 mj. 

tvrdě zaútočil Msgre. Šrámka, předsedu exilové vlády v Londýně (po Benešovi „zločinec č. 2“). 

Na vůbec největší manifestaci po atentátu na zastupujícího říšského protektora, která se konala 3. 

července 1942 na Václavském náměstí, stál v druhé řadě za prezidentem Háchou a představiteli 

ústředních protektorátních orgánů. V roce 1943 se zúčastnil mezinárodního sjezdu novinářů ve 

Vídni, o rok později byl po potlačení povstání vyslán jako reportér na Slovensko: výsledkem byla 

broţura Banská Bystrica (Praha 1944), na níţ se podíleli ještě novináři Karel Werner a Antonín 

Jaromil Koţíšek. Svatováclavskou orlicí byl vyznamenán dvakrát, nejprve bronzovou, pak stříbr-

nou, avšak členem výboru České ligy proti bolševismu, jak se uvádí, podle některých pramenů 

nebyl. 

 
50

 Soudy o charakteru Scheinostovy protektorátní činnosti se v literatuře liší. Často aţ nespravedli-

vě kritický, břitký, přitom ne vţdy dostatečně informovaný a přesto obecně respektovaný Václav 

Černý píše např. jednoznačně: „Smečku kolaborantů a zrádců – to byla víra všech – smete poráţka 

Němců. Ale nebylo vţdy jasné ani to,  k d o  je skutečným kolaborantem. Profesor Šusta jím přece 

nebyl, Václav Talich jím nebyl, Vlastimil Burian jím nebyl, Jan Scheinost jím nebyl.“ (Křik ko-

runy české, Brno 1992, s. 358). Učinil tak pouze na základě poslání, které Scheinost vykonal pro 

odboj během své cesty na Slovensko (s. 347 tamtéţ; srov. s P. Večeřa, c. d., s. 494)? Černého jistě 

nelze podezřívat z náklonnosti k politickému katolicismu… (viz Paměti I, 1921–1938, s. 309 nebo 

Paměti III, 1945–1972, s. 57–58) Pro Milana Nakonečného je Scheinost naopak „tvrdošíjný kola-

borant, především proto, ţe bytostně nenáviděl komunismus a Sovětský svaz zvláště [ještě na jaře 

1945 vystupoval v Národní politice tvrdě proti bolševismu a ´bolševickým hordám´, které hrozí 

zachvátit Evropu!]“ (Český fašismus, s. 96).  Také Pavel Večeřa na základě výpovědí svědků u 

Národního soudu potvrzuje, ţe „pracovní horlivost J. Scheinosta neztrácela na síle ani s blíţícím se 

pádem Třetí říše a dokonce spíše akcelerovala“, ke konci však sumarizuje: „Pod různými úhly 
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odpykal jiţ vazbou, pracoval v břevnovském klášteře,
51

 v roce 1948 byl však na 

základě výpovědi Josefa Vondráčka
52

 znovu zatčen a odsouzen pro „spolupráci 

s německou bezpečnostní sluţbou“ (SD). Do třetice byl pak odsouzen za „přípra-

vu úkladů proti republice“, celkově na 8 let.
53

 Propuštěn v červnu 1955 na amne-

                                                                                                                                                               
pohledu lze J. Scheinosta prezentovat jako oportunistu sledujícího dočasný vlastní prospěch, který 

se kryje před případnými následky svého jednání ´úlitbami´odboji, stejně jako obětavého člověka, 

jenţ se v situaci, kdy je konfrontován se vzájemně protichůdnými loajalitami – církvi, národu, 

rodině, podniku, podřízeným, ale hlavně okupantům a protektorátnímu establishmentu – snaţí 

nalézt neheroický, třebas i nízký, avšak účinný kompromis tak či onak prospěšný všem zúčastně-

ným. Nechybí tu ani rozměr obětování – chce-li kdo, můţe v J. Scheinostovi vidět i muţe, který na 

sebe ´po křesťansku´vzal kříţ, byť to byl kříţ kolaborace (c. d., s. 495 a 502). Dodejme, ţe Schei-

nost, který v Lidových listech z 31. ledna 1933 uvítal „převzetí moci“ úvodníkem s názvem Adolf 

Hitler konečně kancléřem, prošel na základě postupného odhalování inherentního protikatolické-

ho zaměření národního socialismu naprostou deziluzí, tváří v tvář bolševické hrozbě však zřejmě 

volil (stejně jako mnozí jiní přesvědčení katolíci nejen v románských zemích, včetně těch 

z nejvyšších hierarchií) „menší zlo“.   

 
51

 Scheinost byl v dobrém poměru s opatem břevnovského kláštera Anastázem Opaskem, který 

mu před Národním soudem dosvědčil, ţe „svým vlivem zabránil tomu, aby klášter zabrala němec-

ká armáda“ a po propuštění v roce 1947 jej také zaměstnal jako „výpomocnou kancelářskou sílu“. 

S. prý příleţitostně „opatu chuligánovi“ pomáhal i s redakcí kázání.  

 
52

 Josef Vondráček, novinář, který údajně jiţ před válkou pracoval pro Intelligence Service. Na 

její příkaz od roku 1939 činný v německé bezpečnostní sluţbě (SD, Sicherheitsdienst), po válce 

odsouzen na 12 let, v květnu 1955 (téměř současně se Scheinostem) propuštěn na podmínku („ve-

den v operativní evidenci, jeho lustrační lístek byl zabaven pro III. správu, 1. odbor, 2 odd. MV“).  

Během vazby i výkonu trestu učinil rozsáhlé, často fantasticky znějící výpovědi, mj. byl vytěţován 

proti Miladě Horákové, Titovým agentům“, pronikání sionistů, zednářů, proti ´kulturním pracov-

níkům´. O Scheinostovi 2. prosince 1948 ve vazební věznici krajského soudu v Hradci Králové 

prohlásil, ţe „byl spolupracovníkem a informátorem Jaroslava Hájka, který pracoval pro sluţebnu 

SD 100 v Praze (v níţ Vondráček působil jako vedoucí „Tagesberichtu“ a tedy Hájkův 

´nadřízený´) a podával mu zprávy o ´náladě českého obyvatelstva a o bývalých politicích lidovců i 

o politice římskokatolické církve´“(k tomu srov. Pavel Večeřa, c. d., s. 494!!!). Dále řekl, ţe „v 

rámci akce Dicka Jeffa britská ambasáda rozhodla, aby byl Scheinost (jinak téţ ´ člen vatikánské 

zpravodajské služby´) vzat pod ochranu britské tajné sluţby, jako tomu bylo ve válce“. Podle 

Vondráčka navíc „americká tajná sluţba navázala na konci války s SD styk, aby si zajistila její síť 

pro poválečnou potřebu“. Hned následující den po této výpovědi, 3. prosince, byl  Scheinost za-

tčen a převezen do Hradce.  
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 5. května 1949 byl Scheinost z Hradce předán k dalšímu trestnímu řízení. V období okolo XI. 

Všesokolského sletu (červenec 1948) se totiţ „zúčastnil ustavení ilegální Strany národní jednoty, 

koncipoval její programové prohlášení publikované ilegálním letákem a napsal provolání 

k americké veřejnosti“. Další lidé, s nimiţ se „spolčil k úkladům o republiku a v úmyslu přivoditi 

násilnou změnu ústavy republiky, pokud jde o její lidově-demokratickou formu“ byli: MUDr Jan 

Kukačka (nar. 1906), JUDr. Jan Hruška (nar. 1912), obchodník Jaroslav Kutil (nar. 1900), úředník 

a bývalý olympionik Václav Valoušek (nar. 1893), úředníci Vladimír Broţ (nar. 1920) a Karel 

Fišer (nar. 1905). Jiţ 10. května 1949 Státní soud v Praze Scheinosta odsoudil „pro zločin podle 

paragrafu 2. zákona na ochranu republiky z 19. 3. 1923 č. 50/23Sb k 5 letům („těţkého ţaláře 

zostřeného čtvrtletně jedním tvrdým loţem“) nepodmíněně, k peněţitému trestu 100 tisíc korun 

(1/4 jmění mu přitom byla zabavena jiţ při prvním soudu za kolaboraci v roce 1947) a ztrátě ob-
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stii,
54

 strávil zbytek ţivota jako skladník v lidoveckém knihkupectví.  Zemřel po 

těţké nemoci v roce 1964. Jak osobnost, tak ideová a politická úloha Jana Schei-

nosta čekají na komplexní zhodnocení. 
55

 

                                                                                                                                                               
čanských práv taktéţ na 5 let. U krajského soudu v Hradci byl pak za spolupráci s SD odsouzen na 

dalších 14 měsíců, přičemţ mu byla ale započítána vazba. Ze zamítnutého odvolacího řízení u 

Nejvyššího soudu 31. března 1950 vyšel Scheinost nakonec s úhrnným trestem 8 let. 

Programové prohlášení, které u soudu S. hlavně uškodilo, bylo cyklostylováno v počtu 300 kusů, 

z nichţ 100 se podařilo distribuovat. Jedná se o tři strojopisné strany A4, text byl (i v této době!) 

zaměřen nejen antikomunisticky, ale i protibenešovsky (proti bývalé londýnské emigraci).  
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 Jan Scheinost byl podmínečně propuštěn 28. června 1955 na základě amnestie z 9. května téhoţ 

roku. Jiţ dříve mu byl amnestií ze 4. května 1953 z trestu prominut 1 rok. Domnívá-li se Martin C. 

Putna, ţe „politické hry, které Scheinost hrál, byly ještě vyšší (a zřejmě ještě nepěknější), neţ jaké 

se doposud podařilo rozluštit“ (viz Česká katolická literatura 1918–1945, s. 601), budiţ řečeno, ţe 

pro „orgány MV“ Scheinost krátce pracoval – Vondráčkovým prostřednictvím – jiţ v roce 1947, 

kdy se po propuštění znovu zapojil do ČSL, tehdy se prý ale oba muţi domluvili, ţe budou „pře-

dávat jen zprávy bezcenné nebo desinformační“. Ţe Scheinost s StB nějakým způsobem spolupra-

coval i po svém odsouzení vyplývá ze záznamu o existenci osobního svazku č. 8776 („bez mapy 

osobních zpráv“), kde figuroval pod krycím jménem „Urbánek“, skartovaného v květnu 1970 

(uloţen byl ovšem jiţ 5. května 1956). M. Nakonečný např. uvádí, ţe „v Ruzyni bylo zvláštní 

oddělení, kde J. Scheinost, dr. František Lelek a Mohamed Abdulah Brikcius (vl. jm. Alois 

Bohdan) pracovali na zadaných překladech z cizích jazyků.“ (viz Český fašismus, s. 285). 29. 

května 1956 byla II. správou MV, 4. odd. na Scheinosta vyhotovena nová karta, důvodem  bylo 

„podezření ze spolupráce s německou zpravodajskou sluţbou“ (tato karta byla uloţena 8. března 

1965). Jinak byl registrován i v evidenci tzv. „bývalých lidí“. Rozpaky či podezření můţe vzbudit 

fakt, ţe se Scheinost v době, kdy je podle Putny „oblíbený, veselý společník praţských kulturních 

kruhů“, velmi sblíţil s Janem Vrzalíkem, bývalým vlajkařem a taktéţ přísným katolíkem, který 

byl následně (v roce 1960) odsouzen na dva a půl roku za kavárenské „protistátní řeči“ (viz M. 

Nakonečný, Vlajka, s. 320; M. C. Putna, c. d., s. 807).  

 
55

 „Z často protichůdných hlášení informátorů vychází dost zvláštní mozaika jeho osobnosti“, píší 

Klimek s Hofmanem, „Scheinost byl zřejmě ţivelný antiautoritář zvláštního raţení“, jehoţ „asi i 

trpké vzpomínky z dětství vedly od mládí k revoltování proti ´špatnému´ světu a řádu; militantní 

katolicismus pak k odporu proti ´antivatikánskému´ Hradu. Nebylo mu proti mysli revoluční nási-

lí; zakládal jakési tajné revoluční bojůvky uţ dříve mezi klerikální mládeţí.“ (s. 153). Pro jiné 

autory je „revoltujícím moralistou ryzích, byť problematických postojů“ (M. Nakonečný, Český 

fašismus, s. 96), „typem konzervativního romantika, hledajícího bezpečí v minulosti naplněné 

univerzalitou katolicismu a řádem velkých slohů se smyslem pro vytříbenou formu i provokující 

originalitu“, který k fašismu inklinuje „z úzkosti vzdělaného a citlivého člověka z moderního světa 

nabízejícího volbu, bezděky však produkujícího i prázdnotu a odcizení“ (Večeřa), anebo „nadaný 

stylista a fanatický sluţebník katolické víry“, jenţ se „uţ za první republiky se stal ve společen-

ských kuloárech legendou pro svůj na odiv stavěný odpor ke konvencím, zvláště v odívání, a pro 

své jedlictví gargantuovských rozměrů“ (Rataj). Pro donašeče Henycha byl v r. 1928 „ jediný 

z direktoria vskutku náboţensky věřící, ´gotický´ klerikál. Neobyčejně inteligentní, duch velmi 

bystrý, velmi dobrý novinář a řečník, byť příliš intelektuálský. Cholerik. Překáţky jej lámou, zvláš-

tě kdyţ jeho cíl v dálné mlze mění dosti nuance“. Poválečné svědecké výpovědi (viz práce P. Veče-

ři) jej vesměs charakterizují jako nadaného, schopného, vysoce vzdělaného a renomovaného novi-

náře, velmi precizního, výkonného a pracovitého člověka těšícího se společenské prestiţi 

ovšem…se sklony k oportunismu a alibismu (Je v tom kus Demlova: „Buďte jako hadové!“?). 

Ideově byl kromě řady článků a statí autorem organizačního řádu NOF (Ústavní nový řád) a spolu 
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Stručné zatím podal jen Jiří Brabec v Souvislostech (č. 4/1995): „Domnívám se, ţe 

fašistické hnutí mělo, a to jenom v jeden čas, pouze jednu osobnost – Jana Schei-

nosta, jehoţ donkichotský zápas můţeme sledovat například v Rozmachu. Schei-

nost jediný věděl, ţe český fašismus bez myšlenkové preciznosti, bez ideové páteře 

vlastně pouze paběrkuje. A ani v italském fašismu nespatřoval jednoznačný ideál. 

Jeho odpor k liberalismu a socialismu jej vedl k představě, ţe západní svět je 

v rozkladu, ţe demokracie je nejen labilní, ale ţe je brzdou duchovního rozmachu. 

Mohl snadno poukázat na kuplířství parlamentu a politických stran, na korupci, 

na podbízení se davu, tj. voličům, na demagogii stranické rétoriky atp. Autorita-

tivní princip, který byl tehdy běţně identifikován s katolicismem, stejně jako ado-

race národa, který má své určení v Boţím plánu, byly namířeny proti duchovní 

anarchii, neukázněnosti, libovůli, sobectví. Byly to zcela bludné cesty, ale na roz-

díl od tehdejších kritiků, kterých věru nebylo málo, se domnívám, ţe nelze Schei-

nostovi – a koneckonců ani Rozmachu – upřít, ţe nově tematizoval duchovní a 

politickou problematiku a jiţ tím poukazoval na rozpory a otázky, jeţ mnozí ve-

hementně ignorovali, bagatelizovali nebo zakrývali.“
56

 

 

                                                                                                                                                               
s L. Švejcarem i jejího programu (Nástin stavovské ústavy). Vedle italského fašismu, který od 

roku 1925 zjevně směřoval ke kompromisu s katolickou církví, mu pravděpodobně byla vzorem i 

roajalistická a katolická Action française (v druhé polovině 30. let pak španělští requetés či belgič-

tí rexisté), avšak jeho koncept českého „gotického“ fašismu je původní (rozhodně zde tedy nejde o 

fašismus, který by „vzešel z krize Národní demokracie“!). Zároveň nebyl „jen“ teoretikem. Zpola 

výhruţně, zpola podezřele působící označení „šedá eminence“ se v jeho charakteristikách vyskytu-

je nápadně často. Praktická zákulisní politika se vší dvojakostí a intrikami, jeţ s sebou nese, byla 

totiţ – mimo psaní a veřejné proslovy – hlavní jeho metodou v prosazování idejí a vlastních zámě-

rů“, včetně podněcování „přímých akcí“. Na závěr je znovu nutné zdůraznit, ţe Jan Scheinost byl 

zajisté především katolík a fašistická třetí cesta pro něj nebyla neţ dobové vehiculum, tak jako 

třeba v Itálii pro pohanského tradicionalistu Julia Evolu. A to katolík nerezignující na misijní po-

slání a s ním spojený autonomní mocenský nárok, který zaručuje překlenutí partikulárních zájmů 

katolickým univerzalismem a solidarismem.  
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 Bylo by nespravedlivé tvrdit, ţe „před Scheinostem“ byl český fašismus ideově bezprizorní. J. 

Brabec snad jen nekriticky přejímá Scheinostovu vlastní argumentaci, kdyţ zdůrazňoval novost 

svého pojetí fašismu a zásadní přelom v přístupu k němu. Fakt, ţe měl díky pověsti Rozmachu 

intelektuální kredit, jemuţ se dosavadní více či méně anonymní „fašističtí ideologové“ netěšili, 

tuto jeho pozici umocňoval. Asi prvním pokusem o objasnění kořenů a zdrojů českého fašismu je 

však jiţ broţura V. Veselého Co chce Národní hnutí z roku 1923 (kapitola ´Český fašismus´). 

Z téhoţ roku pochází práce S. Nikolaua Pravda o Národním hnutí. Roku 1925 přišel R. Mach, 

jehoţ si autorsky cenil i Otokar Březina, s Ideovým programem Československých fašistů.  Po 

vzniku NOF byla v Mladé Boleslavi vydána broţura D. Havlíka Národní hnutí fašistické 

v myšlenkách (kapitola ´Co je fašismus´), o celkovou charakteristiku našeho fašismu se v roce 

1926 pokusil B. Kladivo v dílku O československém fašismu. Nejucelenější studií je ale Fašistický 

stát brněnského fašistického funkcionáře a redaktora O. Leblocha z r. 1927, tedy z doby, kdy 

v čele NOF stál jiţ R. Gajda. Krouţek kolem Scheinosta s „národnědemokratickými“ tezemi typu 

„Spojené státy slovanské“ polemizoval (např. L. Švejcar v Říšské stráţi, seriál Slovanství).  
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Stěžeň 

Periodicita, rozsah a cena: Revue měla vycházet jednou měsíčně (uzávěrka byla 

20. kaţdého měsíce) vyjma prázdnin, po 5 korunách při rozsahu 32 stran. První 

ročník z roku 1928 má ovšem čísel jen 9, neboť poslední vyšlo v prosinci jako 

dvojčíslo.  

Sídlo: Redakce a administrace na Karlově náměstí č. 10 v Praze 2 byla zrušena jiţ 

v květnu a Scheinost, v tiráţi uvedený jako vydavatel a odpovědný redaktor, ji 

přesunul k sobě domů do Břevnova, ul. Nový domov č. 456 (později Roupovské-

ho, dnes Říčanova 44). Úřední hodiny byly denně od 10 do 13 hodin, redakční 

hodiny kaţdý pátek od 16 do 18 hodin. 

Tisk a expedice: tisklo se v Průmyslové tiskárně, expedovalo z Husovy ul. č. 17 na 

Praze 1, posléze z Petrské 3a na Praze 2, kde sídlila (dočasně) i redakce Říšské 

Stráţe.  

Reklama: Říšskou Stráţ pravidelně propagovala celá jedna stránka. Dále je anon-

cováno „Středisko fašistů“ v Praze 7, restaurace U Ráţů na Belcrediho tř. 17 

(dnes Milady Horákové). Placená reklama na zboţí se objevuje výjimečně v č. 3 a 

v č. 4 – firma Titěra, Praha II., Vodičkova 19 (prádlo, kravaty, gumáky). Počát-

kem r. 1929 vydal Stěţeň také své plakáty. 

Ostatní autoři 

Augusta, Jan Maria (nar. 16. 8. 1897 v Praze, zem. 3. 10. 1939 tamtéţ). Umělec-

ký historik a kritik, redaktor Dalibora, Výzvy Červenobílých a Svobody. Jako 

„pokračovatel tradic české literární dekadence a symbolismu“ přispíval téţ do 

Moderní revue. Monarchista. 

Balthasar, Vladimír PhDr. (nar. 21. 6. 1897 v Praze, zem. 10. 11. 1978 tamtéţ). 

Zoolog, muzikolog (Dalibor) a novinář.  Od r. 1920 red. Československé Repub-

liky, od r. 1923 šéfredaktor Československých Novin, pak šéfredaktor Říšské 

Stráţe, člen direktoria Národní obce fašistické, avšak nakonec jeden z jejích čet-

ných „zrádců“. 

Hetteš, Karel. Úředník, vedoucí Junáků NOF, „silně radikální ve slovech i meto-

dách“, člen komanda ze sázavské aféry, v říjnu 1927 odsouzen k půlročnímu vě-

zení. NOF opustil údajně proto, aby se mohl „věnovati jen boji proti zednářstvu“. 

Ve 30. letech šéfredaktor Hodáčových Národních novin, v protektorátu pak tisko-

vý referent u předsedy Národního souručenství Jana Fouska. Spolu se Scheinos-

tem byl ve skupince, které bylo navrţeno provedení atentátu na K. H. Franka (viz 

Pavel Večeřa, Jan Scheinost – prominentní katolický novinář před Národním sou-

dem, v: Osobnost v církvi a politice, s. 500–501). 



34 
 

Mirvald, Karel (nar. 12. 12. 1904 ve Vídni). Středoškolský profesor a redaktor, 

od dob Rozmachu přispíval do katolicky orientovaného tisku („velehradský publi-

cista“), později autor cestopisných a zeměpisných knih (Celým světem). 

Paulus, František, „Gajdův kancléř“ a neformální hlavní mluvčí NOF, za hrdin-

ství na frontě obdrţel rakouský řád Signum Laudis, předseda Národní obce sta-

vovské, v roce 1929 byl autorem broţury Generál Gajda před kárným výborem 

(vyjít však mohla aţ o deset let později v Bratislavě pod názvem Případ generála 

Gajdy). Monarchista. 

Hradní informátor Ludvík Henych o Paulusovi: 

 „Člověk bystrý, vykutálený, dosti zručný novinářsky, dobrý obchodník, houţevna-

tý a vytrvalý, který ví, co chce… odváţný a nebojácný.“ Srov. Klimek – Hofman, 

c. d., s. 154, 188 nebo M. Nakonečný, Český fašismus, s. 83, 84.   

Šnepp, Ferdinand Karel (nar. 1877, zem. 1943), legionářský veterán, funkcionář 

NOF („šéf tisku“) a člen direktoria, šéfredaktor Říšské Stráţe, prý „jediný mluvil 

s Gajdou bez obalu“. Stejně jako Paulus přešel později do Stříbrného Národní 

ligy. 

Henych o Šneppovi: 

„Houţevnatý, dovede strádati a se obětovati. Zavilý.“ 

Štorm, Břetislav (nar. 21. 6. 1907 v Řevničově u Rakovníka, zem. 11. 2. 1960 

v Praze). Ing. arch., malíř, heraldik. Přispíval mj. do Rozmachu, Řádu, Obnovy. 

Známé jsou jeho Erbovní kníţky (1935-41). Spolupráce s Karlem Schwarzenber-

gem (Bojna).  

Lit.:Zdeněk M. Zenger (ed.), Břetislav Štorm, Praha 1937; sborník Břetislavu Štormovi jako „pré-

miový tisk III. ročníku časopisu Heraldika“, 1970; Mojmír Trávníček, Nostalgický lyrik řádu Bře-

tislav Štorm, v: Proglas č. 8/1993, s. 36–40; M. C. Putna, Česká katolická literatura 1918–1945, s. 

602–614. 

Švejcar, Ladislav (nar. 4. 6. 1885 v Hradci Králové). Středoškolský profesor čin-

ný jiţ v Národním hnutí, přispíval do Rozmachu, autor knihy Naše zahraniční 

politika (1926), šéfredaktor Říšské Stráţe, člen direktoria NOF. 

Informátor František Bauer: 

 Lituji prof. Švejcara, poněvadţ člověk bystrých postřehů a správných názorů obě-

toval pro fašistickou myšlenku vše, ţivot rodinný, vlastní zájmy existenční a co 

hlavního – zrak – hodnoty to obrovské, které nemohou mu býti nikdy zúročeny ani 

nahraţeny. 

Zabloudil, Alois (nar. 5. 3. 1885 v Úšově na Moravě, zemřel r. 1942 

v Mauthausenu). Akademický malíř, „studoval v Mnichově, vystavoval v Římě, 

ţil v Paříţi“ (ale také ve Švýcarsku, v Holandsku a především v Itálii). Roku 1928 

se vrátil do ČSR. Byl členem pracovního výboru výstavy výtvarné generace Ná-

rodního divadla (1932). R. 1936 pořádal soubornou privátní výstavu v Litovli (81 

prací). „Česká spojka“ v Římě. 

Zpráva o Z. z dobového tisku: 
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„Fašistický uličník Zabloudil, který se přihlásil o slovo na schůzi Protifašistické 

ligy na Ţofíně, byl na výzvu předsedající ţeny: ´Vidíte ho, tam sedí, tak mu dejte!´, 

zbit. Vrhlo se na něj desítky lidí, včetně předsedající. Přítomní intervenující komi-

saři výzvu slyšeli, ale stáli bezúčastně. Zabloudil byl pobodán a s četnými trţnými 

ranami a podlitinami skončil polomrtev v nemocnici.“ 

Onou agresivní předsedající byla soudruţka Švábová, choť Karla Švába, budoucího náměstka 

Národní bezpečnosti popraveného v roce 1952 v procesu s protistátním spikleneckým centrem 

„sionisty“ Rudolfa Slánského;  i Scheinost byl ve dvaapadesátém dodatečně vyšetřován, neboť 

„ještě před zatčením v prosinci 1948 věděl o tom, ţe americký velvyslanec Steinhardt hovořil o 

oposici v KSČ, vedené Josefem Frankem a současně věděl o spojení Rudolfa Slánského se 

Steinhardtem. Na omluvu, proč to neuvedl při vyšetřování v roce 1950, se vymluvil, ţe to nepo-

kládal za důleţité.“ /Archiv bezp. sloţek, sign. 300 – 17 – 2/1-99/  

Publikované fotografie 

Reprodukované archivní snímky Jana Scheinosta se jiţ objevily v: Jan Rataj, O 

autoritativní národní stát, s. 131; Tomáš Pasák, Český fašismus 1922–1945 a ko-

laborace 1939–1945, obrazová příloha s. 1, 2 (zde mylně uveden jako první zle-

va); František Paulus a Ferdinand Karel Šnepp, tamtéţ, s. 3! 

Chronologický přehled, který naše téma zasazuje do širších souvislostí 

1925 

Březen – Říšským prezidentem se stává maršál Paul von Hindenburg, monarchis-

ta. 

Listopad – KSČ dostává v parlamentních volbách 934 tisíc hlasů (nejsilnější 

agrárníci mají 970 tisíc)!  

Prosinec – V Locarnu je poprvé zásadně oslabeno mezinárodní postavení ČSR. 

1926 

Zvěsti o přípravách socialistů na oktroj či puč. 

Březen – Vznik Národní obce fašistické v Praze. 

Květen – V Polsku maršál Pilsudski zavádí autoritativní reţim ozdravění (sanace); 

v Portugalsku generál Gomes da Costa ruší ústavu a rozpouští parlament (autokra-

tické reţimy jiţ několik let existují i v Bulharsku /1923, profesor A. Cankov/ a ve 

Španělsku /1923, generál Primo del Rivera/; v obou těchto zemích je – stejně jako 

ve fašistické Itálii – zachována monarchie; v Rakousku stojí v čele vlády prelát 

Ignatz Seipel. 

Červen – Kolují pověsti, ţe fašisté na dobu VIII. všesokolského sletu plánují stát-

ní převrat. 

Červenec – Generál Gajda, faktický náčelník hlavního štábu čs. armády, je obvi-

něn jako „placený sovětský špion“, poslán na dovolenou a nakonec (počátkem r. 

1928) degradován na vojína. Hrad startuje kampaň proti Stříbrnému. 
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Září – Masaryk účtuje s fašismem v Prager Tagblattu („pathologická ssedlina“). 

Viktor Dyk v Samostatnosti: „Právo, jež reklamujeme pro Gajdu, reklamoval 

kdysi prof. Masaryk pro Hilsnera…“ 

Říjen – Konzervativnější a pravicovější vláda tzv. panské koalice, ale s německou 

účastí (Německý svaz zemědělců, Německá křesťansko-sociální lidová strana, 

Německá strana ţivnostenská, Německá sociálnědemokratická dělnická strana). 

Prosinec – Vojenské oddíly v čele s Antanasem Smetonou nastolují autoritativní 

reţim v Litvě. 

1927 

Leden – Radola Gajda zvolen do čela NOF. Jeho odpůrce to naplňuje divokou 

radostí… (Krok ke svému pádu do léčky učinil sám.) 

Květen – vychází první číslo pravicového týdeníku Fronta Karla Horkého. 

Srpen – Celostátní sjezd NOF v Mladé Boleslavi; „sázavská aféra“. 

Prosinec – Scheinost prosazuje, aby řízení NOF za Gajdu prakticky převzala 

„pětka“ direktorů.  

Národní demokracie přijímá usnesení, podle něhoţ národní demokrat, člen strany, 

nesmí být zároveň členem fašistické organizace. 

1928 

Konrád Henlein s kamarády z mládeţnického hnutí a ţáky Othmara Spanna 

zakládá politický klub Kameradschaftbund, který chce parlamentní demokracii 

nahradit stavovským řádem. 

Únor – Generální sněm NOF v Národním domě na Smíchově; vychází první číslo 

Stoţáru/Stěţně. 

Listopad – Definitivní pád liberální vlády v Rumunsku (v červnu 1930 provolá 

Národní shromáţdění prince Carola králem). 

1929 

Leden – Král Alexander I. si přisvojuje všechnu zákonodárnou a výkonnou moc, 

ruší ústavu, zakazuje všechny politické strany a rozpouští parlament. Jeho králov-

ství dostává nový název Jugoslávie; Vojtech Tuka zatčen za iredentu.  

Únor – Lateránské dohody; na V. sjezdu KSČ se ujímá vedení Klement Gottwald: 

strana, opírajíc se o program Kominterny, zahajuje okamţité přípravy k realizaci 

bolševické revoluce. 

Říjen – Černý pátek na Wall Streetu. 

Archivní prameny 

Archiv bezpečnostních sloţek: Archiv pro studium totalitních reţimů sign. 

V 5390 a V 2646; odd. archivních fondů FMV, sign. 300 – 17 – 2/ 1-99; 305 – 

327 – 6/71 – 95; 305 – 330 – 7/82 – 87; Z – 10 – 16/103 – 107. 
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Přílohy 

Titulka pátého čísla revue Stěţeň 

Napravo a nalevo – Jan Scheinost vymezuje postavení fašismu 

Otec, bojovník a producent – Jan Scheinost  charakterizuje fašismus 

Od deseti k pěti – Jaromír Dřevo popisuje hospodářskou situaci I. republiky, která 

nápadně připomíná poměry dnešní. Náhoda? 

Chvála selského ţivota – ukázka z článku B. Zuba o měnícím se venkově po 

vzniku republiky 

Jan Scheinost v karikatuře Rudolfa Mikuty 

Rudolf Mikuta a Břetislav Štorm, redaktoři Stěţně, v Mikutově karikatuře 

Heraldika – ukázka z článku a ilustrace Břetislava Štorma 

Návrh „futurististické“ rotundy od architekta Josefa Syka 

Světové poslání islámu – článek Ikbara Aliho jako inspirace pro poslání křesťan-

ství 

Le fascisme en Tchécoslovaquie – ukázka z článku o vzniku a vývoji fašismu 

v Československu pro zahraničí. 

Přístup k přílohám odtud http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/edice-fascikly/, 

nejlépe kliknutím na reprodukci titulky Stěţně č. 5.  
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