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A. KRIZE:
Její problematika v Evropě
i u nás
„Já sám jsem při různých příležitostech v exilu prohlásil, že ze své
strany v daném okamžiku vše, co jsem v těch těžkých dobách své
presidentské funkce konal, parlamentu a celé národní veřejnosti
předložím. Jsou to otázky, týkající se událostí politiky vnitřní i zahraniční…, zatím jsem od toho pro tento okamžik upustil. Učinil
jsem tak z důvodů především mezinárodních; nemohl bych ještě
ani dnes říci vše, co by mělo býti řečeno a co by mohlo události
všecky úplně a správně osvětliti. Jsou to věci, které drásaly a drásají ještě dnes všecky naše city, a jistě je třeba o nich mluvit ve
chvíli, kdy to bude bráno u nás více jako historie nežli politika.
Všecky své věci – fakta, názory a stanoviska k nim – mám však
už úplně připraveny a předám je veřejnosti, jakmile situace bude
k tomu vhodná anebo jakmile budu o to pravoplatnými činiteli
požádán. A pak řeknu o všech těch pohnutých událostech pravdu
plnou a všecku, jak já ji viděl a jak já jsem ji zažil.“
(„Zpráva národu“ přednesená
prezidentem dr. Edvardem Benešem
28. října 1945 v Prozatímním Národním shromáždění)

1.1 ÚVOD
Dne 26. září 1938 poslouchali jsme v Praze s těžkým rozechvěním
řeč pronesenou v berlínském Sportpalastu Adolfem Hitlerem, říšským kancléřem německým a Führerem německého národa, řeč,
která byla jedním z nejlživějších a nejpodvodnějších projevů jeho
života a v níž nakonec vyvrcholil svůj fanatický útok proti Československé republice a proti jejímu prezidentu těmito slovy: „Zde
stojím já a tam stojí pan Beneš. Mezi námi musí býti rozhodnuto.“
Ano, byl to boj dvou nesmiřitelných světů. A otázka byla položena A. Hitlerem správně a přesně.
Šest těžkých, velmi těžkých let přešlo. Přišla naše mnichovská
porážka a hrozná zklamání ze západních demokracií; nevýslovná
mravní utrpení, pustá, bestiální německá pronásledování
a strastiplné dlouholeté národní ponižování; náš zarytý a systematický, tu odvážný a tam zoufalý vnitřní odpor a náš druhý, z počátku
krajně obtížný zahraniční odboj a vojenský a diplomatický zápas.
Pět let strašné, pro nás téměř nekonečné války, velká německá
vítězství a německé naduté a nekulturní triumfování a sprosté
nadouvání se, doprovázené těmi nejneuvěřitelnějšími německými
válečnými ukrutnostmi, jež svou nelidskostí mají sotva v historii
sobě rovných, za[ů]stávajíce navždy těžkou neodčinitelnou pohanou a odsouzením německého národa. A nakonec ty odstrašující a zasloužené válečné porážky německé armády a hrozný pád
onoho politického výtvoru, jemuž se říkalo nacismus a třetí říše,
jenž chtěl vládnout světem po tisíc let, a jenž přisoudiv našemu
státu nelítostný konec, připravoval našemu národu bědné živoření
pod knutou Herrenvolku.
Dnes však tu stojíme opět v plné své síle, ve svobodné, velikou a slavnou historií posvěcené Praze, vzhlížejíce k rozbitému
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Berlínu a k rozvalené třetí říši se vztyčenou hlavou, s čistým štítem
a s čistým svědomím; s vědomím velikého historického vítězství
a s vědomím vítězství naší veliké národní tradice; se sjednoceným
národním státem a s velikým mravním a politickým zadostiučiněním za všecko to, co se nám stalo v Mnichově a po něm.
A v této chvíli voláme i my k celému svému národu a k národům
ostatním: Ano, tam stál Hitler a jeho třetí říše se vším tím, co znamenali, a zde stojíme my. A mezi námi bylo rozhodnuto: bojem na
život a na smrt; vítězstvím poctivých lidí nad nejničemnějším zlem;
soudem světa, historie a Prozřetelnosti.

–9–

1.2 SMYSL DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
A) Vývoj k první válce světové
Pád evropských absolutních monarchií a Francouzská a americká
revoluce z konce 18. století na jedné a současný vývoj konstitučního
práva anglického v 17., 18. a 19. století na straně druhé skončily
pro Evropu období jednak posledních zbytků doby feudální, jednak
skoro dvousetleté trvání absolutní monarchie, odevřevše cestu
k vývoji moderní, zejména evropské demokracie. Duchovně jevil se
na evropském kontinentě zápas o moderní dobu, vedoucí k demokracii 20. století, jako revoluce proti nesvobodnému myšlenkovému
systému středověké církve, zbytků feudální společnosti aristokratické a absolutní monarchie. Byl to boj o vytvoření myšlenkového
systému liberalismu a individualismu 19. a 20. století.
Francouzská revoluce se svým ideovým a mravním podkladem
byla výrazem celé té myšlenkové práce od doby filozofie a politiky
středověké. Znamenala vrchol a poslední stupeň středověkého
myšlenkového boje o svobodu individua, neboť společně s revolucí
americkou oddekretovala soubor přirozených práv svobodné lidské
osobnosti a zavedla novou moderní právní společnost. Prohlášení
práv člověka a občana revolucí Francouzskou a americkou je politickým a filozofickým činem, v němž byla zhuštěna myšlenková
a politická práce a boj pěti století, ba možno říci, boj o politický
vývoj a politickou organizaci společnosti všech věků. Bylo to uznání
přirozených práv člověka, svobody svědomí, vědy, víry a náboženství, rovnosti lidí, národů a ras – a byl to výraz celé oné univerzalistické filozofie, jíž říkáme dnes filozofie humanistická.
Ale prohlášením práv individuálních stala se Francouzská
revoluce výrazem i onoho individualismu a liberalismu, jenž dal
– 10 –

základ k moderní svobodě hospodářské, tj. k liberálnímu systému hospodářského industrialismu a kapitalismu 19. a 20. století,
k rozvoji přírodních věd, vědy a techniky vůbec a k jejich plnému
uplatnění zejména na život hospodářský; tím se došlo k netušenému hospodářskému rozmachu Evropy a Ameriky 19. století,
k veliké průmyslové a obchodní přeměně řady evropských států
a národů a konečně k vytvoření, po stránce hospodářské a so
ciální, celého moderního státu průmyslové buržoazie 19. století
a jejích politických režimů konstitučních. Jednou větou řečeno:
individualismus a liberalismus Francouzské revoluce přivodil vytvoření moderních industriálních a kapitalistických buržoazních
demokracií.
Revoluční filozofie práv člověka a občana přinesla však současně
s budováním nového řádu buržoazní civilizace a demokracie zá
rodky jejího dalšího logického vývoje a vlastně brzkého roz
kladu. Postupné uplatňování práv člověka a občana při současném
tvoření a rychlém vývoji moderního industrialismu a kapitalismu
vedla nevyhnutelně k tvoření nových hnutí lidových, socializujících
a socialistických, a tím vyvolalo nutně v politický život čtvrtý stav –
dělníka a malého rolníka –, položivši tak otázku, jak dáti plnou
a rovnou účast v novém politickém a sociálním řádu evropském
nejširším vrstvám lidovým všech kategorií. Položilo skutečný
problém demokracie, tj. otázku opravdové, všestranné a dů
sledné lidovlády ve věcech politických, sociálních a hospodářských.
Souběžně s tímto vývojem hnutí po spravedlnosti sociální a po
demokratické rovnosti – a zároveň jako jeho přirozený a nutný důsledek – jde nevyhnutelně postupné osvobozování potlačených
a nesvobodných národů evropských a zdůrazňování myšlenky
nacionální, od romantického a sentimentálního vlastenectví z první
polovice 19. století přes sebevědomý národní realismus evropské
společnosti z konce téhož století až k vypjatému dnešnímu naciona– 11 –

lismu. Celé 19. století je vyplněno – souběžně s všeobecným bojem
o demokracii, v úzké souvislosti s ním a jako její nevyhnutelný důsledek – usilovným bojem malých národů evropských o kulturní
a politické vzkříšení a pak o jejich samostatnost státní.
Vývoj k uplatnění se čtvrtého stavu se ovšem nezastavuje u sentimentálního horování o sociální a hospodářskou spravedlnost
pro nejnižší vrstvy národa. Přejímá doktrínu o třídních rozdílech
společenských, formulovanou už prvními socialistickými úvahami
v revoluci Francouzské, pak socialistickými teoriemi prvních průkopníků dělnického hnutí anglického a zejména socialisticko‑revolučními úvahami z r. 1848, především dílem Marxe a Engelse; na jejím základě vytváří čtvrtý stav na evropském kontinentu své mocné
a bojovné organizace stranicko‑politické a odborové a buduje
celou politiku své strany na této bojovné revoluční nauce. Řešení
problému sociálního se přenáší z pole úvah morálních na pole úvah
vědeckých a v boji o nový řád společenský proti stranám konzervativním a liberálním zdůrazňují se především nevyhnutelné vědecké,
sociologické zákony společenského vývoje a materiální síla lidové
masy a její organizace. Organizované mezinárodní hnutí socialistické se tak stává novou politickou silou druhé poloviny 19. století
a začátku století 20., především ovšem v Evropě.
Po vítězství třetího stavu (měšťanstva) během 19. století a po
vytvoření a upevnění národních kultur a států v Evropě hlásí se
tudíž v každém státě a národě evropském o podíl na moci a nové
lepší existenci stav čtvrtý: dělník, rolník, malý a střední pra
covník rukou i ducha. Stává se to jednou ze základních politických
otázek celé evropské společnosti na konci 19. století a na začátku
20. století. Tento vývoj je pak zdůrazněn ještě více světovou válkou
z r. 1914–1918 a v nových formách je postaven přímo na první
místo velikou ruskou revolucí z r. 1917–18.
A tak evropský svět na konci století 19. a na začátku století 20.,
prošed celým více než stoletým vývojem od revoluce Francouzské až
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do r. 1918, je nesen v době před první válkou světovou z r. 1914–18
bojem o tři veliké skupiny idejí a zájmů:

a) Bojem o uskutečňování politické demokracie jako nového
společenského řádu na místě starého řádu feudálního, aristokratického a monarchistického z doby před Francouzskou revolucí.
Boj ten pak po vstupu organizovaného čtvrtého stavu na politickou
arénu v Evropě, tj. asi od r. 1880, přechází od usilování o demokracii
politickou na pole zápasu o demokracii sociální a hospodářskou.
b) Bojem o uskutečnění národnostní spravedlnosti, o osvobození
potlačených malých národů a o vytvoření národních států. I tento
zápas je jen dědictvím Francouzské a americké revoluce z konce
18. století a je – to je třeba pořád zdůrazňovat – přímým důsledkem
a podstatnou součástí vývoje a boje o moderní demokracii nejprve
politickou a kulturní, a pak i sociální a hospodářskou.
c) Bojem o vzájemné mocenské postavení evropských a světových revolucí, které se rychlým světovým vývojem politickým,
hospodářským, koloniálním, vojenským v celém průběhu století
17., 18. a 19. vytvořily a svou přirozenou hospodářskou a politickou
vzájemnou rivalitou a expanzí daly podklad tzv. modernímu průmyslovému a kapitalistickému imperialismu. Ke konci 19. století se
pozorně a žárlivě navzájem sledují a připravují – chtějíce – nechtějíce – konflikt gigantických rozměrů, který pak válkou z r. 1914–18
začal a dosud trvá.

Všecky tyto uvedené boje o vnitřní demokracii politickou,
boje o problémy sociální a hospodářské a boje o osamostatnění
nacionální v Evropě 19. století, kombinovány s imperialistickou
expanzí velmocenskou jednotlivých evropských velmocí ze začátku
století 20., položily pak v celé říši, vyvolavše první válku světovou,
nejen otázku existence některých velmocí samotných – jako např.
říše habsburské a říše otomanské – a utvoření řady nových států
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nacionálních, nýbrž i otázku – a to v dosud nevídané míře a síle –
velikých revolucí politických a sociálních a tím nového politického
a hlavně sociálního řádu v jednotlivých státech a velmocích, především na kontinentu evropském.

B) Leninismus a vytvoření sovětského státu

V tomto stadiu vývoje evropské a světové společnosti začátku
20. století dlužno zdůraznit nový fakt veliké historické důležitosti,
jenž po mém soudu nebyl dosud do rámce tohoto všeobecného
světového vývoje náležitě zařazen. Je to nová formulace boje
o moderní demokracii politickou, hospodářskou a sociální, jak ji
vytvořil během první světové války Lenin a které pak během zápasu
o tuto teorii revolučního socialismu v době mezi oběma světovými
válkami byl dán název teorie leninismu.
Dle oficiální teze následovníků Leninových samých je leninismus
marxismem epochy imperialismu a proletářské revoluce, je pokračováním, doplněním a rozvinutím marxismu. Dle leninismu světová
válka z r. 1914 byla jen výrazem toho, že svět začátku 20. století
vstoupil svým vývojem do zcela nového období, do epochy svě
tového imperialismu, charakterizovaného vystupňováním a napětím až k akutní krizi moderního industrialismu a kapitalismu,
novým, nebývalým zdůrazňováním příštího boje o ložiska světových
surovin, o kolonie a o vykořisťování nevyvinutých národů. První
světová válka byla jen přirozeným nutným výsledkem tohoto napětí
a vývoje druhé poloviny 19. století a začátku století 20., jsouc jen
prvním hlavním stadiem této dlouhé, vlekoucí se krize evropské
a světové.
Válka ta musila dle Lenina vyústit v proletářskou revoluci
v oné zemi, kde poměry pro ni byly nejvíce vyzrálé a připravené,
v níž pak se proletářská třída dělnická a zemědělská měla svou
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proletářskou revolucí uchopit moci a uplatněním tzv. diktatury
proletariátu postupně změnit strukturu společnosti buržoazní ve
strukturu socialistickou.
Lenin proti Marxovi zdůrazňuje, že on přichází v jiné době, nežli
byla doba Marxova z r. 1848, že mezi ním a Marxem leží skoro jedno
století velmocenského, průmyslového a kapitalistického vývoje a že
buržoazní společnost z doby 1914 je už zralá k sociální revoluční
přeměně, k níž společnost z polovice 19. století zralá nebyla.
Z tohoto fakta dělá Lenin první důležitý závěr: socialismus
a socialistické strany, vyvinuvší se v druhé polovici 19. století
a na začátku století 20., vytvořivší II. internacionálu a přijavší za
metodu svého boje o lepší společnost boj parlamentní, a tudíž
nerevoluční, byly k tomu oprávněny, protože žily a bojovaly v době
míru a v době nevyzrálosti společnosti buržoazní. Od chvíle
vypuknutí první světové války a vstupu evropské společnosti do
období imperialistických válek je však nutno přezkoumat dogmata socialistických stran a II. internacionály, dle nových poměrů je
uzpůsobit, vytvořit novou jednotu teorie a praxe, přebudovat svou
dosavadní politickou praxi mírovou dle těchto změn na novou socialistickou praxi revoluční.
Lenin pak dokazuje – na rozdíl od názoru II. internacionály –,
že proti dřívějšímu stanovisku, danému dosavadní socialistickou
praxí parlamentní, proletariát se může chopit moci revolucí, i když
by neměl na své straně většinu národa, a že může udržet svou moc
diktaturou proletariátu, v níž pak přemění státní mašinerii buržoazní ve státní mašinerii proletariátu, a přemění tak současně tzv.
demokracii buržoazní a kapitalistickou v demokracii socialistickou.
Lenin pak uplatňuje prakticky tuto svou teorii na Rusko. Provádí
se svou bolševickou stranou revoluci, která zakládá v Rusku nový
sovětský systém a pak uplatněním dočasné diktatury proletariátu sovětský stát udržuje a stabilizuje. Vykládá, proč na rozdíl od
mínění socialistických teoretiků západoevropských a německých
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a na rozdíl od názorů II. internacionály vůbec revoluce socialistická
mohla být možná právě v Rusku, ve státě hospodářsky a industriál
ně celkem nevyspělém, a proč právě tam mohla býti úspěšná.
Nechci zde zkoumat otázku, do jaké míry Leninova teorie měla
a má či nemá dnes všeobecnou platnost evropskou a světovou. Ale
vytvoření sovětského socialistického státu znamená bezesporně
obdobný přelom ve vývoji moderní společnosti, jaký znamenala
změna feudální Francie ve Francii liberální, buržoazní a konstituční
po revoluci Francouzské. A jako po revoluci Francouzské a válkách
napoleonských jsme nejdříve prošli celou jednou epochou vnitřních
bojů a rozvratů v Evropě až do r. 1848 a ještě i po něm, nežli jsme
došli k době asi padesáti let relativního klidu a míru, tak po r. 1918
začala nejen těžká perioda evropských vnitřních bojů a rozvratů,
jako přímých důsledků první světové války, ale zejména jsme vstoupili přímo do rozhodného boje o novou sociální a hospodářskou
strukturu poválečné společnosti a o přechod od politické demokracie, válkou z r. 1918 zvítězivší, k demokracii sociální a hospodářské.
Tato analogie vyvolává u některých teoretiků i politických praktiků obavy, že to skončí po nějaké době boje s dnešní společností
buržoazní stejně tak, jako to skončilo se společností feudální. Chtěl
bych k tomu dodat zatím jen toto: I buržoazní společnost, zprvu
feudální společností tak nenáviděná, byla po svém plném vstupu
do života velikým kulturním, sociálním a hospodářským pokrokem,
stejně jako má býti pro dobu příští pokrokem nová lidová demokracie; a také dnešní vývoj od demokracie buržoazní k demokracii lidové půjde v každé zemi svou vlastní přijatelnou cestou a jejími
vlastními metodami a bude se díti zase jen postupným a někde
velmi povlovným tempem, v něž se budou moci jednotlivé vrstvy
obyvatelstva dobře novým poměrům postupně přizpůsobovat. To
chápe především velmi dobře dnešní Sovětský svaz a jeho vláda,
která se připravuje na velmi dlouhou spolupráci s dnešními velmocenskými buržoazními demokraciemi.
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C) Vývoj k druhé válce světové
Ruská revoluce položila celý tento problém před evropskou a světovou společnost celkem velmi jasně. A bylo jen zcela přirozené,
že buržoazní společnost, tj. všecky její konzervativní síly se po
r. 1918 bránily a přímo postavily vývoji tomu na odpor. Nakonec
odpor těchto konzervativních sil přijal ve většině zemí formu teorií fašistických a nacistických, které, jako tomu bylo např. v Itálii
a v Německu, obratně využily nebo přímo si vzaly za svou základnu
velmocenský imperialismus: absurdností vybičovaný nacionální
šovinismus a tzv. nespravedlnosti versailleského míru.
Fašismus, přijatý pak jako doktrína od některých konzervativních
kruhů ve státech demokratických, byl především výrazem paniky,
která se těchto kruhů ze strachu před sovětským socialismem
zmocnila, stejně jako třídní zaslepenosti a sobeckosti, jež dovedla
obětovati nejsvětější zájmy svého vlastního státu a národa jednak
svým třídním zájmům, jednak svým nevzdělaným předsudkům
a prestižnostem. Nejtypičtějším příkladem tohoto vývoje stalo se
tu Španělsko, Francie, Polsko aj. Fašismus a fašizující tendence
některých kruhů u nás před rokem 1938 měly tentýž podklad.
Světová válka z let 1914–18 měla politicko‑mocensky důsledky
dalekosáhlé. Změnila až do základů především politickou mapu
Evropy, změnila však politicky také mnoho v ostatních dílech
světa. Také z hlediska hospodářského a sociálního přivodila veliké
převraty; proto se právem už o ní samotné mluvilo jako o světové
revoluci. Dnes však vidíme, že dvacet let míru po první světové
válce bylo vlastně jen příměřím, v němž se bojovalo dále o všechny
otázky, které právě světovou válkou byly položeny, ve dvaceti letech
poválečných cestou míru a dohody vyřešeny nebyly a nakonec byly
řešeny opět novou válkou.
První světová válka byla tudíž začátkem tohoto velikého válečného a revolučního období, dvacet let míru po ní je bouřlivým
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revolučním mezidobím a válka z r. 1938–39 je politicky i sociálně
jen pokračováním války z r. 1914–18. Zdá se, že její důsledky řešení
revolučních a válečných problémů našeho období v plné jejich šíři
a hloubce dokonají. Žijeme v epoše velikých válek a politicko‑sociál
ních převratů světových.
Doznávám otevřeně, že jsem až do r. 1934 věřil, že evropské,
skutečně demokratické státy chápou smysl událostí naší převratné
doby a že jednak dostatečně rozhodnou a osvícenou sociální politikou vnitřní, jednak pevnou zahraniční politikou svých vlastních
zemí i Společnosti národů a spoluprací se Sovětským svazem rozmach fašismu a nacismu vnitřně i mezinárodně včas zastaví. Jen
tak bylo možno období míru po první světové válce prodloužit
a druhé světové válce snad vůbec zabránit.
Československo – dnes snad je to jasno každému – tuto jedinou
možnou politiku sociálního pokroku a světového míru oddaně a odvážně dělalo, i když jeho síly samotné nebyly přirozeně na tak veliký
úkol dostačující. Věřilo dlouho ve své spojence a přátele. A proto
také světový fašismus a nacismus se proti nám s takovou nenávistí
a vášní v r. 1938 rozzuřil; ale zaslepené, ulekané, neprozíravé a přehnaně sobecké demokracie a polodemokracie nás nakonec – ke
své vlastní zkáze – lehkovážně fašismu obětovaly (a některé mu
dokonce proti nám pomáhaly), doufajíce bláhově, že tím samy sebe
od zničující války zachrání.
Už výsledky první světové války, posuzovány z hlediska uplatnění principů poválečné demokracie, byly a zůstávají i dnes opravdu
veliké, i když reakce poválečná, o níž jsem právě mluvil, z nich
mnoho na čas zvrátila.
Po stránce mocensko‑politické zničila válka z r. 1914–18 čtyři
veliké absolutistické říše, ze tří vytvořila republiky, odstranivši
jejich dynastie, a vyloučivši z nich značná území, přidělila je ke
státům samostatným; ze čtvrté (z Rakouska‑Uherska) vytvořila
šest států národních, a buď úplně, nebo do značné míry státy
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ty zdemokratizovala. V duchu tohoto vývoje byl revidován také
problém řady států jiných a zejména některých kolonií, jako např.
poměr britských dominií k Velké Británii, problém Irska, Egypta
a Iráku a ostatních států arabských a vytvořen systém mandátů
koloniálních ve Společnosti národů.
V řadě evropských států byly odstraněny vládnoucí dynastie,
šlechtická privilegia a systém aristokratické byrokracie a vojenské
kastovní převahy ve vedení těchto států, tj. to, čemu se říkalo
militaristická a aristokraticko‑byrokratická třída vládnoucí nebo
spoluvládnoucí; byla dále odstraněna privilegia církví a církve
silně zlidověly. Jako důsledek těchto změn byly přivedeny k politické moci široké vrstvy lidové, dělníci a sedláci vedle lidové inteligence a středních vrstev městských. Ve většině těchto zemí byly
provedeny dalekosáhlé pozemkové reformy. Ústavy těchto států se
zdemokratizovaly, současně se všemi jinými veřejnými politickými
institucemi a veřejnoprávními korporacemi.
Sociální a hospodářské problémy a otázka spravedlivějšího
rozdělení důchodů staly se hlavním problémem vnitřní politiky
států evropských, ovlivňujíce současně celou mezinárodní politiku
v míře podstatné. Mnohde přišly k moci strany socialistické, jinde
byla buržoazie přinucena aspoň na čas dělit se s nimi o politickou
moc. I ve státech takových, jako je Velká Británie, došlo k první
socialistické vládě v r. 1924, ve Francii v r. 1936, zatím co některé
země středoevropské nebo skandinávské prošly tímto vývojem už
dříve. Ruská revoluce vnesla do problému války a do politiky poválečné vůbec problém sociální v celé jeho šíři a hloubce, a vytvořivši
stát sovětského socialismu na území bývalého Ruska, učinila otázku sociální a hospodářské demokracie jako lecjaký důsledek
demokracie politické aktuálním programem denní politiky poválečné. A jak jsem už uvedl, položí dnešní válka v dalším vývoji znovu
tento fundamentální problém evropské a světové politiky ve formě
daleko radikálnější, nežli se to stalo ve válce poslední.
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Za logický důsledek první světové války bylo nutno pokládat
také fakt, že se ve smyslu principu demokratizace mezinárodní
a rovnosti států a národů vynořila otázka, jak vyřešit veliké hos
podářské problémy mezinárodní ve smyslu hospodářské spravedlnosti nejen uvnitř států a národů, nýbrž i mezi národy. Ovšem
problém této politické demokratizace mezinárodní byl vyjádřen
především a nejsilněji na poli politickém tím, že byl učiněn pokus
o vytvoření Společnosti národů, která přijavše tři veliké principy
nové mezinárodní demokratické politiky: princip omezení zbrojení,
princip vyřizování mezinárodních konfliktů dohodou a princip
ustavení povinného mezinárodního soudnictví, chtěla zajistit
mezinárodní bezpečnost a mír a zabránit novým velikým válkám.
I když se tento první pokus, především právě pro návrat evropské
a světové reakce k moci v desetiletí od r. 1929 nezdařil, vynutila
si tato politika na jistou řadu let převahu ve vedení evropských
a částečně i světových věcí veřejných, dávajíc tím po celou jednu
periodu poválečné politice svůj zvláštní nový demokratizující ráz.
A hlavně způsobila, že zdomácněly zásady mezinárodní kolektivní
bezpečnosti do té míry, že i přes neúspěch ženevské instituce musí
se k nim svět po druhé světové válce v nové formě znovu vrátit.
Konstatováním těchto faktů chci jen znovu zdůraznit, že světová
válka z r. 1914 politicky a sociálně dala nový, a soudím, že rozhodující popud k demokratizaci celého evropského světa, a to do té míry,
že je možno ji charakterizovat právě jako boj o světovou demokracii.
To platí i přesto, že poválečný vývoj Evropy až do války z r. 1938–39
měl nejprve formu ostrého boje za posílení demokratických svobod
na evropském kontinentu, avšak v desetiletí asi od r. 1929–39 ve
vývoji tom dostávaly postupně převahu ve většině států evropských
síly a směry antidemokratické, reakční, fašistické (Německo, Itálie,
Maďarsko, Polsko, Španělsko, Francie, Řecko, Jugoslávie atd.). Ale
právě tato protidemokratická reakce nutnost demokratizace světa
ještě více zdůraznila a válka z r. 1938–39 je jediným výsledkem
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a přímo společným dílem této reakce. Proto válkou tou a jejími
důsledky antidemokratická reakce musí býti zničena a konečné
vítězství demokracie zajištěno.
Názor, že podstatou a smyslem první světové války byl, tak jak
to zde formuluji, boj o demokratizaci Evropy a světa, nebyl a není
všude přijímán. Koncepce první světové války, jak ji vykládali např.
ortodoxní socialisté a zejména komunisté, je poněkud jiná: pro ty
první světová válka byla prostě válkou kapitalistickou a imperia
listickou, bojem o kolonie, o ovládnutí světových trhů, hospodářských zdrojů střední Evropy, Přední Asie a severní Afriky. Je to ona
známá koncepce o smyslu vývoje lidské společnosti, která převádí
příčiny a důsledky společenského vývoje na činitele hospodářské
a hospodářsko‑sociální, berouc za podklad všeho svého uvažování
o první i druhé světové válce – a jejich smyslu, významu a důsledcích – filozofii dějin, vyjádřenou teorií světového materialismu.
Hájím stanovisko, že se činitelé mravní, náboženští, národní
a vůbec jevy psychologické a duchovní z hlediska filozofického
a metafyzického nedají na činitele materiální, tj. hospodářské, ani
převésti, ani jimi beze zbytku vyložiti. Nikdy jsem netajil, že filozoficky a metafyzicky přijímám spiritualistickou koncepci životního a světového dění, a nikoli koncepci materialistickou. O tom však
nechci nyní zavádět ani spor, ani diskusi. V praxi politické nás to
pro řešení aktuálních otázek dnešních nemusí rozdělovat. Uvedený
socialistický výklad smyslu světové války je pro mne však výkladem
velikou část jevů válečných dobře vystihující, ale nevystihující jevů
všech. Proto přijímám jako výklad o smyslu války formulaci, že
světová válka z r. 1914 a všechny její důsledky a druhá světová válka
se všemi svými důsledky se dá lépe charakterizovati jako revoluce
a boj o evropskou a světovou demokracii politickou, kulturní, sociální a hospodářskou.
Celý evropský a světový boj z předposlední války byl tudíž
ve formách mnohem brutálnějších a v plné své hloubce a síle
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v druhé světové válce obnoven. Během celých dvaceti let od války
z r. 1914–18 až do r. 1939 se bojovalo urputně na všech frontách
o demokracii: ve vnitřní politice jednotlivých států byl veden boj
o politickou svobodu a nové sociální řády proti reakci nejdříve
fašistické a pak nacistické; v politice zahraniční boj o zachování
existence menších osvobozených národů a jejich státní integrity,
svrchovanosti a svobody, o zachování nového právního řádu poválečného a respektování mezinárodních závazků a smluv proti
útokům a komplotům expanzivních diktatur.
A válka z r. 1938–39 byla jen konečným vyústěním tohoto dvacetiletého boje: na frontě vnitropolitické proti demokratické ideologii
vytvořily se po roce 1920, jako obdoba absolutistických režimů
ve státech ústředních mocností před válkou a ve válce z r. 1914,
autoritativní ideologie a režimy antidemokratické, fašistický
a nacionálsocialistický, a dostaly se do vzájemného boje na život
a na smrt s demokratickými silami svého státu. Ve sféře politiky
mezinárodní a velmocenské vytvořily se jako v r. 1914 opět dva
bloky a tábory: demokratický (Velká Británie a Francie, s nepřímou
pomocí Spojených států) a autoritativní, diktátorský (Německo
a Itálie se spojenectvím Japonska). Sovětský svaz staví se k oběma
těmto skupinám do téže pozice, do jaké se postavilo v r. 1917 Leninovo sovětské revoluční Rusko k oběma táborům tehdejším: chtělo
spolupracovat s demokraciemi v r. 1918, jako tomu bylo v r. 1938.
Nebylo však včas pochopeno a získáno ani poprvé, ani podruhé.
Akce expanzivního pangermánského a fašistického nacionalismu dostala od r. 1935 ještě výraznější formu, než ve válce z r. 1914
tomu bylo s expanzivním pangermanismem císařským; fašismus
a nacionálsocialismus byly vyvrcholením všech historicky známých
krajních absolutistických reakcí a šovinismů, zacházejících ve
svých důsledcích do nelidského barbarství a do zvířecí absurdity,
vyjádřené nacistickým antisemitismem. Zrození této nové zrůdy
ideje národnostní – s jejími plány po ovládnutí ne‑li celého světa,
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tož aspoň celé Evropy a značné části světa ostatního – znamenalo
zároveň vypovězení boje na život a na smrt nově osvobozeným
státům a národům z války poslední a ohrožení ostatních menších
národů, pokud stály v cestě mezinárodním plánům fašismu a nacionálsocialismu.
A za tím vším stojí zase jako ve válce z r. 1914 boj o sociální
a hospodářskou spravedlnost a rovnoprávnost, kterou komunismus
stejně jako za války poslední formuluje ve svých radikálních teo
riích, ohrožuje tím nejen své původní zapřisáhlé odpůrce, fašismus
a nacionálsocialismus, nýbrž i buržoazní demokracie. Ty octnuvše
se v boji mezi oběma těmito režimy, pokoušejí se nejdříve v boji
proti oběma posunovat se jednou zleva napravo, podruhé zprava
nalevo a jsou nakonec přinuceny bojovat o svou vlastní existenci
na obou frontách – vnitřní i zahraniční a proti fašismu i proti komunismu – za neuvěřitelně těžkých podmínek a s obtížemi, v jichž
možnost sotva kdy samy věřily. Vede to nejen k vnitřním těžkým
rozvratům uvnitř států demokratických (Francie), nýbrž i k neuvěřitelnému jejich mezinárodnímu zeslabení, k obavám o vlastní budoucnost, k politické a diplomatické nemohoucnosti, k vykupování
krátkých období klidu za nemožnou a nemorální cenu, k opuštění
všech principů demokratické politiky a k nedůstojnému opouštění
svých vlastních zájmů a zásad. Říkalo se tomu politika „appeasementu“ a přímo to vedlo evropské demokracie nejdříve k potupné
abdikaci v Mnichově a pak k druhé světové válce.
Je tudíž druhá světová válka ve všech svých hlavních problémech
doslovně pokračováním války z r. 1914–18 a je zcela vedlejší, zdali
záminkou k ní byla německá minorita v Československu, nebo otázka Gdaňska, anebo cokoli jiného. Jde v ní o tytéž otázky, tytéž zájmy,
tytéž boje v celé jejich grandiózní světové velikosti a šíři. Jen vývoj
jejich je dál: historický, celé století trvající boj o ně dospěl v r. 1938
do dalšího pokročilého stadia, jsou výrazněji a radikálněji položeny
a jejich nové radikálnější řešení se stalo nevyhnutelným.
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Tuto historickou pravdu tu zvlášť podtrhuji a reaguji tím proti
onomu pojetí vývoje Evropy posledních válečných let, jak v cizině,
tak i u nás, jenž rok 1938 a Mnichov vyjímal z celého tohoto světového rámce a izoloval jej od ostatních světových událostí, chtěje
Mnichov líčiti jako nějakou speciální a snad konečnou naši národní
katastrofu, jíž prý bylo možno předejíti jinou politikou zahraniční
nebo vnitřní, zejména snad nějakou, včas uzavřenou dohodou
s Němci a s Hitlerem.
Jsme integrující součástí středoevropského světa, který je už od
r. 1914 v akutní krizi světové, a jsme bezprostředním sousedem
Německa a Ruska, kolem nichž se celá ta ohromná krize soustředila,
a nějaké formě této krize nemohli jsme tudíž ujíti ani ve světové
válce první, ani ve světové válce druhé. Řekl jsem ostatně už ve
svém projevu z 5. října 1938, když jsem se vzdával prezidentství,
že Mnichov se všemi dalšími důsledky pro nás je jen začátek veliké
krize, v níž přijdou brzo na řadu otázky jiné. Proto jsem už tehdy
a po celou dobu války odmítal mluvit o naší národní nebo naší
mnichovské tzv. „katastrofě“. Událost ta byla pro mne jen začátkem
a jen nepatrným výsekem celé další katastrofy světové. Jistě byla
pro nás těžkou porážkou. Ale i při všech svých těžkých důsledcích
jen jednou a jen počáteční porážkou v boji, jenž trval dál. Jen
jednou ztracenou bitvou v dlouhé a neúprosné světové válce.
A v řadě všech těch neúprosných událostí světových, vyhranivších
se v druhou světovou válku – pád republiky Španělské, Rakouské,
Polské, Francouzské, Norvéžska, Dánska, Belgie, Holandska, Řecka,
Jugoslávie –, byla jen jednou z etap, byť krajně bolestivou a pro nás
tehdy téměř drtivou, přes kterou bylo nutno jíti dále a neúchylně
v duchu našeho boje ve světové válce první a v duchu naší revoluční a pokrokové, lidové politiky, jak nám je předpisovala celá naše
dějinná tradice a odkaz největších mužů naší historie.
Proto jsem také odešel v říjnu 1938, pokládaje to za samozřejmou
věc, neboť já osobně a politika Masarykova a moje byla v r. 1938 na
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čas doma poražena; ale nebyla poražena úplně ani doma, ani v celém světě ostatním. Začal jsem tudíž hned přípravy k boji dalšímu,
nepřijímaje Mnichov a nemaje další pochybnosti o tom, že hlavní boj
teprve přijde, že je nutno vrhnout se v něj znovu s plnou silou, energií
a odvahou a probojovat jej, děj se co děj, až do konce. Jsou v životě lidí
a národů některé hodnoty, které se neopouštějí nikdy, nikdy.
A dodávám, že za celých šest let války jsem nikdy nezapochyboval. V prvních měsících jsem – pravda – trnul téměř nepřetržitě
skoro v nevýslovných úzkostech: bál jsem se – když nám nebylo
možno Evropu přivést k boji proti Hitlerovi v r. 1938 a když vyvolání naší izolované války s Německem jsem pokládal za daleko
horší zlo, ne‑li přímo národní sebevraždu –, aby mezi Mnichovem
a skutečnou Hitlerovou válkou proti celé Evropě neuplynulo období
dlouhé, aby tím morálka celého národa předčasně nepodlehla a aby
bylo brzo a pro všechny jasně patrno, že Mnichov je jen malým
výsekem a epizodou ve velikém, svými důsledky dalekosáhlém
světovém boji. Když jsem v říjnu 1938 odcházel z Hradčan, počítal
jsem s válkou – upozorňuje na to své přátele – do osmi měsíců.
Přišla za měsíců jedenáct.
Já vím, že toto pojetí evropského a světového vývoje a naší
porážky mnichovské se nehodí reakci, fašistům a záměrným kolaborantům ani u nás, ani jinde, že je hroznou obžalobou všech
mnichováků a domácích i zahraničních defétistů a kolaborantů
a že je vyřčením trestu smrti nad každým zrádcem, ať vykládá
svůj postup za války a svou zradu buď jen omyly, nebo dobrou vůlí
pomoci vlastnímu národu, nebo doklady o tom, co všecko [pro]
národ zachránil a jakým strašným jiným pohromám národním zabránil. Je však prostou historickou pravdou. A ukazuje na správnost
koncepce – dovolte, abych to mohl zdůraznit – Masarykovy i mojí
politiky v jejích hlavních liniích, jak ve válce minulé, tak v dvaceti
létech republiky a ovšem i v druhé světové válce. Znamená to, že
v těchto liniích musíme jíti i v budoucnosti.
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V každém případě prošli jsme nyní válkou, která jsouc pokračováním války minulé, je ještě hlubší a dalekosáhlejší všestrannou
přeměnou, nežli byla válka poslední. Politicky i sociálně a hospodářsky, doby, jež prožíváme, jsou a budou velmi převratnými. Opakuji,
že prožíváme události, které budou znamenat změny politických,
sociálních a hospodářských poměrů snad v téže míře, jak tomu
bylo s Evropou po Francouzské revoluci. Že to nepůjde snadno,
že budeme míti všude ve střední a v celé Evropě v každém směru
obtížnější poměry po této válce, nežli jsme měli po válce minulé,
a že půjde tudíž o to, abychom po této válce i politicky a sociálně
i hospodářsky a mravně ještě bedlivěji zachovali v našem státě a ve
všech třídách našeho obyvatelstva nejen odvahu, rozmach a činorodý optimismus, ale také rozum, rozvahu a rovnováhu.
Válka z r. 1939 – a tím méně Mnichov – není tudíž pro nás, po
mém soudu, žádný zvláštní a snad osudný přelom: od r. 1914–18
přes dvacetiletý boj o demokracii a diktaturu v Evropě, přes fašismus a hitlerismus až k pokusu o Mnichov a k útoku Německa na
Československo, na Polsko, Francii a Velkou Británii, k válce Itálie
a Německa se Sovětským svazem a celé Osy se Spojenými státy
americkými a se všemi ostatními spojenci, k pětiletému těžkému
utrpení doma, k novému našemu odboji za hranicemi a k novému
našemu velikému vítězství domácímu je jedna veliká přímá a ne
přetržitá linie.
Československo za prezidentství Masarykova a mého nikdy
během celých 25 let této bouřlivé a revoluční epochy přes řadu
vnitřních obtíží svého správného, neúchylného a zásadového
postoje k světovým událostem neporušilo. Já sám osobně jsem
po celou tu dobu bez ohledu na nějaké mezinárodní nebo vnitřní
a stranické konstelace, přes žalostný úpadek mezinárodní morálky
a počestnosti a přes neuvěřitelný postup západních demokracií proti nám v r. 1938–39, jsa veden jen zájmy státními a motivy mravními, stál s největší částí národa vždy na místě, jež i dnes pokládám
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za správné, a vedl vždy onu zásadovou politiku, kterou jsem zde
znovu definoval, nikdy jí nezměnil a kterou v ničem nemusím měnit
ani dnes. Jsem a budu vždycky na to hrd. Je to linie, bojující nekompromisně jednak proti politické nepočestnosti a fašistickému
gangsterství všeho druhu, jednak vyjadřující ideály demokracie
politické a mravní, sociální a hospodářské, která i v obnoveném
grandiózním boji o novou Evropu a nový svět z r. 1938–39 musila
nutně v r. 1944 zvítězit.
A stojíme‑li dnes na své půdě opět jako vítězi a mluvíme‑li
společně opět jako po poslední válce o našem novém triumfu nad
svými odpůrci politickými a ideovými, je to proto, že tomu tak
opravdu bylo.

D) Filozofická a mravní krize moderního člověka

Je dnes skoro nepochopitelno, v jaké ideové a mravní konfuzi žil
evropský člověk už před první válkou světovou, ale zejména v období mezi oběma válkami. Je neuvěřitelné, jak mohly celé miliony
celkem vzdělaných lidí a celé tzv. civilizované národy upadnout na
tak nízkou a potupnou ideovou úroveň, jakou představovaly různé
odrůdy fašismu. Je to snad skoro nepochopitelné, ale je to jistě
neodpustitelné.
Středověký předrevoluční režim vytvořil nám člověka 17. a 18. sto
letí, který měl v celku všechny mravní a politicko‑sociální problémy
jasně a jednoduše řešeny: duchovně a mravně určovalo mu jeho
myšlení, cítění a jednání náboženství a církev, politicky a sociálně
byly to instituce monarchistické na jedné straně a roztřídění předrevoluční společnosti na tři stavy církev, šlechtu a městský stav na
straně druhé. Byla to feudální koncepce společnosti, bylo to autoritativní pojetí duchovního i materiálního života každého jednotlivce,
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ale bylo to všecko duchovně pevné, jisté a nepřipouštějící mnoho
pochybností a duchovních konfliktů lidského ducha sama se sebou.
Francouzská revoluce rozbila tuto autoritativní rovnováhu
středověkého evropského člověka: dala mu svobodu myšlení a vědy,
uvedla v úctu rozumové bádání a postavila vědu vedle anebo proti
náboženství a víře, prohlásila tzv. přirozená práva člověka a občana
a rovnost lidí, tříd a národů, čímž celé dřívější sociální rozvrstvení
na stavy rázem padlo; otřásla vírou v politické a sociální instituce monarchie a aristokracie a otevřela dveře bojům o republiku
a demokracii; uvedla tím do politického a sociálního veřejného
života společnosti druhé polovice 19. století nejdříve celý třetí stav,
buržoazní, a pak čtvrtý stav, dělníky a sedláky.
Člověk 19. století tím ztratil plně svou dřívější duchovní a mravní
oporu a jistotu, základní pilíře své dřívější duchovní a sociální auto
rity a rovnováhy, a musil si hledat a tvořit autority nové, které by
mu daly opět nějakou pevnou a jistou základnu pro jeho duchovní
a mravní život. Úcta k vědě a k rozumu vyvolala konflikt s vírou
náboženskou, a tím konflikt o církve, jejich postavení a vliv. Z tohoto
boje, vedeného mezi činiteli církve a konzervatismu na jedné a buržoazií s vědou operující a nově se tvořící třídou inteligence na straně
druhé, vyšel nejdříve kompromis v liberalistickém pojetí náboženství a duchovního života. Spočíval nejprve v jakémsi neutrálním
stanovisku v boji mezi vědou a náboženstvím a v toleranci k náboženství, pak v konvenčním a povrchním uznávání náboženského
a církevního života a nakonec v lajdáckém indiferentismu celého
liberalistického prostředí a světa k náboženským, duchovním
a mravním problémům člověka první polovice 19. století.
Vývoj ten šel však dále. Pod vlivem rozmachu přírodních věd
a materialistické filozofie v 19. století na jedné straně a pod vlivem
vzrůstajícího boje socialismu v jeho vědeckých tezích proti všem
formám liberalismu po roce 1848 (Marx), vyhranivšího se v doktrínu historického materialismu, na straně druhé, dostával i poměr
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vědy a víry nové formy. Víra a náboženství ve svém vlivu ztrácela
stále půdy, materialistická koncepce života nabývala převahy,
a tak moderní beznáboženskost, ireligiozita, čím dále tím více
ovládala liberální kruhy občanské, běžnou inteligenci, vzdělaného
a polovzdělaného člověka 19. století.
Ale i věda sama, rozum a moderní racionalismus a intelektualismus procházel brzy krizí. Teorie poznání došla k přesvědčení, že ani
rozum (intelekt) sám není jediným pramenem poznání, že cit a instinkt, intuice, hrají také svoji význačnou roli v procesu poznávání.
I poznatky ryze vědecké a rozumové ztrácely tudíž postupně na
ceně a moderní všestranný relativismus ve vědě a filozofii začal
hráti znovu velikou a rozkladnou roli, jako už tolikrát v historii
lidského myšlení; zejména tomu tak bylo, když přešel z pole ryzích
fakt vědeckých, materiálních a fyzických na pole faktů mravních
a věd duchovních vůbec.
Tato mohutná vlna filozofického materialismu a pak relativismu
19. století, spojená s úpadkem víry náboženské a vyšlá postupem
doby z duchovní a sociální revoluce Francouzské jako výtvor moderní
společnosti liberálně buržoazní, vytváří nám takto člověka druhé
polovice 19. století a začátku století 20., který je sice nositelem velikého rozkvětu vědy a techniky a všeho technického pokroku, objevu
nových zemí a národů, a ovšem i moderního industrialismu a kapitalismu se všemi jejich dobrými i nedobrými důsledky, ale také –
a to je zvlášť pro člověka 19. a 20. století charakteristické – člověka
duchovně a mravně nejistého a nepevného, pochybovačného skeptika a relativistického požívače, myslícího krátkozrace především
na svůj bezprostřední krok a příští den, sobeckého materialistu
a bezútěšného cynika, jehož život nemá takřka zítřka a rozhodně
nemá vyššího smyslu ani poslání, člověka rozkladného, rozervaného,
nevyrovnaného a duševně nemocného, většinou slabocha bez víry
sama v sebe, bez víry ve vyšší poslání života a společnosti, zoufalce,
který si nebéře život jen proto, že k tomu nemá vůle a odvahy.
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Tento člověk přichází nakonec k přesvědčení, že i to hlavní, co
pozitivního přinesla filozofie Francouzské revoluce, optimistické
pojetí bytosti lidské jako bytosti v podstatě dobré, kosmopolitické
pojetí bratrství lidského a mezinárodního a egalistická demokracie
vůbec musí učiniti místo „reálnějšímu“ pojetí života: uznání převahy
egoismu lidské bytosti v boji jedněch proti druhým, v němž se uplatní individualistické titánské a vůdcovské uznání převahy a vlády ras
a národů silných nad slabšími, uznání krize, ne‑li bankrotu, ideje
o rovnosti lidí a tím demokracie a celé její ideologie.
Nevíra, skepticismus, rozvrácenost a slabošství, anebo zase
záchvat barbarského animálního egoismu, násilnictví, titanismu
a gangsterství charakterizuje tohoto člověka. Nevěří v nic, nevěří
v sebe sama a v člověka vůbec, nevěří v nic trvalého, stálého a trvalé
úcty hodného, nevěří v pravdu, v dané slovo, ve smlouvu; ještě tak
to, čemu říká „život“, je‑li to život požitku, dobrodružství, síly nebo
život mystické, silou imponující masy, která se může, vedena jsouc
silným vůdcem, rozpřáhnout k velikému gestu a kterou nakonec
vidíme na cestě k veliké, ohromující a vše zničující válce – mu
imponuje. A k uplatnění tohoto animálního egoistického života
se pak dovede dovolávati neobjektivně, pokrytecky, lživě, sobecky
a cynicky všech možných argumentů: pravdy, práva, daného slova,
smlouvy i Prozřetelnosti. Takový byl zejména německý člověk
před první, ale zvláště před druhou světovou válkou, evropský
člověk fašistický a nacistický.
Tak jsme došli až do roku 1914; a pak – po krátké periodě
obnovy revolučního idealismu a víry v člověka a demokracii, vyvolané utrpením válečným a vyjádřené nejlépe válečnou a poválečnou
demokratickou ideologií prezidenta W. Wilsona – k období mezi
oběma válkami i k druhé světové válce, kdy duchovní i mravní krize
tohoto moderního člověka se projevila v rozměrech přímo gran
diózních na poli vnitřní i mezinárodní politiky a na poli sociálního
a hospodářského boje buržoazní společnosti začátku 20. století,
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pro niž se krize ta stala bojem o celou její existenci. Za druhé světové války byl to konflikt demokracie a socialismu-komunismu na
jedné a fašismu‑nacismu na druhé straně. Je to jedna z největších
mravních a sociálních krizí lidské historie vůbec.
Doznám, že jsem po jistou dobu po první válce světové doufal
a věřil, že válečné utrpení a zkušenosti poválečného člověka poučí
a přivedou ho k tomu, aby pomocí wilsonovské demokracie a zkušenostmi ruské revoluce ze své těžké krize přece jen vyšel bez nové
katastrofy. Nezdařilo se to.
Celé jedno století snažili se filozofové, etikové, sociologové a sociální myslitelé vůbec tuto mravní a filozofickou krizi moderního
člověka překonat. Je to myšlenkový zápas beze sporu imponující.
A možno snad říci, že nejvážnější pokus na poli praktickém i teoretickém o to učinil moderní vědecký socialismus.
Na poli praktickém se postavil za koncepci společenské orga
nizace demokratické, lidové, na poli sociálním a hospodářském
za zespolečnění výrobních prostředků tak, aby hospodářské vykořisťování jednoho člověka druhým nebylo možným, a na poli
filozofickém a mravním se vrátil k hlavním tezím Francouzské revoluce o rovnosti lidí, tříd a národů. Formuloval tak nově a důrazněji
filozofii, jíž říkáme filozofie humanistická.
Zastávaje se však filozoficky a metafyzicky materialismu, a odmítaje tudíž náboženské koncepce spiritualistické, pokouší se
nahradit u dnešního člověka dřívější jeho koncepci Boha a lidské
bytosti jako jeho výtvoru člověkem povýšeným na jistý druh ab
solutna, jenž sám je a má býti člověku druhému vždy předmětem
absolutního respektu, má mu býti vždy cílem a nikdy k ničemu jen
prostředkem, předmětem solidarity, přátelství a lásky, cílem vzájemné pomoci a cílem pro zlepšování lidské společnosti jako celku.
Socialismus si takto ve svých konečných cílech idealizuje člověka
až ku zbožnění a zakládá svou společenskou mravnost a celou svou
ideologii na tomto zdokonaleném druhu moderního humanismu.
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Je to filozofie ve všech svých předpokladech správná, zejména
pokud se týče jejího podkladu materialistického?
Já nepochybuji, že vývoj společnosti k vyšším a dokonalejším
formám, k větší vzdělanosti a mravnosti může přivodit u veliké
části lidí to, že by jí tato nenáboženská koncepce humanistické,
čistě lidské a společenské mravnosti a filozofie stačila a že by v ní
mohla překonati duchovní a mravní úroveň člověka – živočicha –
19. a 20. století tak, jak o toto překonání socialismus vědomě usiluje
a jak o ně musíme usilovati všichni.
Nemám však pochybnosti také o tom, že dnešní i budoucí spiritualističtí filozofové a etikové položí sobě i nám všem ostatním
opět své věčné: „… proč? Proč máme takto ctít a milovat lidskou
bytost?“ Proč? Stačí odpověď, že nám to tak prostě zajistí nejlepší
možnou organizaci společnosti, tj. argument ryze praktický, utilitaristický a relativistický?
Odpovědí zcela jistě, že jim nestačí. Neboť bude vždycky veliká
část lidské společnosti, která bude žádat pro toto respektování
a zbožnění člověka vyšší rozkaz, vyšší, ze společnosti samé nevycházející důvod, trvalý, všeobecně a věčně platící, krátce argumenty
ze sféry víry a náboženství. Tak, jak známo, odpovídal na tuto otázku ve své filozofii Masaryk. Já sám se k této koncepci také hlásím.
Tvrdím, že argument ryze praktický, utilitaristický a relativistický ohromné mase lidí nestačí pro vybudování společenské
mravnosti a že je nutno pro ni hledati argumenty vyšší, trvalé,
absolutní. Nepopírám ovšem faktu, že veliké části lidí i tyto argumenty pro vysokou úroveň společenské mravnosti postačí. Ocitá se
tu tudíž moderní člověk před volbou dvou metafyzických koncepcí,
jež obě jsou rozumovými důvody nedokazatelné a jež obě vyžadují
od člověka – víry: metafyzika materialistická a metafyzika spiritualistická.
Já pro sebe jsem zvolil a volím metafyziku spiritualistickou. Také
proto, že vždycky a za všech okolností vylučuje, aby si kdokoli mohl
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odvážit svůj život osobní a zejména pro politiku, tj. pro jakýkoli
svůj politický a sociální ideál, dovolávati se v praxi zásady, že „účel
posvěcuje prostředky“.
Tvrdím však také, že pro lidi pevné, uvědomělé a čestné není
důvodu, i když se různí mezi sebou v těchto metafyzických koncepcích, aby společně ideál moderního socialistického humanitismu
nepřijímali a aby proň v praxi společně a loajálně nespolupracovali.

E) Vyvrcholení krize: fašismus a nacismus

Faktem ovšem zůstává, že demokraticko‑socialistické pojetí společenské organizace ani po první světové válce ani prakticky, ani
filozoficky a mravně prosazeno nebylo, že se po prvé světové válce
mravní krize člověka 20. století a sociální a politická krize buržoa
zie po válce z r. 1914–18 rozvíjela dál, že demokratická společnost
evropská se znovu – přes wilsonovský pokus o své udržení a zdokonalení – začala znovu rozkládat nebo rozpadat a že zejména filozoficky a mravně v období mezi oběma válkami, nikoli svou teorií,
nýbrž především praxí většiny vůdců, ji reprezentujících, do
veliké míry zklamala.
To ukázal rozmach a úspěch fašismu po celém světě, jenž krizi
moderního člověka ještě prohloubil a přímo vyvrcholil. Obrat
po porážce fašismu a po jeho pádu přijíti musí. Nepřijde‑li, není
dnešnímu člověku pomoci.
Fašismus ve všech svých odrůdách jako doktrína (ve své italské formě) není ničím novým. Je to starý boj. Vychází z filozofické
základny, která je tak charakteristická pro jednu velikou část
myšlenkového světa na začátku 20. století a která v hrubých rysech vtiskuje výrazný svůj znak politickému boji v Evropě mezi
oběma světovými válkami: odpor proti všem trvalým a věčně pravdivým hodnotám, odpor proti všemu univerzalismu, odpor proti
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všeobecné, všesvětové, všelidské, pro všecko lidstvo a všecky coby
platné morálce, odpor proti rozumu a proti každému racionalismu
a intelektualismu vůbec, odpor proti všemu statickému, trvalému,
absolutnímu.
Jinými slovy: důsledný, všestranný, vše pronikající filozofický
a mravní relativismus a biologický dynamismus, vycházející
z apriorního předpokladu, že základním činitelem lidské společnosti
je žitý materiální život, jehož žití je neustálý materiální biologický
a egoistický boj, vývoj a změna, a že boj ten je vůbec podstatou
všeho vývoje a dění sociálního, politického a hospodářského, a to
jak mezi individui, tak mezi kolektivitami. Tento biologismus
a vitalismus, ryze moderního ražení, spojený s primitivně chápaným a materialisticky položeným evolucionismem, je zároveň
metafyzickým materialismem svého druhu, přijímaje boj za
prioritu celého společenského vývoje, nutně dochází k důsledku
boje fyzického, v němž síly spirituální jsou jen nástrojem fyzické
moci a fyzického násilí.
Logickým důsledkem těchto filozofických a metafyzických předpokladů je, že lidská individualita je určována, charakterizována
a podmiňována jen oněmi svými stránkami, které se hodí zvláště
charakteristicky právě materiálnímu dynamismu, duchovnímu
relativismu, animálnímu biologismu a vitalismu, a dají se ve svých
primitivních formách snáze smířit s metafyzickým materialismem:
vůle, instinkt, cit. Voluntarismus, instinktivismus a empirismus
ve své krajní formě pozitivisticko‑materialistické jsou mu
východiskem pro posuzování role, úkolu a činnosti individua
i národa.
Vycházeje z těchto apriorních názorů o podstatě světa, života
a lidské duše, tvoří si fašismus svou politickou doktrínu, opírající se o základní zásadu, že idea moci a násilí je nakonec jediným
základem a udržovatelem práva v dnešní buržoazní společnosti.
Fašismus byl původně reakcí a negací proti tomu, co dosud bylo a je,
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tj. reakcí proti danému stavu myšlenkovému i politickému z doby
po válce z r. 1914–18. Neměl na počátku vůbec pevné doktrinální
soustavy: byl souborem nejasných a nesoustavných představ idejí,
hesel a citových reakcí. Toužil po něčem novém, toužil po změnách
v daném režimu nedokonalé a špatně fungující italské demokracie, spočívající na svářících se stranách a potácející se stále mezi
oportunistickými kompromisy, jimiž stát opravdu trpěl; stav ten
byl mu proto stavem naprosto neudržitelným, byl mu marasmem,
nehybným režimem, jenž mohl skončit jen v plné dekadenci národa
a státu.
Byl tudíž především reakcí a negací proti všem doktrínám a názorům dosavadním, předválečným a vyšlým nebo zdůrazněným
a podpořeným válkou světovou. Dosavadní Evropa byla však myšlenkově i svými institucemi dílem revoluce Francouzské a americké
a anglických institucí liberálně konstitučních z 18. a 19. století. Celé
19. století bylo dílem Francouzské revoluce, to znamená humanistické filozofie 18. století, univerzalistického kosmopolitismu revolučního, hlásajícího rovnost lidí a rovnost národů (na základě tzv.
přirozeného práva), všeobecné sbratření, toleranci a liberalismus
politický, hospodářský, kulturní, pacifismus a mírovou spolupráci všech národů, vzájemné dohodování a idealistické horování
o jednotě světa a lidstva.
Fašismus se proto stal přímou a důslednou, prudkou a nekompromisní negací této koncepce a doktríny. Vycházeje ze
základního pojmu boje o život, odmítá demokratickou koncepci
přirozeného práva pro člověka, pro každého člověka a pro každý
národ, přirozeného práva vždy trvajícího, vždy platného, všeobecně
přijatého. Není takového práva, je jen právo vybojované. Jestliže
se stanoví pozice a místo každého jedince ve společnosti bojem,
není a nemůže býti rovnosti ani mezi lidmi, ani mezi národy a státy:
Není‑li rovnosti, není ani univerzálnosti, ani humanistického bratrství, není a nemůže býti rovnoměrné svobody politické, sociální,
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hospodářské, není a nemůže se věřit v princip vzájemného dohodování ať uvnitř mezi občany, ať navenek mezi státy. Víra v trvalý
mír je proto doktrína absurdní, nesprávná, nepravdivá, nemožná
a škodlivá.
Je‑li tedy Evropa do r. 1914 dítkem racionalistické, humanistické
a demokratické filozofie Francouzské a americké revoluce, je fašismus vědomě antidemokratický, antiliberální, antihumanistický.
antikosmopolitický, antipacifistický. antiracionalistický. Proti tomu
všemu staví ideu stálého boje, ideu činu, ideu dynamismu, stálého
společenského pohybu a vývoje, neklidu a změny, plynulého žití,
vedeného vůlí, citem, instinktem, vůlí po moci, po síle, po vládě,
po expanzi, po ovládání jedněch lidí a národů druhými. Proti
racionalistické, humanistické a liberalistické revoluci konce
18. století, hlásající přirozená práva člověka a občana, chce
býti novou velikou fašistickou revolucí století 20., století síly,
moci, autority, expanzivní individuality a národního dynamismu
některých nově se vzmáhajících národů.
Je tudíž pro fašismus charakteristický jeho důsledný odpor
ke každé doktríně, která se představuje jako trvalá, definitivní
a vhodná pro všechny doby a všechny národy. Není takové doktríny,
není takových zásad – kromě fašismu samého. Problém je totiž
výrazem věčného a trvalého boje, jediného principu, jenž trvá
a jenž vždy bude lidstvo vésti. Jsa výrazem stálé změny a stálého
vývoje, jenž v sobě obsahuje nejen zásadní zavržení všech trvalých
nehybných principů a doktrín, odmítá sám vázati se trvalými,
zásadními a pevnými metodami v práci politické a ve vztazích
mezi státy a národy. Nepřijímá jiného principu pro svou teorii
a doktrínu i pro svou denní politickou praxi, leč že se nedá vázat
ve svém počínání, ve své činnosti a politice žádným principem.
V tom smyslu je fašismus důsledným utilitarismem a opor
tunismem, hnaným do všech krajností. Je „posibilismem“ v tom
smyslu, že učiní vše, co je mu prospěšné a co mu jeho prostředky
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v daném okamžiku umožní, nedávaje se vésti ničím jiným než
zájmem svým a nebera zřetele na žádný závazek, žádný slib,
žádnou smlouvu: vždyť stálou denní politickou změnou, vývojem
a nepřestávajícím bojem může býti a je překonáván ze dne na den,
z roku na rok, každý závazek, každá smlouva.
Jako fašismus, tak i nacismus je stejnou reakcí a negací proti
racionalismu a humanitismu Francouzské a americké revoluce,
reakcí proti celé éře osvícenství francouzských encyklopedistů
a proti všem politickým teoriím z tohoto základu vzniklým (kosmopolitismus, humanitismus, egalitismus, pacifismus atd.). Proti
západoevropskému racionalismu opírá se o německé filozofické
a literární hnutí romantismu a přijímá filozofické teze iracionalismu, intuitivismu a tzv. německé „Lebensphilosophie“, která je
jednak příbuzná, jednak v mnohém totožná s evolucionismem,
utilitarismem, vitalismem a v mnohém i s materialisticko‑darwinistickými koncepcemi vývoje života a světa. V tom má nacismus
s fašismem po mnohé stránce filozofickou základnu společnou.
K fašistické tezi o životě jako stálém boji, vývoji, pohybu a změně
přičiňuje však nacionálsocialismus jako druhý veliký pilíř svůj
vlastní prvek nový, který v celé jeho koncepci hraje roli rozhodující:
je to prvek rasy. Tento prvek hrál v úvahách německých politiků,
sociologů, antropologů a jiných vědců značnou roli už před válkou
z r. 1914. Jimi byl převzat ze známých teorií Francouze hraběte
A. de Gobineaua1, který roku 1854 vydal knihu „Essai sur l’ inégalité des races humaines“, tato kniha se stala od r. 1870 v Německu
předmětem usilovného studia a vyvolala tam celé hnutí. Stejně byly
studovány v Německu knihy novějšího francouzského antropologa
Vacher de Lapouge, který souhlasně s Gobineauem vybudoval tezi
o nerovnosti lidských ras a o nesporném prvenství árijců nad všemi
rasami ostatními.
1

Josef Arthur de Gobineau, francouzský diplomat a spisovatel. Pozn. red.
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Byla‑li tato díla a tyto teze šířeny a studovány už dávno před
válkou z r. 1914 německou vědou, přenesl je úspěšně do politiky
jiný Neněmec Angličan Houston Stewart Chamberlain2, který
r. 1899 vydal své pověstné dílo „Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts“, nepříliš sice ceněné filozofy a historiky, zato však politicky už
před válkou v Německu neobyčejně rozšířené a v praktické politice
s úspěchem použité. Dílo to popisuje v širokých syntezích a vágních
duchaplných zevšeobecňováních roli a poslání árijské rasy ve vývoji
lidstva. Typickými árijci jsou Germáni; jim dlužno tudíž připisovati
všecko to veliké, co v historii árijci vykonali. Proto také tato rasa
jako nejlepší a nejvyšší je povolána k tomu, aby ovládla rasy nižší,
nejdříve ve svém okolí a pak vedla Evropu a celý svět.
Předválečný pangermanismus ve své politické teorii se tímto hnutím živil, vraceje se při tom k dřívějším ryze německým teoretikům
pangermanismu Lagardovi a Treitschkemu, doplňuje je romantickým
mysticismem v umění Wagnerově a vypjatým voluntarismem ve
filozofii Nietzscheově. Jak je známo, vyjadřovalo toto hnutí už před
válkou dvě politické teze: postupné národní sjednocení všech Němců – a jeho důsledek – velikou světovou expanzi tohoto osmdesátimilionového národa nejdříve v Evropě střední a východní, pak v Přední
Asii a severní Africe – a tím pak v celém předválečném světě.
Podle nacionálsocialistického názoru filozoficko‑historického,
jenž všecky tyto teorie převzal a zvulgarizoval, jsou dějiny lidstva
prostě bojem vyšší rasy s rasami nižšími, a smyslem dějin má býti
boj o vítězství rasy vyšší, která má pak lidstvo vésti a ovládati. Tento
názor důsledně a zásadně odmítá tvrzení o rovnosti ras a národů,
proklamujíc naopak jejich nerovnost a pokládajíc za svou povinnost
bojovati za vítězství rasy lepší, vyšší a žádati, aby rasa a národ nižší,
horší se podřídil vedení národa vyššího. A poněvadž tou vyšší ra2 Houston Stewart Chamberlain, myslitel a spisovatel britského původu.
Pozn. red.
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sou je prý germánská rasa árijská, je prý lidská kultura a civilizace
nerozlučně spjata s vývojem a vítězstvím této rasy. Její pád by prý
znamenal skutečný úpadek lidské kultury a civilizace vůbec.
Tento úpadek hrozí ze smíšení rasového tak, jak se to stalo starým Řekům a Římanům. A prvek, jenž jistotu tuto nejvíce ohrožuje
a který žije jako parazit na rasách a národech jiných, jsou Židé.
Odtud onen známý brutální nacistický antisemitismus jako
reakce a negace proti míšení čisté, vyšší árijské rasy se semitskou,
a odtud všecko to pronásledování židovství v dnešním Německu.
Zvláštní důležitost pro celý nacionálsocialistický režim má jeho
pojetí práva. Každá rasa, každý národ má své vlastní, jemu přináležející právo, jako výraz své rasy, svého „Volkstumu“. Pojem všeobecného, všeobecně platného, abstraktně formálního, od národa
odloučeného a všelidského práva je produktem myšlení racionalistického, individualistického, abstraktního, rozkladného, takového,
na jakém spočívala společnost liberální demokracie. Právo takové
nacionálsocialismus odmítá. Podle nacionálsocialismu, pro nějž
základem práva je rasa a „Volkstum“, je právem to, co udržuje a podporuje život a jeho růst, rasu a její rozvoj a rozkvět; „úkolem práva
jest udržovat čistou rasu a její čistotu chránit, právem prostě je
to, co národu prospívá“.
Z tohoto všeobecného pojetí práva vůbec logicky vychází nacionálsocialistické speciální pojetí práva mezinárodního: I zde platí
prostě zásada, že právem je to, co prospívá národnímu společenství
německému; jediným cílem všech koncepcí mezinárodních
musí býti zdar Německa, jediným jejich svrchovaným soud
cem jeho prospěch, jeho růst a rozvoj. Je to koncepce nacionálně
krajně subjektivní, odmítající jakékoli kritérium vnější, objektivní,
lidské, mezinárodní. Německé národní společenství a jeho prospěch
je tu jediným a posledním rozhodčím. Je to doktrína ultraegoistická,
utilitaristická, násilnická, z hlediska mezinárodní organizace světa
prostě anarchistická.
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Je to tudíž právo, které musí počítat s tím, že v daném momentě
konflikty mezi státy, vzniklé na základě různých subjektivních, ryze
nacionálních koncepcí práva mezinárodního, při nedostatku jakékoli mezinárodní autority, nemohou býti řešeny než nátlakem, silou, válkou, tj. právem mocnějšího a silnějšího. Celý systém práva
nacionálsocialistického znamená tudíž uvnitř státu absolutní
totalismus a autoritativismus tzv. národního společenství,
tj. absolutního státu, a navenek pak prostě právo silnějšího.
V celku je tedy fašismus a nacionálsocialismus sprostým,
nevzdělaným materialismem, kolektivním národním a státním
brutálním a primitivním násilnictvím, potlačujícím nejzákladnější
svobody lidského individua a zásadní požadavky lidské důstojnosti, systémem ospravedlňujícím všecky, i ty nejhorší metody a prostředky politického boje, jen když slouží jeho cílům;
je národním exkluzivismem, směšným nadčlověčským aristokratismem jedné rasy nad druhou, založeným na povrchní a krajně
tendenční pseudovědeckosti. Je to jedním slovem produkt národa a režimu, vykazujícího zjevné znaky těžké duchovní choroby
a rozvrácenosti, politické nevyspělosti a dekadence a sociálního
a mravního rozvratu.
Co znamenaly tyto teorie, tato filozofie a na ní vybudovaná morálka v politické a sociální praxi začátku 20. století, to ukázaly
všecky totalitní diktatury, a především ovšem totalismus německý.
Německý nacismus zavedl na celém území, které se dostalo pod
jeho vládu, nejhorší formu moderní tyranie. Ve jménu tak zvaného
ideálu Velkého Německa zotročil nejprve Němce samotné a pak
všechny národy, jejichž území násilně obsadil. Zničil veškerou
právní svobodu a jistotu uvnitř svého státu, v územích obsazených
vytvořil zvláštní systém hromadného žalářování a mučení v koncentračních táborech, vybudoval rozsáhlý systém teroristické tajné
policie, která není žádné veřejné kontrole odpovědná a jejíž veškerá
činnost spočívá na úplné policejní libovůli.
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V Německu se od r. 1933 zavřely brány neproniknutelných
žalářů na dlouhá léta za tisíci nevinných lidí bez zákroku spravedlivého nebo objektivního vyšetřování nebo soudu. Tisíce lidí, Čechů, Poláků, Rusů, Ukrajinců, Norvežanů, Belgičanů, Holanďanů,
Francouzů, Jihoslovanů, Řeků, Židů aj. byly denně mučeny v pravém
slova smyslu v žalářích a v koncentračních a zajateckých táborech
za nepopsatelně krutých podmínek a ve výbuchu neuvěřitelného
sadismu, kterého se dopouštěli mladí a zvrhlí agenti gestapa, soustavně k tomu vychovávaní celým nacistickým režimem.
Byl vybudován obzvláště podlý systém udavačství, zavedený i do
rodin a i mezi rodiči a dětmi, a prováděný ve fantastické míře po celém území obsazované Evropy; byl vytvořen režim vědecky pojatého
teroru, majícího rozvracet a hnát proti sobě rodiny a třídy, národy
a jejich části; byla vybudována koncepce života pro porobeného
člověka, jehož pocit lidské důstojnosti byl soustavně ubíjen ponižováním a znehodnocováním a v systém vybudovaným duchovním
a mravním mučením. Gangsterství bylo povýšeno na koncepci ovládání občanů a národů a synonymem tohoto gangsterství se stalo
německé gestapo, německý gauleiter3, německý nacista vůbec.
Na místě úcty k pravdě a respektu pro objektivní vědu, svobodné
její vyučování a snášenlivost ve všech oborech duchovního života
vytvořily si totalitní režimy koncepce a myšlenkové systémy, jaké
neexistovaly nikdy předtím v žádné době jako oficiální státní
doktríny. Pojem objektivní pravdy a objektivní vědy, pojem svobodného myšlení a učení a snášenlivosti v duchovním a politickém
životě byl prostě zničen. Ve svých oficiálních projevech, vyjádřeních
a spisech prohlásily tyto režimy za svou oficiální doktrínu, že
mají právo užívat všude, a kdykoliv je jim to na prospěch, podvodu, klamu, lži, zrady, hanobení, urážek, pomlouvání, pobuřování
3 Vůdce regionální pobočky NSDAP (nacistické strany) nebo tzv. župy (německy der Gau). Pozn. red.
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a vůbec tzv. „propagandy“ nejpodvodnějšího rázu. Vražda, zabíjení
rukojmí a pustý teror, vyvražďování a ničení celých osad s ženami
a dětmi mohou a mají být přijatou metodou v politické činnosti
proti odpůrcům nacismu. Byly vymýšleny nové metody vědeckého
zabíjení, mučení, masového odpravování nevinného obyvatelstva
židovského. Pravda a právo byly nacistům totožné s tím, co prospívalo jim a jejich novým sociálním a politickým řádům; k dosažení
politického úspěchu bylo dovoleno užít jakýchkoliv, i nejhorších
prostředků. Pouze to bylo úctyhodné, čestné, správné a spravedlivé,
co pomáhalo k vítězství německých cílů, plánů a zájmů. Pojem cti,
pravdy, práva, spravedlnosti byl prostě zbaven svého skutečného
smyslu. Vše, co bylo dříve lidem svaté a drahé, a každá dřívější
mravní hodnota byla zhanobena, znečištěna, pokálena a její smysl
a účel postaven na hlavu a obrácen v prospěch fašistického režimu.
Celá národní výchova německá byla nakonec naplněna tímto
otráveným, jedovatým duchem. Celá mladá generace německá
propadla plně tomuto nemravnému, nacionálnímu, vulgárnímu
fanatismu, vášni a gangsterství.
V dějinách dosud neexistoval vládní režim, který by měl odvahu
veřejně a ostentativně prohlašovat lež, podvod, zločin, zradu,
vraždu a fyzické i duchovní násilí všeho druhu za systém své státní
a politické etiky. Německý nacismus se toho odvážil.
Na upevnění svého režimu a prosazování těchto zásad a doktrín
si vytvořil nacistický režim rozsáhlý systém domácí a světové propagandy. Vybudoval doma i za hranicemi celý knižní, tiskový a rozhlasový aparát, podporovaný celou armádou teroristických a jiných
organizací, a pomocí nesmírných peněžních prostředků, používaných na vybudování do fantastických rozměrů jdoucí všestranné
korupce, vytvořil ze soustavného lhaní, podvodu, zkrucování fakt
a líčení nejabsurdnějších lží jako nových zásad a pravd celý umělý,
vymyšlený, imaginární svět, především v samém Německu a pak
i v ostatním světě. Podařilo se mu tím doma na velmi dlouhou dobu
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zdemoralizovat ducha velké většiny samotného německého lidu.
V ostatním světě dovedl v některých kritických chvílích otráviti
dost lidí a napáchati téměř nenapravitelná zla nebo způsobiti, nebo
aspoň umožniti neuvěřitelné mezinárodní chyby a zločiny.
Úcta k danému slovu, k mezinárodním smlouvám a dohodám
nebyla nikdy v dějinách lidstva tak bezohledně, cynicky, pustě
a nečestně podupána a zhanobena, jako se to stalo od fašistických
a nacistických držitelů moci od r. 1934 v Evropě. V nacistickém
státě platilo pouze to za zákon a spravedlnost, co pomáhalo udržet
režim v duchu idejí nacismu. Každý zákon, každý závazek, každé
dané slovo se dnes, zítra nebo příštího dne jednostranně mohlo
zrušit a zničit, jestliže to sloužilo zájmům režimu a německého státu a národa, jak je chápal nacismus. Žádný závazek včera podepsaný
nemusil býti dnes dodržen, jestliže se to nehodilo zájmům nacismu
nebo jestliže nacismus změnil dnes svůj názor. Tento režim však
přesto, že nezamýšlel dodržovat své závazky, současně žádal, aby
jeho protivníci nebo partneři sami dodržovali tutéž smlouvu potud,
pokud byla v některém ohledu příznivá nacismu. Nestalo‑li se tak,
prohlásil své partnery za zrádce, podvodníky a darebáky.
Nacistické Německo zničilo vše, co se mu nehodilo ve versailleské
smlouvě, a od ostatních signatářů žádalo, aby dodržovali ty její části,
které byly pro Německo výhodné. Zničilo smlouvy locarnské a zuřivě
napadlo Velkou Británii, když učinila dohodu s Francií a Belgií o dodržování neporušených částí locarnské smlouvy. Zničilo mnichovskou
dohodu nejhanebnějším podvodem a násilím a v téže době žádalo,
aby Británie a Francie v částech, jež se mu hodily, dohodu dodržovaly.
Slíbilo, že se nedotkne Československa, budou‑li uspokojena jeho
přání ve věcech hranic, a brzy nato celou zemi obsadilo a zavedlo
v ní největší národnostní útisk a hrůzovládu nad Čechy, jaké jsme
ve své historii dosud nezažili. Uzavřelo smlouvu o přátelství s Polskem na 10 let a hned začalo připravovati proti němu válku, do které
se pustilo ve chvíli, kdy se mu to hodilo. Totéž platí o smlouvách
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Německa uzavřených s Norskem, Holandskem, Belgií, Dánskem,
Jihoslávií, Řeckem, Rumunskem a Sovětským svazem.
Seznam těchto lží, podvodů, zrad a zločinů je bez konce. Nejhorší věcí však není fakt, že se jich Německo dopouštělo. Je přímo
neuvěřitelné pro člověka vychovaného ideologií osvícenskou,
že z provádění tohoto moderního gangsterství totalitní systémy
vytvořily doktrínu, vybudovanou v politický systém, a že tyto
politické zásady, nejnemorálnější ze všech, které kdy svět viděl,
byly skutečnou podstatou, intelektuální a mravní základnou nacistického státu, řádu a světa. Všechny skutečné morální hodnoty
moderního člověka byly takto nacismem úplně smeteny. Stav, do
kterého přivedl nacistický ideologický a politický systém Německo
a Evropu, znamenal duchovní a morální smrt. Dosavadní mravní
koncepce tzv. demokratické společnosti nahradil prostě filozofií
a morálkou gangsterství.
Proto jsme musili jít do druhé světové války. Nejen proto,
abychom zarazili expanzi pangermanismu v Evropě a zabránili
mu, aby získával nový „Lebensraum“ a ovládl Evropu a velkou část
ostatního světa, nýbrž především proto, aby tento mravní chaos,
rozvrat a tato ohavnost spuštění „Herrenvolku“ byla odklizena
a znemožněna pro příště, ať už v Německu, nebo kdekoli jinde
na světě.
Náš nový boj a vítězství bylo nezbytné, abychom mohli vrátit
evropskému lidstvu a lidstvu vůbec víru v člověka, v pravdu a vědu,
úctu k lidské osobnosti a k danému slovu, duchovní a mravní
svobodu a vůbec takový život, který by měl nějakou mravní cenu.
Opakuji: Byl to boj mezi dvěma nepřátelskými světy a šlo tu o jeden z největších mravních konfliktů v dějinách lidstva, v němž není
a nemůže býti smilování.
Jak již výše bylo pověděno, německý nacistický člověk s celým svým ideovým a mravním systémem je vrcholem ideového
a mravního úpadku, rozvratu a krize moderního člověka.
– 44 –

F) Nedostatky a vina demokracie a demokratů
Tak daleko dospěla tedy od let 1930–33 filozofická a mravní krize
člověka 20. století a tak absurdními a nelidskými doktrínami sociál
ními a politickými a tak neuvěřitelně sprostými a brutálními politickými režimy se projevila po prvé světové válce, ženouc fatálně
celou Evropu a svět do druhé světové války a katastrofy.
A demokracie buržoazní, ať už se posuzuje jakkoli, nedovedla
této krizi ani odolat, ani z ní buržoazní společnost včas a úspěšně
vyvést. To ukázaly zejména okolnosti, za jakých druhá světová válka
byla fašismem a nacismem od r. 1931 připravována a nakonec vyvolána a kterou mu umožnily vyvolati evropské demokracie svou
politikou s nacismem a fašismem tak nemožně a tak dlouho
kompromisující a svým nízkým mravním stavem, svou ne
schopností a svou neuvěřitelnou neznalostí pravého stavu věcí
v Evropě v letech 1934–39. Ukázalo to konečně i bezpříkladné
barbarství, které se z násilnických režimů totalitního fašismu a nacismu už před válkou, ale zejména za války k úžasu celého světa
vyvinulo.
Budiž však spravedlivě uznáno, že když se zase evropské demokracie k odporu vzchopily, dovedly se odvážně a účinně bránit
a nakonec zase za podstatné pomoci Sovětského svazu zvítězit. Je
to doklad toho, že byly a jsou mravně – a tudíž i fyzicky – silnější,
a že zreorganizují‑li se a své chyby a nedostatky napraví, mohou
opět společně se Sovětským svazem vésti poválečný svět mravně
i politicky.
Vzhledem k tomu, že tudíž druhou světovou válkou německý
nacismus vyvrcholil filozofickou a mravní krizi člověka 20. století
a rozvrátil všecky ostatní dosavadní mravní hodnoty demokratické
společnosti ze začátku 20. století, a vzhledem k tomu, že se pokusil
zničit v některých hlavních částech politickou organizaci Evropy
a světa, vyšlou z první války světové, ukládá to naší nové společnosti
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poválečné tři veliké, dalekosáhlé a pro další vývoj Evropy a světa
rozhodující cíle:

a) Pokusit se o konečnou rehabilitaci moderního člověka po
stránce filozofické a mravní a dostat jej z ideové krize a chaosu,
jenž už trvá skoro celé století.
b) Reorganizovat naši úpadkovou demokracii předválečnou po
stránce politické i sociální, hospodářské i mravní a zbavit ji všeho
toho, co bylo příčinou její veliké krize a úpadku po první válce
světové.
c) Zdokonalit a zlepšit politickou organizaci poválečné Evropy
a světa a zajistit trvání příštích mírových smluv novým systémem
organizovaně a společně hájené bezpečnosti.
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1.3 PŘED VELIKOU BOUŘÍ
(Problematika evropské politiky
před Mnichovem)
1.3.1 Jak byl postupně prohráván mír z roku 1919
Po podepsání mírové smlouvy versailleské a po vzpamatování se
Německa z porážky v roce 1918, tj. hned asi v letech 1921–22, začalo se v Evropě veliké vzrušující drama: boj o revizi versailleského
míru. Byl to jeden z největších a nejdramatičtějších zápasů v politické historii Evropy. Skončil se novou velikou zničující tragédií –
druhou světovou válkou.
Boj ten se nejdříve týkal reparací. Začal se brzo po určení přesné
výše německého placení v květnu roku 1921 a byl zakončen vítězstvím Německa a likvidováním reparačního dluhu na konferenci
v Lausanne, zahájené 2. července 1932; tam byly německé reparace sníženy ze 132 miliard marek na 3 miliardy a tam také – ještě
během konference – říšský kancléř F. von Papen prohlásil svým
známým a přátelům, že Německo ani z toho už nic nezaplatí.
Pak přišly na řadu klauzule mírových smluv o odzbrojení. Boj se
začal v Ženevě po podepsání závěrečného protokolu smluv v Locarně ze 16. října 1925,4 kdy bylo rozhodnuto o svolání konference,
na níž měly býti stanoveny způsob a míra všeobecného odzbrojení
pro všechny mocnosti, a končil se v říjnu roku 1933, rovněž v Ženevě, když Německo 14. října 1933 opustilo odzbrojovací konferenci
a 16. března 1935 obnovilo říšskou armádu.
4
Vlastní tzv. locarnské smlouvy byly podepsány slavnostně v Londýně
1. prosince 1925.
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A nakonec přišla revize klauzulí územních: začala se v letech
1932–33 Mussoliniho iniciativou k uzavření tzv. paktu čtyř velmocí
(18. března 1933) a válkou o Habeš, pak Hitlerovou anexí Rakouska
a dohodou mnichovskou, až konečně vyvrcholila druhou světovou
válkou.
Cílem celého tohoto boje o revizi mírových smluv byla úplná
změna mezinárodní situace evropské. Versailleská smlouva dala
převahu na evropském kontinentě Anglii a Francii s jejími přáteli
a menšími spojenci; revize uvedených tří kategorií klauzulí mírových smluv měla tuto převahu na kontinentě odstranit a převést
ji na druhou stranu. Jak jsem řekl: o změně území se začalo vážně
mluvit od roku 1932–33, tj. zejména od chvíle, kdy v Německu
přišel k moci Hitler, a připojil tak k jedné autoritativní diktatuře
středoevropské, k fašistické diktatuře Mussoliniho, druhou, daleko
nebezpečnější diktaturu německou, nacistickou.
18. března roku 1933 navrhl Mussolini britskému předsedovi
vlády Ramsay MacDonaldovi a siru Johnu Simonovi5 za jejich návštěvy v Římě uzavření známého paktu čtyř velmocí, jímž se kromě
odsunutí Společnosti národů na vedlejší kolej mělo skrytě ustaviti
tzv. evropské direktorium čtyř západních a středoevropských
velmocí s vyloučením Sovětského svazu a výslovně se navrhovala územní revize smluv mírových; v diplomatických rozmluvách
se tehdy ukazovalo na to, že revize ta se má týkat zejména států
Malé dohody a Polska. Francie a Velká Británie se měly stáhnouti
ze svých pozic na kontinentě do svých koloniálních impérií a ve
střední a východní Evropě měly samy s definitivní platností rozhodovat fašistické velmoci Německo a Itálie. Poněvadž vnitřní
politika obou fašistických velmocí byla zároveň zaostřena protisocialisticky a protikomunisticky, byl pakt čtyř automaticky nejen
revizionistický, nýbrž celou svou podstatou také protisovětský.
5

John Allsebrook Simon, britský politik. Pozn. red.
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Pakt čtyř, jak je známo, byl také 15. července 1933 v Římě podepsán, ale k jeho ratifikaci nedošlo nejen pro odpor Malé dohody
a Polska, nýbrž především i pro pobouření demokratického francouzského a britského veřejného mínění, které instinktivně vycítilo,
že by to především posílilo dvě fašistické diktatury a zajistilo jejich
převahu na evropském kontinentě.
Ať posuzujeme tento vývoj boje o změnu mírových smluv jakkoli, byl to zjev v jistém smyslu normální. Po každé válce poražený
pokouší se opět zdvihnout a porážku odčinit buď bojem politickým
a diplomatickým, nebo novou válkou. To bylo dosud zákonem historie a politiky mezinárodní a dojde k jeho uplatnění znovu, i po druhé
světové válce. Bylo to tudíž tím samozřejmější u národa, jako jsou
Němci, kteří se tím ostatně hned od počátku nijak netajili, i když
to oficiální německá politika stálými projevy o nutnosti zachování
míru a o své dobré vůli ke spolupráci se svými bývalými odpůrci
zakrývala a i když projevy takové, jako byl např. Hitlerův „Mein
Kampf“ z let 1925 a 1927 nebo projevy různých jiných německých
nacionálů a militaristů, odbývala před spojeneckou veřejností jako
akce excentrické a umírněné německé vládě nepřátelské. Užívala
jich však zároveň jako hrozby a nátlaku na spojence pro vynucování
dalších koncesí německým vládám, tzv. umírněným.
Každému, kdo Němce a Německo znal, a každému, kdo Německo od roku 1920 stále a bedlivě pozoroval, musilo býti tudíž
jasné, že nastane dlouhá perioda boje o mírové smlouvy a že jeho
výsledkem bude buď jisté vyrovnání a konečná spolupráce mezi
oběma tábory, vítězným a poraženým, anebo nová veliká válka.
Československá politika nikdy o tom nepochybovala a nedělala si
žádných iluzí; četná prohlášení sněmovní a jiná, která jsem učinil
ve funkci zahraničního ministra i prezidenta, mé stálé usilování
o mír a o vybudování jeho záruk v Evropě a má cílevědomá práce
o bezpečnost státu po celých dvacet let první republiky jsou toho
jasným dokladem.
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Podíváme‑li se tudíž znovu na naši zahraniční politiku mezi oběma světovými válkami, můžeme, po mém soudu, konstatovati nejen
naprostou jasnost a plnou vědomost a předvídavost toho, oč jde
nebo půjde, nýbrž i stálou jednotnost a důslednost a v tom smyslu
přímou linii a vytrvalou pevnost: na jedné straně byli jsme vždy
pro stálou práci pro mír, pro spolupráci s odpůrci, pro dohodování
se po dobrém tam, kde bylo třeba vývoji ustoupit a kde poraženým
národům bylo třeba poskytnouti koncese, aby se s daným novým
mezinárodním řádem mohly smířit; na straně druhé jsme usilovali
o vybudování záruk kolektivní bezpečnosti a posílení Společnosti
národů a současně připravovali obranu pro eventuální konflikt.
To byl smysl naší politiky ženevské, naší politiky locarnské, naší
politiky jistých koncesí na konferencích o reparace, o odzbrojení,
o hospodářskou spolupráci. Takový byl také smysl naší smířlivé
a umírněné politiky vůči demokratickému Německu vůbec. Nikdy
jsme nevylučovali a ani nemohli vylučovat možnost dobrého sousedství s opravdu demokratickým a mírumilovným Německem
pro případ, že by takové Německo existovalo. Odkazuji tu na knihu
dr. K. Krofty6: „Z doby naší první republiky“ (vydána v roce 1939 za
německého obsazení), v níž je dobře a pravdivě vyloženo, jak jsme šli
až na krajní mez koncesí a smířlivosti vůči výmarskému Německu.
Počítali jsme ovšem i s druhou eventualitou: že totiž tato naše
a spojenecká politika smíření nebude míti úspěchu. Připouštěli
jsme, že dokud se reakční Německo a jeho přátelé a spolupracovníci
budou cítit slabými, budou se vyslovovat také pro cestu povlovného získávání nových pozic a zdánlivé spolupráce. Ale přijde chvíle,
kdy bude konec koncesím a kdy vítězná strana bude musit jasně
říci, že to a ono se učinit nedá a nesmí. Bude‑li Německo pokládat
tuto chvíli za zralou a sebe za nacionálně a vojensky už dost silné,
6 Kamil Krofta (1876–1946), český historik, univerzitní profesor, politik
a diplomat. Pozn. red.
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začne boj novými metodami: hrozbami, násilím a nakonec válkou.
Od chvíle, kdy se k fašistické diktatuře v Itálii připojila nacistická
diktatura v Německu, nebylo vůbec možno pochybovat o tomto
vývoji.
Dejme si dnes, po druhé světové válce, pozor: celý tento postup –
přizpůsoben novým poměrům – se bude znovu opakovat! Na doklad
toho, že se naše předmnichovská politika takto správně dívala na
evropský vývoj, cituji tu jeden ze svých nejpříznačnějších projevů.
31. října 1933 měl jsem v poslanecké sněmovně a v senátě výklad
o zahraniční politice, v němž jsem podrobně – i když opatrně, jak
to bylo nutné v oficiálním projevu – probíral smysl a cíle nacistické
revoluce a nastoupení vlády Hitlerovy v třetí říši. Řekl jsem tehdy
o této otázce:
„Čtrnáct let evropské poválečné politiky až do příchodu dnešního režimu v Německu bylo vyplněno bojem o zajištění evropského
míru na základě mírových smluv pařížských, přičemž bylo jasno
všem i v táboře bývalých vítězných mocností, že nebude možno
poražené státy držet trvale v podružném postavení a že vyrovnání
mezi oběma tábory se má ponenáhlu připravovat, pokojnými
cestami upravovat, vzájemné pozice vyrovnávat, a tak postupným
kompromisem dojít konečně k nové mírové organizaci Evropy…
Německá revoluce národněsocialistická tento povlovný
postup přervala. Po mém soudu konečné cíle a ideály Stresemannovy7 politiky nebyly vcelku příliš daleko od konečných cílů
politiky dnešního Německa; lišily se jen metodami, svými projevy
vnějšími, svým postupem a větším pochopením cílů, snah a potřeb
ostatní Evropy, jež pak mělo vliv i na taktiku a postup Německa
Stresemannova… Od sjednocení německého národa v době moderní
7 Gustav Stresemann, německý liberální politik. V období Výmarské republiky (1918–1933) ministr zahraničí a krátce i německým říšským kancléřem
(1923). Pozn. red.
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přes revoluci roku 1848 měla německá politika svůj všeněmecký
podklad, měla jej politika říše Vilémovy a má jej i politika Německa
dnešního. S tím musí Evropa počítat jako s naprostým faktem a podle toho se zařídit…
Dnešní Německo pokládalo však tempo a metody Německa
Stresemannova, jimiž německé národní cíle uskutečňovalo, za
příliš pomalé, přetrhlo vývojovou linii a začalo užívati metod
radikálnějších. Má to za následek, že téměř ve všech evropských
státech jsou najednou zvětšenou expanzivností německého nacio
nálního dynamismu překvapeni, někde i přestrašeni, uvědomují
si tuto mocenskou změnu, kterou, jak se zdá, očekávali poněkud
později, a začínají z toho vyvozovat politické důsledky a zařizovat
svou politiku i taktiku.“
Cituji tento výňatek ze svých parlamentních řečí – a mohl bych
jich citovat ještě mnoho –, aby bylo patrno, že naší politice byly
ve chvíli příchodu nacistického Německa jeho mezinárodní cíle
a celá tehdejší evropská problematika zcela jasné. Viděl jsem dost
přesně, oč v Evropě jde, viděl jsem neodvratnost chvíle, kdy se oba
tábory buď definitivně o mírovém vývoji Evropy dohodnou, nebo
se střetnou ve strašném konfliktu. Chtěl jsem, aby náš stát, který se
nacházel právě ve středu těchto sporných zájmů a který byl státem
novým, tradicí, vývojem a známostí ve světě ještě ne dost upevněným, ve chvíli, kdy buď k vyrovnání, nebo k eventuální srážce dojde,
byl dobře zakotven, připraven a mohl šťastně obstát ať při jednání
diplomatickém, ať ve válečném konfliktu.
Proto jsem se také snažil – pokud to bylo v našich silách – udržet
stůj co stůj evropský tábor spojenecký z roku 1918 – Anglii, Francii
a její spojence z první světové války – co nejdéle v jednotě a ve
spolupráci, vedle našeho spojenectví s Francií a státy Malé dohody,
jsa přesvědčen, že může dojíti k nějakému vyrovnání v míru, jen
když Německo bude v kritickém okamžiku postaveno před celou
koalici států, když se mu nepodaří spojenectví ta rozvrátit a pustit
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se do boje pro své cíle proti každému z nás zvlášť a proti jednomu
po druhém. To byl také hlavní důvod, proč jsem usiloval tak soustavně od roku 1922 až do roku 1938 a znovu za druhé světové
války o spolupráci a dohodu evropského západu se Sovětským
svazem.
Když v říjnu roku 1933 nacistické Německo odešlo z odzbrojovací konference a ze Společnosti národů, přiznal jsem si, že je prav
děpodobně s politikou všeobecné dohody konec a že v Evropě
jdeme téměř nezadržitelně do hrozného válečného konfliktu.
Tehdejší zástupce Německa na odzbrojovací konferenci velvyslanec
Nadolny8 při svém odchodu ze Ženevy v říjnu 1933 mi to na mou
přímou otázku jasně doznal dodávaje, že poslední krok Hitlerův,
tj. odchod Německa ze Ženevy, je „šílenstvím a že to je začátek nové
hrozné tragédie a opětného strašného pádu Německa“.
Tato diagnóza se mi potvrzovala vývojem nacionalismu a nacismu v Německu. Jeho nezastřený a nezakrývaný expanzivní pangermanismus, jeho jasné, nekompromisní vyhlášení boje na život
a na smrt demokracii všech odstínů, jeho plánované a záměrné
ovlivňování všech Němců v cizině a používání jich jako revoluční
organizace proti státům, v nichž žili, jeho soustavné a programové
mluvení o středoevropském „Lebensraumu“, o „Herrenvolku“, jeho
bestiální antisemitismus a celý ten primitivismus, jímž se vyznamenával jeho tzv. „Führer“ – který ostatně už svou vulgární osobou
charakterizoval velmi dobře celou tu doktrínu i tento nový německý
režim –, to vše bylo mi důkazem, že už zde nejde o dva politické
tábory, poražené Německo a vítězné spojence, nýbrž o dva na
prosto rozdílné a nesmiřitelné světy, jejichž názory, cíle a ideje
a právní koncepce se zásadně rozcházejí a nakonec se spolu srazí.
K tomu jsem si připojoval problém Sovětského svazu. Kam
jej v tomto evropském boji zařadit a kde se on nakonec octne?
8

Rudolf Nadolny, německý diplomat a vojenský důstojník. Pozn. red.
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Nesouhlasil jsem nikdy s politikou západních demokracií, která
po dlouhou dobu Sovětský svaz izolovala, a z evropské a světové
spolupráce jej vylučovala. Zdálo se mi, že boj bude rozhodnut pro
tu stranu, k níž se nakonec Sovětský svaz přikloní. A proto jsem
soustavně a včas usiloval, aby se přiklonil k řadě evropských demokracií. Míval jsem pro to i doma i za hranicemi po celá léta konflikty,
a jak je známo, nemalé boje.
Už za minulé války jsem společně s prof. Masarykem kategoricky
odmítal každou politiku intervence proti Sovětskému svazu. Naše
zásada v poválečné politice Evropy byla neizolovat Sovětský svaz,
snažit se s ním spolupracovat, a přivodit tak jeho vyrovnání s celou
ostatní Evropou. Jednak proto, že jsme vždy hájili stanovisko, že
bez účasti Sovětského svazu nebude v politice Evropy a světa ani
rovnováhy, ani skutečného míru, jednak proto, že jsme se obávali,
aby izolační politika evropského západu proti Sovětskému svazu jej
netlačila, třeba i jen takticky nebo dočasně, do dohody s Německem
proti ostatní Evropě, která mohla býti tehdy Evropě a celému jejímu
dalšímu vývoji krajně nebezpečná. A pro nás, pro Československo,
by byla mohla znamenat nebezpečí přímo smrtelné.
Proto jsme už v roce 1922 navázali na Janovské konferenci se
Sovětským svazem styky a snažili jsme se udržovat s ním přes rozhodný odpor naší pravice důsledně přátelskou spolupráci až do
roku 1938. Proto jsme také od chvíle, kdy i v Sovětském svazu viděli
nebezpečí převahy fašistických diktatur pro Evropu a změnili svůj
vztah a celou svou taktiku a postup vůči západním demokraciím
a Společnosti národů, dělali vše, aby se Sovětský svaz stal přímým
spojencem západní demokracie i naším. K smlouvám spojeneckým
mezi Sovětským svazem na jedné a Francií a námi na druhé straně
pak došlo v roce 1935. Zdůrazňuji, že už za první světové války i po
celou dobu další až do roku 1938 a do dneška jsme v této politice
nebyli vedeni nějakými ideologickými motivy z oboru politiky
vnitřní. Naše úvahy o nutnosti dohody se Sovětským svazem byly
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vždy určovány výlučně hledisky celkové evropské politiky
mezinárodní a mírové.
Pokládali jsme tudíž za veliký triumf naší a evropské politiky
mírové, když Sovětský svaz vstoupil 18. září 1934 do Společnosti
národů, začal s Francií a s námi provádět důsledně politiku kolektivní bezpečnosti a nakonec uzavřel s Francií a s námi smlouvu
o vzájemné pomoci a se státy Malé dohody a s Polskem pakty
o neútočení. Znal jsem osobně poměry v Sovětském svazu celkem
dost dobře: věděl jsem, že režim byl od určité doby velmi silný, a že
tudíž řeči a propaganda o možnosti nějakého vnitřního převratu
z kterékoli strany byly buď naivním nesmyslem, nebo přehnanou
a záměrnou propagandou; věděl jsem také, že jeho vojenská síla je
veliká, dobře organizovaná a že ještě poroste.
A konečně jsem v roce 1935 věděl, že obě pětiletky změnily
podstatně hospodářskou strukturu Sovětského svazu tou měrou,
že se stal jedním z největších evropských států průmyslových. Moje
cesta do Ruska v době od 6. do 17. června 1935 mi tyto poznatky
potvrdila…
Velmi zdůrazňuji, že jsme se pokusili se vší upřímností a tehdy
za plného souhlasu celého našeho vládního tábora uvedenou linii
československé zahraniční politiky doplnit v letech 1932–33 dohodou s Polskem, právě s ohledem na možný blížící se konflikt s Německem. Je už dnes všeobecně známo, že jsem dohodu politickou
s podkladem a přípravou pro dohodu vojenskou nabídl v září 1932
v Ženevě ministru Beckovi. Slíbil mi tehdy, že o tom uváží a pak mi
sdělí. Když odpověď nepřicházela, nabídku jsme opakovali z jara
1933 po jmenování Hitlerově říšským kancléřem prostřednictvím
polského vyslance v Praze W. Grzybowského. A když ani pak odpověď nepřišla, pověřil jsem našeho vyslance dr. V. Girsu, aby nabídku
znovu opakoval ve Varšavě. Ani pak odpověď nepřišla. Zato však
26. ledna 1934 byl podepsán v Berlíně známý – a osudný – pakt
polsko‑německý, čímž příprava Německa na jeho útok v letech
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1938–39 byla podstatně umožněna. Piłsudski9 patrně chápal, že
politika dohody s demokratickým Československem je neslučitelná
s nedemokratickými a nesociálními tendencemi jeho polofašistického režimu polského, podporovaného polskou aristokracií a reakcí.
K těmto zásadním směrnicím naší zahraniční politiky předválečné ještě dodávám, že vždy byla vedena zásadou nedělitelnosti
evropského míru a bezpečnosti, vyjádřené paktem o Společnosti
národů, kterýchžto principů jsme se nikdy nevzdali a vždy jim věrni
zůstávali. Jednak proto, že je to myšlenka správná, eticky jedině
ospravedlnitelná, která by měla být i v budoucnosti cílem každé
mezinárodní politiky. Jednak však také proto, že po první válce světové Společnost národů byla opravdu velikou politickou a mravní
silou, která znamenala tehdy zásadně mírové vyrovnávání zájmů
velmocí a vzájemné udržování rovnováhy jejich sil.
Bylo možno pevnou a zásadovou politikou ze ženevské instituce
učinit veliký nástroj proti každé agresi. Bylo by tudíž bývalo hříchem tohoto nástroje neužít a aspoň se nepokusit trvalou a silnou
instituci z něho vytvořit. To ovšem neznamenalo, jak mnozí moji
odpůrci tehdy soudili, že věříme slepě v účinnost Společnosti národů za všech okolností a že v ni vkládám všecku svoji naději. Celý
náš spojenecký systém tuto naši stálou kritičnost dokazoval.
Dodávám konečně, že naše politika Malé dohody byla prostě
výrazem našeho přesvědčení, že polofeudální Maďarsko, vyšlé
z první světové války, postaví se v každé příští evropské krizi z důvodů sociálních i nacionálních automaticky na stranu německého
imperialismu a pruské reakce proti svým třem menším sousedům
a že každý pokus vytvořit s ním nějakou jinou konstelaci (jako
např. pokusy polské reakce dohodnouti se s reakcí maďarskou)
jsou a budou – pokud se Maďarsko sociálně nezmění – nejen
9 Józef Klemens Piłsudski, polský politik a dvojnásobný premiér ve 20. letech.
Pozn. red.
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marné, nýbrž přímo směšné. A když se v Itálii upevnil fašismus
a v Německu nacismus, bylo trvalé spojenectví tří reakcí, italské, německé a maďarské, nevyhnutelné, i když to nakonec pro Maďarsko
musilo znamenat novou velikou pohromu. Proto bylo spojenectví
malodohodové ve formě, již jsme mu dávali my, spojenectvím jedině
možným a za daných poměrů přirozeným. A proto i odchýlení od
něho znamenalo pro kterýkoli malodohodový stát prostě kopat
hrob své budoucnosti. To ovšem bezpodmínečně vyžadovalo,
aby se sociálně – pozvolna aspoň – měnila i Jugoslávie a Ru
munsko. Byl jsem si vždycky vědom, že nestane‑li se to, bude to
stálou vnitřní slabostí celého spojenectví malodohodového, která
je nakonec rozvrátí.
Chci k tomu hned dodat, že tato koncepce evropské mezinárodní
politiky a dohoda o soustavné spolupráci se Sovětským svazem
proti útočnosti a reakci v Německu nutně vyžadovala, aby západní
Evropa pochopila nutnost jistého přizpůsobení sociální politiky
západní Evropy poměrům v Sovětském svazu, který prošel revolucí,
a aby právě tak Sovětský svaz vážně pomýšlel na určité přizpůsobení sovětských politických a revolučních poměrů koncepcím
politické svobody v západní Evropě. Anebo: aby se tyto různé
systémy aspoň tolerovaly. A znamenalo to pro mne, že západní
Evropa bude nucena povolovat vývoji ve smyslu sociální a hospodářské politiky výrazně pokrokové a opravdu demokratické, a že
tudíž západoevropská buržoazie bude musit býti vedena tak, aby
vrstvám dělnickým a přímo socialisticky orientovaným mohly býti
poskytovány značné koncese sociální a hospodářské. Zdálo se mi,
že evropský a světový mír toho bezpodmínečně vyžaduje a že za
tyto koncese stojí.
V tom smyslu jsem chápal i politiku československou, vnitřní
i zahraniční, v tom smyslu jsem její vývoj podporoval a soudil jsem,
že tak musí býti orientována postupně, krok za krokem, vývojově,
že to je a bude prostě jedna z podmínek mezinárodní bezpečnosti
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a přímo existence našeho státu. Nikdy jsem nespouštěl ze zřetele
fakt, že trvání československého státu je vázáno na existenci Evropy
demokratické, pokrokové, sociálně vyspělé a stále jdoucí vpřed.
V takové Evropě – soudil jsem – svou národní existenci vždycky
udržíme. V Evropě reakční, podporující fašismus a ubíjející nebo
jen mařící demokracii, svobodu a pokrok, budeme my vždycky
v nebezpečí. V tom smyslu platila pro nás Masarykova slova, že
státy se udržují těmi ideami, z nichž vznikly.
Z těchto všech zásad jsem vycházel soustavně a důsledně; a v tom
smyslu je třeba chápat i ty mé nikdy neutuchající vnitropolitické
boje. Byl jsem vlastně od svého návratu z mírové konference v září
roku 1919 stále v jistém druhu vnitropolitické opozice – a proto
také ty vytrvalé snahy naší předmnichovské pravice definitivně se
mne zbavit.
To byly a takovými zůstávaly základní teze zahraniční politiky po
roce 1919–21 a zejména v letech 1932–38, v době, kdy v Německu
přišel k moci nacismus.

1.3.2 Události, jež vedly k Mnichovu – naše úsilí
o záchranu
A) První Hitlerovy pokusy o rozvrat Evropy –
pakt Hitlerův s Polskem Piłsudského

Akutní mezinárodní krize, kterou se opravdový rozklad poválečné
Evropy začal, vypukla už v roce 1931 novým rozvířením konfliktu japonsko‑čínského, který se hned dostal do Ženevy. V Evropě
pokračovala tato krize nejdříve zesílením konfliktů uvnitř Německa
a německými volbami z roku 1932, v nichž nacismus dosáhl takových úspěchů, že se Hitler mohl v lednu 1933 uchopit v Berlíně moci. V celé Evropě se brzo cítily dalekosáhlé důsledky této
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události, především hned na odzbrojovací konferenci v Ženevě, kde
v říjnu 1933 vyvrcholily – jak už jsem dříve pověděl – odchodem
Německa z konference a pak i ze Společnosti národů. Tím se konflikt
Německa s celou ostatní Evropou stal zřejmý a byl od té chvíle už
neustále na pořadu denní politiky evropské.
Pakt čtyř, přímý to předchůdce a vzor pro dohodu mnichovskou
z roku 1938, nejen evropskou krizi nezklidnil, nýbrž ji jen ještě
více přiostřoval a rozšířil, zvláště když pakt sám na podzim roku
1933 jak pro odpor Malé dohody a Polska, tak především pro odpor
veřejného mínění ve Francii a v Anglii musil padnout.10
Novým průvodním znakem dalšího vývoje, znakem obzvláště
povážlivým, vzešlým z neuváženého, nerozvážného a domýšlivého vzdoru, byl už uvedený krok polské politiky, tj. tzv. pakt
německo‑polský z 26. ledna 1934, o nějž Poláci začali s Hitlerem
jednat už na podzim roku 1933. I když to byla především polská odpověď na pakt čtyř – tj. na čin Polsku v podstatě nepříznivý, ne‑li nepřátelský –, byla to jedna z oněch osudných smluv a zkázonosných
kroků této periody, která obzvláště přispěla k napětí mezi Francií
a Polskem, k novému napětí mezi námi a Polskem a Sovětským
svazem a Polskem, zejména však k dále se vyvíjejícímu odklonu
Paříže od střední Evropy vůbec a k pozdějšímu tvoření se oněch
francouzských klik lavalovských, bonetovských a pétainovských,
které vedly posléze k jednání o dohodu Francie s Hitlerem, pak
10 Snad bude ještě jindy příležitost povědět více o mém jednání v Ženevě
s ministrem Beckem z jara roku 1933 o společném postupu Malé dohody a Polska proti paktu čtyř, kdy jsme dospěli téměř k úplné shodě, smluvili Beckovu návštěvu v Praze a celý další postup a pokus o novou dohodu československo‑polskou. Pomáhal tu velmi účinně pozdější min. Edward Raczynski. Ale po delším
telegrafování Becka s Varšavou přišla odtud – patrně od Piłsudského – kategorická odpověď: nikoli, a celá akce hned poté padla. Zdá se, že se tehdy začalo
připravovat definitivní přeorientování Polska na Německo. Piłsudski prý tehdy
rozvíjel teorii, že Polsko, stávajíc se více a více velmocí, může a musí ukázat
Francii, že může také dělat politiku na ní nezávislou.
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k Mnichovu, pak k hroznému pádu Polska a konečně ke kapitulaci
samotné Francie v červnu 1940.
Když mi vyslanec Grzybowski přišel 28. ledna 1934 oznamovat
podpis německo‑polského paktu, řekl jsem mu v podstatě toto:
„Pokládám podpis vaší smlouvy s Německem za velkou ránu
dnešní evropské politice. Znamená to, že pomůžete Německu, aby
o odzbrojení už vůbec nejednalo a přešlo definitivně k volnému
zbrojení. Znamená to, že opouštíte frontu Ženevy a dáváte možnost
Německu odůvodňovat jeho expanzivní politiku protiženevskou.
Dostanete se tímto spojením s Německem velmi daleko, neboť tím
je celý tzv. francouzský systém evropské bezpečnosti znehodnocen a naše společná východní fronta proti německé útočnosti
znemožněna.“
Vyslanec Grzybowski mi namítl, že podepsání paktu čtyř přinutilo Polsko, aby také ono svobodně si hledalo svou bezpečnost, a že
Francii a Anglii se musí dát najevo, že Polsko může jíti také svými
vlastními cestami. Řekl jsem na to, že touto cestou se dojde jen
k posílení Německa a k jeho přípravě na Polsko i na nás. Grzybowski
odpověděl, že oni vědí dobře, že se Německo připravuje i [na] ně,
že pakt ten tak jako tak deset let trvat nebude, že to snad přivede
i Francii na správnou cestu, na níž bude více počítat s Polskem,
a že to ostatně i pro Polsko znamená získat čas proti Německu a na
konflikt s ním se lépe připravit.
Odpověděl jsem mu, že to je prostě špatná kalkulace: také
Německo potřebuje na přípravy pro své expanzivní a vražedné
podniky čas, ve svých plánech bude kryto paktem s Polskem, a jsouc
více než dvakrát silnější Polska, získá tím několikrát více času, lépe
se připraví a pak půjde proti nám všem.11
11 V cirkulární depeši našim vyslanectvím jsem tehdy celý tento rozhovor
krátce shrnul a naše úřady informoval. Poslal jsem jim tento telegram, datovaný
28. ledna 1934 [viz Paměti III, dok. 1].
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Mezitím Mussolini pokračoval ve své expanzivní politice na
Balkáně a v Africe. V říjnu 1934 poskytl hlavní pomoc Pavelićovi12
v jeho přípravách vraždy krále Alexandra; současně připravoval
svou válku proti Habeši. Když se po smrti Barthouově13 stal Laval
ministrem zahraničních věcí, začal Mussolini jednat s Paříží, aby
k habešskému dobrodružství dosáhl souhlasu Lavalova. Podařilo se
mu to. Hitler naproti tomu v březnu roku 1935 učinil další důležitý
krok k expanzi své: porušil záměrně odzbrojovací závazky Německa
a od rozsáhlého zbrojení tajného přešel k veřejnému prohlášení
o obnovení německé armády.
Zdálo se, že tuto vzrůstající krizi zastaví Shromáždění Společnosti
národů svým rozhodnutím ze 7. a 10. října 1935 o sankcích, jimiž se
postavilo bojovně proti italské výpravě do Habeše. Celá akce byla
vedena především z podnětu Anglie, která se tehdy přes soustavnou
sabotáž, prováděnou v Ženevě Lavalem, postavila ústy svého zahraničního ministra sira Samuela Hoara s nebývalou rozhodností
za ženevskou instituci. Já osobně jsem tehdy poskytl plnou podporu
Společnosti národů a jako předseda Shromáždění Společnosti jsem
bez rezerv a vydatně přispíval siru Samuelu Hoarovi v jeho akci
pro uplatnění sankcí proti útočníkovi. Byl jsem za to doma od naší
pravice rozhodně kritizován.
Ale tento okamžitý odpor vůči násilníkům byl brzy zkompromitován tím, že Laval jednak odmítl sankce důsledně provádět, jednak
se nakonec dohodl s týmž britským ministrem věcí zahraničních
Samuelem Hoarem, který prosadiv v Ženevě nejdříve sankce, tak
neuvěřitelně rychle opustil své dřívější zásadní hledisko a dal
souhlas, aby se území Habeše ještě před koncem habešské války
12 Ante Pavelić, chorvatský nacionalista a politik, v letech 1941–1945 byl
vrcholným představitelem Nezávislého státu Chorvatsko, jednoho ze satelitů
třetí říše. Pozn. red.
13 Jean Louis Barthou, francouzský advokát a politik. Pozn. red.
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rozdělilo mezi Mussoliniho a císaře habešského. Přestože odpor
veřejného mínění v Anglii k tomuto nešťastnému ujednání přivodil
pád Samuela Hoara, který podal 19. prosince 1935 demisi, evropský zmatek se tím jen ještě zvýšil. A brzo poté, v červenci roku 1936,
vypuknutí vzpoury španělských fašistických generálů za pomoci
Hitlera a Mussoliniho proti Španělské republice a za neuvěřitelně
chabé reakce západních velmocí demokratických evropský chaos
dále stupňovalo.
Ostatně celé jednání mezi velmocemi o španělskou občanskou
válku v letech 1935 a 1936 (vzpoura proti republikánskému
Španělsku vypukla 18. července 1935), zejména ona známá činnost
londýnského neintervenčního komitétu, která nemohoucnost západních velmocí – zastavit fašistický útok proti Španělské republice – jen potvrdila, ukázala už jasně převahu politické iniciativy
fašistické a nacistické i její rozkladné moci na kontinentě proti
evropským demokraciím. Bylo tomu tak přesto, že do sporů mezi
velmocemi západními a středoevropskými začal od doby španělské
války zasahovat přímo a aktivněji také Sovětský svaz.
Mezitím však 7. března 1936 Hitler novým svým krokem – obsazením levého břehu Rýna – zasadil evropskému míru jednu z po
sledních a rozhodujících ran. V té době bylo Československo –
a tehdy podle všeho také Polsko – připraveno jít na straně Francie
do konfliktu s Německem. Řekli jsme tehdy jasně francouzskému
vyslanci v Praze, že budeme následovat Francii, vyvodí‑li z Hitlerova činu důsledky, neboť jsme se cítili vázáni k Francii smlouvou.
Hitler tu porušil locarnskou dohodu a její tzv. rýnský pakt, který
mezinárodně opravňoval Francii a Anglii právě v tomto speciálním
případě jít okamžitě do války. Západní demokracie mohly Německo
a jeho zločinnou politiku včas zarazit. Po mém soudu byli jsme my
vázáni jíti s nimi a byli bychom šli. Nestalo se nic.
Francie se tu dopustila nejosudnější chyby, poškozující Evropu,
že podle smlouvy, právě pro tento případ a přímo v dohodě
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a s podpisem Německa sjednané, nevystoupila. Západní demokracie postupovaly v tomto případě s nevysvětlitelnou slabostí,
nerozhodností a nejlehkovážnější neprozíravostí. Podle tvrzení
oficiálních míst britských i francouzských zavinil prý tento postup
osobně tehdejší ministerský předseda P. E. Flandin. Bál se prý vlivu
a sociálních důsledků války pro vnitřní poměry ve Francii, a způsobil proto svým postupem na schůzích britsko‑francouzsko‑belgických v Paříži a Londýně, kde se jednalo o odpovědi velmocí na
Hitlerovo obsazení levého břehu Rýna, že se válečného zákroku
podle znění smlouvy locarnské proti Německu neužilo. Tento
osudný krok francouzské politiky byl konečnou a přímou příčinou rozkladu a tragédie Francie. Tam byl také začátek Mnichova
a kapitulace z června 1940. V březnu 1936 opustila Francie sama
sebe; tím snáze opustila v září 1938 nás. A její vlastní kapitulace
v roce 1940 a z ní pak vzešlý hluboký pád byl toho všeho přímý
důsledek.
Řeč, kterou pronesl Hitler při obsazení levého břehu Rýna a v níž
současně dával najevo, že locarnské dohody v ostatních klauzulích
zůstávají v platnosti a že Německo je ochotno dohodnout se se
všemi svými sousedy o spolupráci, o neútočení a o vzájemném
respektu hranic, dokonala proces politického rozkladu ve střední
Evropě, když si tato Evropa zjistila, že Francie a Anglie nedokáží
rázným zakročením znemožnit nové porušení smlouvy pro ně a pro
Evropu tak důležité, jako byl tzv. rýnský pakt, podepsaný v Locarnu.
Beckovo Polsko tehdy s cynickou škodolibostí naznačovalo, že
je nyní vidět, jak uzavření jeho paktu s Německem v lednu roku
1934 bylo správné. Francie nebrání ani sama sebe, jak mohlo tudíž
Polsko počítat s tím, že podle své spojenecké smlouvy bude bránit
je? A s Německem, které je nyní už zase velkým pánem v Evropě,
to má Polsko všecko včas vyřízeno, kdežto ti ostatní budou se nyní
těžce o jeho přízeň ucházet! Byla tudíž polská politika správná, či
ne?
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V Jugoslávii to posílilo silně odklon od Francie a princ Pavel14
i jeho předseda vlády Stojadinović toho brzy využili, aby se tím
usilovněji přibližovali k Berlínu. Cítili jsme to silně už na počátku
června 1936 na schůzi Malé dohody v Bukurešti a při mé cestě do
Rumunska.15 Princ Pavel už tam jasně naznačoval, že se západní
Evropou mnoho nepočítá.
Rumunská politika se silně otřásla, bulharští fašisté jásali a Rakousko dobře cítilo, co úspěšný německý krok může znamenat, neboť hned poté rozvratná práce německých nacistů uvnitř Rakouska
i na hranicích Říše proti Rakousku zesílila tou měrou, že kancléř
Schuschnigg16 chtě nechtě byl přinucen podepsat svou známou
dohodu s Hitlerem z 11. července 1936.
To byla nejen první, více méně dobrovolná rána do samostatnosti
rakouské republiky, nýbrž i rána rozhodující.17 V Rakousku učinila z nacismu legální hnutí, říšskému nacismu umožnila nejnestoudnější pronikání do vnitřních věcí rakouských a vytvoření
prvních evropských quislingů18. Hitlerovi pak dala mezinárodní
pláštík pro to, aby si vnitřní nacizaci Rakouska, a tím pak jeho
nekrvavou anexi klidně mohl připravit.
14 Pavel Karađorđević, jugoslávský regent z panovnické dynastie Karađor
đevićů. Pozn. red.
15 Ostatně při svých osobních rozhovorech s králem Carolem pozoroval jsem
od roku 1934 jeho nelíčený obdiv pro politiku Hitlerovu i pro Hitlera osobně
a on sám ve svém postupu a vnitřní politice zjevně napodoboval – někdy až do
podrobností – Mussoliniho. Linii politiky malodohodové se však upřímně snažil
zůstávat věrný tak dlouho, pokud to šlo.
16 Kurt Schuschnigg, v letech 1934–38 rakouský kancléř, válku prožil v koncentračním táboře, člen Křesťansko‑sociální strany. Pozn. red.
17 Já sám jsem se Schuschniggem, při jeho dřívější cestě (17. ledna 1936)
do Prahy, velmi zdrženlivě diskutoval možnost vzájemné pomoci proti nacistickému Německu. Vyrozuměl jsem z rozhovoru, že se toho Rakousko odvážit
nemůže.
18 Kolaboranti. Pozn. red.
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B) Hitlerovy rozkladné nabídky na dohodu
s Československem
Za této situace se Hitler domníval, že Československo je už také
zralé, aby se pokusil i o ně. Chtěl provést zvláštní operaci, která
měla dvojí cíl, mezinárodní a vnitřní. Mezinárodní v tom, že by
nám nabídl podobný pakt jako Polsku, vrazil klín mezi nás a Francii
(a vůbec západní Evropu), zkompromitoval nás před Sovětským
svazem a izoloval nás mezinárodně tak, že bychom automaticky
padli do orbitu jeho politiky.
Vnitřně měl plán napodobit to, co učinil s Rakouskem: dohodou
s námi získat náš souhlas, aby nacismus byl i v Československu prohlášen za legální, proniknout pod rouškou smlouvy do řad našich
Němců, rozbít jejich aktivismus a spolupráci s vládou, znacizovat
je úplně a pak učinit v Československu to, co bude pro Německo
nejvhodnější. Buď bude s pomocí našich znacizovaných Němců
tzv. sudetské kraje v dané chvíli prostě anektovat, nebo pomocí
týchž zrádných nacistických Němců – kteří by zůstali v republice,
po dohodě s Berlínem by se dostali do vlády a pronikali postupně
celou strukturou republiky – ovládne přímo či nepřímo republiku
celou.
Aby tento plán uskutečnil, obrátil se na našeho berlínského vyslance na podzim roku 1936 hrabě Max zu Trauttmansdorff (tehdy
vysoký úředník Hitlerova ministra Seldta) a sdělil mu, že by se chtěli do Prahy vydati dva důvěrníci Hitlerovi, aby ve smyslu jeho řeči,
pronesené po obsazení levého břehu Rýna, o dohodě Německa se
všemi jeho sousedy promluvili s prezidentem republiky a zjistili,
zdali by s Československem byla možná dohoda, o níž tehdy Hitler
mluvil. Celé to jednání obklopili velikým tajnůstkářstvím. Má to prý
býti jednání výlučně mezi oběma hlavami států, bez ministrů věcí
zahraničních – zejména ministr Neurath prý o tom nesmí vědět –,
a teprve až bude všecko mezi nimi dohodnuto a hotovo, mají se
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věci formálně dokončit a provésti mezi příslušnými zahraničními
ministerstvy.
Odpověděl jsem, že důvěrníky Hitlerovy přijmu, stanovisko
jejich rád vyslechnu a dám jim hned odpověď na jejich dotazy.
Dostavili se 13. listopadu 1936 do Prahy. Byl to hrabě
Trauttmansdorff, bývalý rakouský šlechtic a náš dřívější příslušník
(jeho bratr měl u nás panství v Hrochově Týnci) a dr. Albrecht
Haushofer, syn známého bavorského geopolitika prof. Karla
Haushofera, později Hitlerem popravený. Vyložili mi znovu cíl své
cesty: Hitler by se chtěl se mnou osobně dohodnout o nové přátelské politice mezi oběma našimi státy, podepsat nějaký pakt o ne
útočení, jako to učinil s Polskem, a odstranit vzájemnou nedůvěru
mezi námi, z minulosti existující, což by znamenalo uznání Československa v jeho hranicích a definitivní dohodu, že nebude mezi
našimi státy válečných konfliktů. Chce tento pakt smluvit výlučně
se mnou – přitom mi tlumočili ze strany Hitlerovy řadu osobních
lichotivých komplimentů –, žádá proto naprostou důvěrnost jak
uvnitř, tak i mezinárodně, a chtěl by po této první schůzce hned
zásadní odpověď, zdali prezident Československé republiky by byl
ochoten takové jednání započít a zdali soudí, že by nějaký takový
pakt mezi Německem a Československem byl možný. Mají prý přinésti do Berlína odpověď na tyto zásadní otázky. Pak by se znovu
vrátili do Prahy ke konkrétnímu jednání s příslušnými instrukcemi
a návrhy.
Odpověděl jsem hned, že proti takovému jednání nejsem a že
dohodu mezi Německem a Československem bych vítal. Konkrétně
bych se však mohl vyjádřiti, teprve až bych podrobněji znal principy,
na nichž by měla býti vybudována. Ale o postupu připomínám, že
sice neodmítám vésti osobně toto jednání, přeje‑li si toho výslovně
říšský kancléř, že však, jsa konstitučním prezidentem, nemohu to
dělat bez zahraničního ministra a musím o tom zpravit také předsedu vlády. Prosím tudíž oba vyjednavače, aby neodcházeli z Prahy
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bez návštěvy u ministra Krofty, jemuž by vše sdělili. Jinak ovšem
mohou spoléhati na to, že věc, pokud bude ve stadiu diplomatického
jednání, zůstane naprosto důvěrná, jak si přáli. – Učinili příští den
mnou vyžádanou návštěvu u dr. Krofty, informovali ho o podstatě
věci a vrátili se do Berlína.
Na začátku prosince roku 1936 žádali našeho berlínského vyslance o novou návštěvu u mne v Praze. Byli přijati na Hradě před
samými Vánocemi, v pátek 18. prosince 1936. Jednání bylo velmi
důkladné, z mé strany naprosto přímé. Návštěva trvala asi sedm
hodin a nenechala mne už tehdy ani v nejmenším na pochybách,
co Hitler od nás vlastně chce.
Trauttmansdorff a Haushofer mi předložili Hitlerův návrh,
aby Německo a Československo podepsaly deklaraci nebo pakt,
podobný paktu polsko‑německému z 26. ledna 1934 (anebo nějaký podobný pakt o neútočení), který by postavil vztah obou zemí
na zcela novou základnu. Znamenal by, že mezi Československem
a Německem nebude už nikdy žádného válečného konfliktu. 19
Znamenal by také uznání československých hranic, i když v Říši
a přímo u Hitlera trvá veliký zájem o české Němce a o jejich osud.
Führer prý soudí, že by i o té otázce byla možná dohoda. Německu
nejde o nic jiného, nežli aby Němci v Československu měli nějakou
„kulturní autonomii“, mohli se svobodně hlásit k svému němectví
a svobodně je pěstovat. V Německu by neměli za takových okolností
zájmu podporovat snahy našich německých politických činitelů
o teritoriální autonomii.
V podstatě tedy šlo Hitlerovi o podepsání paktu, obdobného jako
paktu s Polskem, který by z hlediska mezinárodního zeslabil naše
spojenecké smlouvy s Francií a se Sovětským svazem i naše závazky
19 Jak se dokázalo v norimberském procesu, měli Němci už v roce 1937 přesné
vojenské plány a výpočty, jakým způsobem se na Československo vrhnou. Dobrá
ilustrace k Hitlerou jednání o věčný mír s ČSR! Jak patrno, měla to být táž technika, jaké bylo později užito Hitlerem proti všem jeho obětem ostatním.
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ke Společnosti národů, jako tomu bylo v případě Polska; a z hlediska vnitřního a ve věci našich Němců mu šlo o nějaké takové
prohlášení, jaké podepsal 11. července 1936 s Rakouskem a které
by mu, podobně jako v Rakousku, dovolovalo bez obtíží pronikat
a rozežírat naše německé občany říšským hackenkreuzlerstvím se
všemi dalšími důsledky.
Odpověděl jsem nejdříve na úvahy Hitlerových důvěrníků o našich Němcích: O otázce československých Němců nemohu s žádným
zahraničním činitelem vyjednávat. Je to ryze vnitřní československá
otázka. Odpovídám jim, stejně jako jsem odpověděl ministru Stresemannovi v říjnu 1925 v Locarnu: mohu přátelsky diskutovat
a vyměňovat [si] názory o kterékoli vnitřní otázce československé
s delegáty cizích mocností, a tudíž také o otázce německé s Němci;
ale nemohu s nimi o ní jednat a přejímat v těchto věcech jakékoliv
oficiální závazky. V tom smyslu, přejí‑li si, jsem ochoten jim vyložit,
jak se na problém našich Němců dívám, jaká je v té věci naše politika a jaké jsou naše příští plány. Ale nic víc.
A na jejich přání jsem jim také podrobně vyložil celý problém
našich Němců, jak jej my vidíme a jak jej my chceme řešit, co už
naši Němci mají, co po mém soudu ještě mají dostat, v čem se jim
snad ještě nedostává toho, nač mají právo, a v čem oni – a také jejich
přátelé v Německu – křivdí nám. Mluvil jsem jasně, otevřeně, bez
postranních myšlenek a diplomatických forem a rezerv.
Na dotaz Hitlerových zástupců, kteří tu přišli s rozšiřovanými názory Henleinovy strany, zdali se celá národnostní politika
československá nenese k tomu, aby Češi pronikli do německého
pohraničního území v Československu, prolínali a prostoupili je
a tím postupně zúžili území německé, jsem odpověděl: Proces ten
existuje, je to však zvláštní problém sociologický; je výsledkem
politického a hospodářského vývoje věcí v Československu vůbec.
Vývoj český v tomto smyslu je nezadržitelný a má svůj hluboký
podklad v historickém a hospodářském vývoji našeho prostředí za
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poslední dvě století; musí se tudíž bráti tak, jak je. Tzv. čechizace
našich německých území se provádí automaticky přirozenou výměnou a prolínáním obyvatelstva německého a českého, jako se ve
stoletích dřívějších prováděl – často i cestami násilnými – proces
ten ve směru opačném. Je to proces nezadržitelný, neboť k němu
v moderní době dochází všude, kde se industrializuje nějaké národnostně smíšené území a kde jsou přilehlé méně vyspělé zemědělské krajiny. Už za Rakouska proces ten velmi silně postupoval;
naše německé území se s podporou rakouské vlády a buržoazie
industrializovalo, a bylo proto nutně zalidňováno živlem ze sousedních českých krajů zemědělských. Není to tudíž nějaká zá
měrná politika a dílo našeho samostatného státu. Proti tomu
se nic dělat nedá – je to přirozený moderní proces sociologický.
Československá vláda nemá však v plánu žádné násilné počešťování našich německých krajů. Ostatně se etnické hranice mezi
Čechy a Němci u nás, při vyspělosti obou národů, nijak podstatně
změnit nedají. Hranice mezi českým a německým živlem v Čechách
a na Moravě se dají násilně posunouti opravdu jen válkou:
„My si však žádné války nepřejeme. Naši Němci i vy ve třetí říši
dobře naproti tomu víte, že se naše národní hranice automaticky
a nutně posunou poněkud k severu, kdyby došlo k nové válce a my
ji vyhráli. Kdybyste však vyhráli tuto válku vy, my stejně dobře
víme, že nám chcete vzíti co nejvíce území a vyčistit všechny
tzv. kraje německé u nás od všech Čechů. Toho jsme si vědomi
a připravujeme se na to“ – řekl jsem jim s otevřeností, která, jak se
mi zdálo, je poněkud překvapovala.
Pokud šlo o pakt o neútočení s Německem, vyložil jsem Hitlerovým zástupcům, že německý návrh by nutně znamenal, aby
Československo vypovědělo smlouvu s Francií a se Sovětským
svazem a opustilo Společnost národů. Ale československá vláda je
rozhodnuta závazky, které podepsala a na sebe vzala, v každém případě dodržovat a jiná cesta není pro ni schůdná. Delegáti Hitlerovi
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mi ihned s ironickým úsměvem odpověděli, že „podepsání paktu
s Německem, tohoto kroku přece od nás nevyžaduje“! Polsko to
také neučinilo. Podepsání takové dohody by jen znamenalo, „že by
Československo v případě války Německa s těmito státy své smlouvy s nimi prostě neuvedlo v platnost“!
Udivil mne tento jejich výklad a hlavně to, jak se za svůj cynismus
a záměrné a předem promyšlené porušování podepsaných smluv
ani trochu nestyděli. Po krátké diskusi, v níž jsem konstatoval, že
by za těchto okolností k dohodě dojít nemohlo, žádali mne oba
vyjednavači, zdali bych já, maje veliké zkušenosti ženevské s formulacemi dohod a různých deklarací, nemohl jim dát nějaký návrh
svůj. Odpověděl jsem hned, že by bylo vhodnější, kdyby dohoda
mezi Československem a Německou říší byla položena na základy,
které by se nedotýkaly našich dosavadních smluv a byly trvalé.
Nová dohoda by měla býti, po mém soudu, založena na existující
německo‑československé arbitrážní smlouvě, podepsané v Locarnu
16. října 1925, jejíž právní existenci říšská vláda Československu
7. března 1936 (po obsazení levého břehu Rýna) a později ještě
dvakrát znovu potvrdila. Navázali bychom na tuto smlouvu, která
by locarnská ujednání mohla ještě rozšířit a která by zdůraznila,
že mezi Československem a Německou říší není a nebude v budoucnosti žádných válečných konfliktů, neboť vše bude řešeno
arbitrážní smlouvou locarnskou. Navrhl jsem jim, že bych text této
nové smlouvy připravil a do Berlína poslal.
Oba delegáti můj návrh přijali, znovu na moji žádost mluvili
s dr. Kroftou a vyslovovali se mu s uspokojením o jednání se mnou.
Ale do Prahy již nepřijeli a odpovědi na můj návrh, do Berlína
poslaný, neodevzdali. Zastavení celého tohoto jednání vysvětloval
později Berlín „indiskrecí“ Československa. O věci se prý dověděl
Neurath, který se staví proti dohodě s Československem. (Indiskrece té se skutečně dopustil předseda vlády dr. Hodža v rozmluvě
s jihoslovanským vyslancem. Podle druhé verze došlo k ní tím, že
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Trauttmansdorff v Praze náhodou potkal rakouského vyslance
Marka, věc mu naznačil a tudy to přišlo do Vídně a z Vídně pak do
Berlína k Neurathovi.)
Pravda však bylo, že mé koncepce a názory o smlouvě nebyly
vůbec přijatelné vládcům třetí říše. Nepřinášela jim ani změny politické orientace v Československu, nerušila a nekompromitovala
naše spojenectví s Francií a se Sovětským svazem a neměnila naše
hledisko k zásadě o nedělitelnosti míru a o kolektivní bezpečnosti
evropské. Nepřinášela také žádné nové možnosti k legálnímu pronikání německého fašismu k nám; měla naopak zdůraznit respektování naší demokracie a právě zabraňovati tomu, oč Hitler svou
nabídkou usiloval. Taková smlouva s Československem nemohla
býti tudíž po chuti ani Hitlerovi, ani radikálům ve straně nacistické
jak v říši, tak i u nás. Považovali tudíž jednání to za neúspěšné.
O tom jsem dostal z Berlína neoficiální zprávu v polovici ledna roku
1937 s velmi důvěrným poukazem, že Hitler má nyní jiné jednání,
které, podaří‑li se, by mělo asi vliv i na naše věci,20 a že tedy máme
pokračování odložit na dobu pozdější. Informovali jsme hned tehdy zběžně o tomto jednání své spojence, i o tom, jak se skončilo.
Ale od jara roku 1937 začal Goebbels soustavnou a vytrvalou,
nenávistnou a mstivou kampaň proti Československu, z níž bylo
patrno, že Berlín zahájil – když se mu nepodařilo získat nás pro
svou navrhovanou dohodu – novou taktiku: štvaní, teror, záměrně
připravované násilí. Nějaká definitivní odpověď z Berlína pak už
20
Jak nám bylo Trauttmansdorffem jeho neuvědoměným podřeknutím
vyzrazeno, bylo to jednání se sovětskými protistalinovskými spiklenci maršálem Tuchačevským, Rykovem a ostatními; Hitler čekal, že se jednání to podaří,
a neměl tudíž zatím zájmu na rychlém skoncování jednání ve věcech našich.
Bylo by to opravdu změnilo celou situaci Evropy, kdyby se bylo zvrácení poměrů v Sovětském svazu podařilo. Stalin to však včas předešel. Hned jsem tehdy
uvědomil sovětského vyslance v Praze Alexandrovského, co jsem se z Berlína
z rozhovoru Mastný–Trauttmansdorff dověděl.
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vůbec nepřišla. Pokládám však tuto zajímavou kapitolu z doby
našeho sousedství s nacismem za svrchovaně charakteristickou
nejen pro Hitlera a jeho režim, nýbrž i pro celou tehdejší dobu, v níž
západní mocnosti dělaly brzy poté záměrně na útraty svých přátel
„appeasement“21, zatímco Hitler stejně záměrně připravoval proti
nim válku a postupné ničení svých slabších sousedů. Zdůrazňuji
však opět, že jsem tehdy správně chápal plány Hitlera, který připravoval pozdější „Mnichov“ i touto cestou,22 a že ani v době, kdy
ostatní státy ve střední Evropě podléhaly jeden po druhém pocitům
hrůzy, kterou dostávaly ze vzrůstající moci německého nacismu, my
jsme nepovolili a své linii jsme opravdu zůstali věrni.

C) Rozkladné nacistické a fašistické akce mají úspěch
v Polsku a v Jugoslávii – naše reakce proti nim

Pád Španělské republiky v roce 193723, vzrůstající vnitřní boj ve
Francii po pádu lidové fronty, mezinárodní nemohoucnost Francie a Velké Británie a obnovení čínsko‑japonské války v nových,
nejostřejších formách v létě 1937 (8. července) a nové spory o to
v Ženevě; soustavné rozvracení středoevropských poměrů Hitlerovým Německem od konce roku 1936 a během celého roku 1937,
zejména rozsáhlé přípravy na vnitřní rozklad Schuschniggova
Rakouska; cesty ministerského předsedy maďarského do Varšavy
a do Berlína, kde se už zjevně mluvilo o dalších plánech na rozvrat
21 Doslovně „usmiřování“, znamená zpravidla usmiřovací politiku stůj co stůj
na cizí útraty, ustupující fašismu.
22 Posuzoval jsem tehdy Hitlerův postup takto: Buď to myslí doopravdy,
a pak je to znak veliké slabosti – nesmíme se tudíž s ním kompromitovat jako
Polsko. Anebo je to hanebný podvod, a pak musíme tím více trvat na linii své.
Poctivost naší politiky se pak nutně ukáže.
23 Pravděpodobně jde o překlep, Španělská republika zanikla 1. dubna 1939.
Pozn. red.
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střední Evropy a speciálně o dělení Československa (Gömbös24 se
tím po svém návratu z Varšavy – návštěva Gömbösova ve Varšavě
byla 21. října 1934 – posměšně holedbal v kuloárech budapešťského parlamentu, cituje tu cynické výroky Piłsudského a Becka o Československu); vyjednávání prince Pavla a předsedy vlády Stojadinoviće s Mussolinim a Hitlerem od konce roku 1936 až do ledna
1938, kdy byly učiněny rozhodné kroky k převedení Jugoslávie
do tábora mocí fašistických; soustavná goebbelsovská kampaň
Berlína proti Praze od začátku roku 1937, v níž Beckovo Polsko
a Horthyho25 Maďarsko velmi nenávistně a účinně proti nám pomáhaly – taková byla situace v Evropě na konci roku 1937. Fašistické
velmoci byly už v nástupu, západní demokracie na úplném ústupu
a celý evropský kontinent byl postupně rozežírán a jednotlivé státy
vnitřně přímo stravovány fašistickým morem (Španělsko, Francie,
Polsko, Rakousko, Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko, Řecko atd.).
To všecko vytvořilo z jara roku 1938 na celém kontinentě tak
rozvrácené poměry, že 12. března 1938 Hitler mohl vtrhnout do Rakouska, rozvrátit je, znacizovat a vtělit je do třetí říše, aniž se cokoli
podstatného – kromě několika platonických protestů – stalo. A ještě
se to ani všecko neskončilo, a už se v květnu začal chystat plánovitý
útok na Československo. Odpověděli jsme na to, jak známo, svou
tehdejší mobilizací z 21. května 1938.26 Nové kritické a o osudu
Evropy a světa snad na dlouhou dobu rozhodující údobí nastalo.
Československá politika zahraniční pozorovala všecky tyto
události se vzrůstajícími obavami a starostmi. Míval jsem někdy
hrůzu z tohoto rozkladného procesu a tázával jsem se sama sebe,
24 Gyula Gömbös de Jákfa, maďarský šlechtic, politik a premiér Maďarského
království v letech 1932 až 1936. Pozn. red.
25
Miklós Horthy, maďarský viceadmirál, regent Maďarského království
(1920–1944). Pozn. red.
26 Podrobnosti o tom budou podány v mé knize o krizi mnichovské.
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kam až to půjde a jak to skončí. Sám osobně jsem se nevzdal až do
podepsání dohody mnichovské velmocemi své tvrdošíjné a k důslednému odporu proti nacismu mne ženoucí naděje, že bude přece
jen možno rozhodnými činy tuto den ze dne se zhoršující situaci
včas obrátit, a nové evropské válce přece jen zabránit; učinil
jsem tudíž vše, co bylo v našich silách a co bylo naší povinností, aby
katastrofa byla odvrácena.
Už od roku 1931 jsme nepřestali upozorňovat v Ženevě, že
členové Společnosti národů musí míti opravdovou odvahu zarazit
včas expanzi Japonska, nemá‑li dostat ženevská instituce těžkou,
snad smrtelnou ránu. Vida vývoj v Německu, varoval jsem v roce
1932 italského zástupce v Ženevě barona Aloisiho, aby Itálie
změnila svou politiku a nepodporovala příchod Hitlerův k moci,
neboť pak lavinu z toho vzniklou nikdo v celé Evropě nezastaví
a strhne do záhuby celou střední Evropu a Itálii s ní. V témže zasedání Společnosti národů jsem polskému ministru Beckovi, jenž
na ně přišel po prvé, v dlouhém osobním a důrazném rozhovoru
navrhl, jak už bylo pověděno, celou revizi našeho dosavadního poměru a definitivní sblížení, dohodu o zneutralizování naší společné
hranice a přípravu vojenské spolupráce pro budoucnost, neboť –
tak jsem argumentoval – se musíme společně připravit na příští
události v Německu.
V téže době v Ženevě, v rozmluvě s kancléřem Brüningem, když
mi varovně zdůrazňoval, že spojenci musí dáti nové koncese a plné
velmocenské postavení Německu, neboť jinak přijde Hitler k moci,
jsem mu – zdálo se mi tehdy, že k jeho značnému překvapení – prohlásil, že počítám za daných poměrů v Německu s příchodem Hitlerovým k moci v každém případě. A hned jsem mu tehdy – stejně
jako později ministru Curtiusovi – vyložil, proč k tomu v Německu
dojít musí.
Když jsem se ještě před tím v červenci roku 1932 vrátil do
Prahy z odzbrojovací ženevské konference po prvním jejím delším
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zasedání, kde jsem měl funkci generálního zpravodaje a v této
funkci jsem mohl proniknout skoro až do ledví jednotlivých velmocenských delegací, zašel jsem rovnou do pražského generálního
štábu, shromáždil jsem za přítomnosti ministra národní obrany
Bradáče všechny jeho členy27 a prohlásil jsem jim asi toto: „Přesto,
že uděláme v Ženevě všecko, aby se odzbrojovací konference zdařila, z toho, co jsem tam už nyní viděl a slyšel, počítám i s druhou
eventualitou a jsem povinen vás na to upozornit. Jestliže se konference nezdaří – a to je velmi podobné pravdě – přijde hrozná krize,
nejdříve politická a pak hned nato nebezpečí války. Dávám vám
čtyři léta. Krize přijde asi v letech 1936 nebo 1937. Republika
musí býti do té doby vojensky plně připravena.“
Po skončení zasedání Shromáždění Společnosti národů v říjnu
1932 jsem se ještě v Ženevě velmi důvěrně dověděl, že se na
kongresu „Volta“, v Římě právě konaném, dohodla mezi delegací
Hitlerovou a Mussolinim celá rozsáhlá příprava tzv. revize mírových smluv. Ve skutečnosti to byla první příprava pro zničení
menších středoevropských států, a jak jsem už výše pověděl, první
iniciativa k pozdějšímu paktu čtyř. Odjel jsem proto přímo ze
Ženevy do Bělehradu, abych před tímto komplotem varoval krále
Alexandra28. Vyložil jsem mu tehdy své obavy z dalšího evropského
vývoje a zdůraznil jsem nebezpečí italské a německé. Smluvili jsme
tehdy proti těmto plánům ještě pevnější spolupráci obou našich
států a důraznější postup malodohodový a ve shodě s ním jsem
pak navrhl v lednu roku 1933 tzv. Organizační pakt Malé dohody,
který nás měl proti akci Římem a Berlínem připravované ještě více
spojit a sešikovat.
27 Gen. Sergej Ingr byl tehdy členem našeho gen. štábu a této schůze se
účastnil.
28 Alexandr I. Karađorđević, v letech 1921–1934 druhý král Jugoslávie (mezi
lety 1921–1929 nazývané Království Srbů, Chorvatů a Slovinců). Pozn. red.
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V Praze jsem rychle připravil text tohoto paktu a poslal jej jak
králi Alexandrovi do Bělehradu, tak i ministru Titulescovi do Bukurešti. Byl pak podepsán 16. března 1933 v Ženevě, právě ve chvíli,
kdy odtud odjížděli Ramsay MacDonald a sir John Simon do Říma,
aby tam přijali z rukou Mussoliniho návrh paktu čtyř, který měl býti
podle tehdejších představ Berlína a Říma nástrojem pro úplnou
změnu mocenských poměrů v Evropě a byl obrácen především
proti menším státům střední Evropy.29
Na podzim roku 1933 se nám i Ženevě sice podařilo po usilovném jednání s Paul‑Boncourem30 pakt čtyř zneškodnit, rozklad
však zastaven nebyl. V říjnu opustilo Německo Ženevu. Brzo poté
se obrátil Hitler skrze několikeré prostředníky po prvé na Prahu
a sondoval u nás, zdali bychom přímo s ním podepsali bilaterální
pakt o neútočení. Obdržev na své zkoumání prostřednictvím třetí
osoby jasné odmítnutí, o němž jsme hned tehdy zpravili loajálně
Paříž, Londýn, Varšavu, Bělehrad a Bukurešť, obrátil se do Varšavy,
kde úspěchu dosáhl.
Když jsem v polovici ledna roku 1934 přijel znovu do Ženevy
a setkal se tam 20. ledna s ministrem Beckem, zeptal jsem se, maje
z Moskvy spolehlivé zprávy o jednání mezi Berlínem a Varšavou,
zdali je pravda, že Varšava vyjednává s Berlínem o dvoustrannou
dohodu; dostal jsem odpověď – stejně jako náš vyslanec Mastný
v Berlíně, jemuž jsem dal instrukci, aby se pokusil celou pravdu
v Berlíně vyšetřit u polského velvyslance Lipského –, že ne. Já jsem
29 Celá věc byla v Ženevě držena v přísné tajnosti. Dověděl jsem se však o ní
včas, měl jsem před jejich odjezdem a znovu v den odjezdu (13. a 17. března)
dlouhý rozhovor s MacDonaldem a důtklivě jsem ho varoval před Mussolinim
a jeho plány. Bylo to marné – MacDonald a Simon se vrátili do Ženevy a pak do
Londýna už s návrhem textu paktu čtyř.
30 Augustin Alfred Joseph Paul‑Boncour, francouzský politik a diplomat
v době třetí Francouzské republiky. Pozn. red.
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měl v té chvíli v kapse už telegram, obsahující dosti přesné podrobnosti o celém jejich jednání, které mi Beck do očí popíral.
A v několika dnech byl známý pakt polsko‑německý mezi Hitlerem a Piłsudským z 26. ledna podepsán. A brzo potom se začala tisková kampaň z Polska proti nám. Byla tak prudká, že sám německý
vyslanec v Praze dr. Koch pokládal za nutné ke mně osobně přijít
a ujistit mne, že s kampaní tou nemá Německo nic společného, neboť při ujednání paktu německo‑polského nic takového dohodnuto
nebylo.
V Praze jsme se bránili blížící se katastrofě, jak jsme mohli. Jednu
z cest k tomu vedoucích jsme hledali ve spolupráci se Sovětským
svazem a v jeho přímé účasti na evropské a ženevské politice. Od
roku 1927, kdy komisař M. Litvinov31 po prvé přišel do Ženevy
k zasedání přípravné odzbrojovací komise, nepřestal jsem s ním
a s jeho druhy v přátelském a stálém styku usilovat, abychom
společně pracovali o výměně názorů a o sblížení. Už tehdy jsem
mu zdůraznil některé z hlavních zásad naší politiky, především tu,
že Československo je přesvědčeno, že bez účasti Sovětského svazu
na politice evropské a přímo středoevropské německá převaha
v Evropě se znovu obnoví a evropský mír ohrozí. Po zřízení komise na likvidování čínsko‑japonského konfliktu v letech 1931
a 1932 v Ženevě a po svolání odzbrojovací konference jsme v těchto
rozhovorech a spolupráci se Sovětským svazem pokračovali; mé
tehdejší usilování, aby se Sovětský svaz aktivně účastnil politiky
ženevské, bylo podporováno především Francií. Do té doby spadá
nejprve cesta Herriotova32 do Moskvy a pak plány Paul‑Boncoura
na zahájení přímého jednání s Moskvou o sblížení.

31 Maxim Maximovič Litvinov, sovětský lidový komisař pro zahraniční věci
v letech 1930–1939). Pozn. red.
32 Édouard Herriot, francouzský politik, trojnásobný francouzský premiér.
Pozn. red.
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Zdá se, že mimo jiné zvláště pakt čtyř působil, že se Moskva
nakonec rozhodla přistoupit k jednání o vstup do Společnosti
národů. Ke vstupu Sovětského svazu do ženevské instituce došlo
pak 18. září 1934. Sám jsem tehdy jako předseda Rady Společnosti
národů tomu vydatně pomáhal; s přispěním Francie a Anglie, jejich
zástupců Barthoua a Edena33, byl tehdy úspěšně vyřešen těžký
problém, jak získat okamžitě stálé místo v Radě Společnosti národů pro Moskvu, čímž pak vstup Sovětského svazu do ženevské
instituce byl zajištěn.
S pomocí Sovětského svazu začala v Ženevě hned soustavná
práce proti plánům fašistických velmocí k zajištění míru. Barthou
a Litvinov připravili pak – za mé spolupráce – návrh známého tzv.
„východního paktu“, tj. dohody o vzájemné pomoci proti útočníku ve
střední a východní Evropě, dohody, jež měla být podepsána Francií,
Německem, Sovětským svazem, Polskem a Československem. Měl
mimo jiné zabránit i tomu, co se pak ze strany Polska stalo proti nám
a Sovětskému svazu, když byla připravována dohoda mnichovská.
Jak známo, byl tento pakt tehdy znemožněn společným odporem
Hitlerova Německa a Beckova Polska. Zůstala z něho jen dohoda
francouzsko‑sovětská z 2. května 1935 a sovětsko‑československá
(podepsaná v Praze 16. května 1935), která byla ratifikována
v červnu roku 1935 při mé první cestě do Moskvy.
Přesto jsem vstup Sovětského svazu do Společnosti národů
v září 1934 pokládal za triumf politiky míru a podepsání francouzské a naší smlouvy se Sovětským svazem za počátek nové politiky
francouzské a naší, která připoutá Sovětský svaz k západní Evropě
a vytvoří přímou spolupráci Východu se Západem, naprosto ne
zbytnou k zadržení expanze Hitlerova Německa na východ,
a tím pak i na západ.
33 Louis Barthou, francouzský politik v období třetí Francouzské republiky;
Anthony Eden, britský státník (ministr zahraničí a premiér). Pozn. red.
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Po atentátu na krále Alexandra 9. října 1934, jenž Evropu znovu
uvedl do těžkého rozechvění a způsobil také smrt Barthouovu,
nastala však ve Francii osudná a už nenapravitelná změna
v politice vnitřní i vnější, stejně tak jako v Jugoslávii po smrti
Alexandrově. A přesto, že nástupce Barthouův Laval po nějakou
dobu zdánlivě pokračoval v politice se Sovětském svazem, brzy
začal prováděti politiku dvouznačnou, tj. současně také s Mussolinim a nepřímo i s Hitlerem, pustiv se na cestu grandiózních
uskoků a hráčského hazardování, které vyvrcholilo zkázonosnou
kapitulací Francie v červnu 1940 a vlastizrádným dobrodružstvím
Pétainovým34 a Lavalovým z let 1940–44.
Tak po Vánocích roku 1934 odjel Laval do Říma, smlouval tam
s Mussolinim nové politické linie v politice střední Evropy a naznačil mu, že nebude míti nic proti tomu, přenese‑li Itálie svou expanzi
do Habeše. V květnu roku 1935 jel sice do Moskvy podepsat pakt se
Sovětským svazem – dědictví to politiky Barthouovy –, ale současně
cestou se zastavil v Berlíně a naznačoval tam, že pakt se Sovětským svazem nemá býti brán vážně;35 měl sloužit podle úmyslů
Lavalových jen jako nátlak, aby se Francie mohla snáze dohodnout
s Hitlerem. Vůbec je nutno pokládat smrt Barthouovu a příchod
Lavalův za definitivní zlom v poválečné politice francouzské.
Tehdy vstoupila na šikmou plochu, a s ní celá Evropa. A po ní – přes
energický a dobře míněný pokus za vlády Blumovy36 vývoj tento
zastavit – se pak šinula Francie nezadržitelně a jednoznačně dále
až ke kapitulaci v roce 1940.
34 Philippe Pétain, francouzský voják a politik, stál v čele vichistické Francie
v letech 1940–1942. Pozn. red.
35 V této otázce byla také důležitá jeho tehdejší schůzka s Göringem při návštěvě hrobu Piłsudského v Krakově 18. května 1935, při níž začal s ním jedno
ze svých pověstných dohodování.
36 Léon Blum, francouzský politik a novinář, v letech 1936–1938 francouzský premiér. Pozn. red.
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D) Sankce proti Itálii posledním pokusem o odpor
západních demokracií
Marně, ač skoro zoufale, jsme se pokoušeli v září 1935 v Ženevě
tento všeobecný úpadek zadržet ostrým vystoupením proti útoku
Itálie na Habeš a prohlášením sankcí proti Mussolinimu zarazit fašistické násilníky. Byl to i na straně Anglie poslední pokus vzepřít
se násilnictví fašistických velmocí. Jménem Velké Británie postavil
se tehdy za Společnost národů, jak už jsem řekl dříve, sir Samuel
Hoare37 (později figuruje jako lord Templewood) tak rozhodně, jak
to země ta ještě nikdy neučinila.
Byl to však její zpěv labutí: Sir Samuel Hoare, dohodnuv se
několik měsíců poté s Lavalem o rozdělení Habeše a tím o zlikvidování sankcí, začal v pravém slova smyslu pozdější pověstnou
a zkázonosnou evropskou politiku tzv. „appeasementu“. Přišel
nejprve appeasement ve věci Habeše, pak appeasement ve věci
obsazení levého břehu Rýna, pak pokračování v appeasementu ve
věci Číny, pak appeasement ve věci španělské revoluce, appeasement ve věci Rakouska, až konečně došlo k „appeasementu“ i ve
věci československé a tím k dohodě velmocí v Mnichově.
Poslední, kdo se tudíž zcela zjevně poddal tomuto úpadku, byla
i Velká Británie. Ministr Anthony Eden, nastoupivší po vynuceném
odchodu Hoarově, se nejprve vývoji k „appeasementu“ všemožně
vzpíral. Ale když po odstoupení Baldwinově v květnu 1937 přišel
28. května 1937 k moci Neville Chamberlain, došlo brzo k rozporu mezi ním a Edenem ve věci příliš kompromisujícího postupu
Chamberlainova vzhledem k novým fašistickým provokacím Itálie,
a ministr Eden 20. února 1938 odstoupil. Vývoj k oficiální politice
„appeasementu“ byl pak i v Anglii dokončen ve formě pro Evropu
a svět katastrofální.
37

Nyní vikomt Templewood.
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Budiž k tomuto velmi zběžnému výkladu o stavu demokratických
velmocí na začátku roku 1938 dodáno ještě toto:
Stav výzbroje a válečných příprav Velké Británie v létě roku 1938
byl – kromě jejího stálého a značného stavu válečného loďstva – naprosto nedostatečný. Jednotlivé předcházející britské vlády – nemajíce, jak se zdálo, správné představy o tom, co se v Evropě skutečně
připravuje – prostě zanedbaly trestuhodně také náležitou přípravu
jak armády pozemní, tak i letectva. Plán pro znovuvyzbrojení země,
který po konečném neúspěchu všech britských pokusů dohodnouti
se o míře zbrojení s Německem byl sice v roce 1937 přijat, sotva
se v roce 1938 nalézal v přípravném stadiu. Výroba zbraní se začala urychlovat, s masovou produkcí se však vůbec ještě nezačalo.
Stav letectva byl poměrně velmi nízký, počet protileteckých zbraní
nepatrný a vůbec protiletecká obrana sotva v začátcích. Německo
znalo přesně tento stav britské nepřipravenosti a v září 1938 dával
Göring velvyslanci britskému v Berlíně za krize československé
s ironií „přibližně správné detaily o britském letectví a o britské
protiletecké obraně“.38
Francie byla ve věcech pozemní armády arciť vybavena lépe, ale
na okamžitou, a zejména moderní válku v roce 1938 připravena
také vůbec nebyla. S přípravami našimi se např. srovnávat nemohla;
je to jistě podivné, když byla o nich do všech detailů informována
generálem Faucherem, náčelníkem francouzské mise v Praze, který se každý týden účastnil našich vojenských porad u prezidenta
republiky a znal do podrobností vše, co jsme u nás v těchto věcech
činili, a zejména, proč jsme to činili. Ať už tomu bylo jakkoliv,
daleko nestála na výši v počtu a výrobě tanků, měla nedostatečné
letectvo a naprosto nedostatečnou výrobu letadel a leteckou obranu
vůbec. I o tom bylo Německo dobře zpraveno.
38 Zpráva velvyslance N. Hendersona do Londýna. Viz jeho knihu „Failure of
a Mission“, Londýn 1940.
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Odpovídal tudíž stav výzbroje a příprav na válku, tj. celková
mocenská síla západních demokracií na počátku roku 1938
úplně jejich vnitřnímu mravnímu a politickému stavu a vše
obecnému úpadku jejich velmocenského prestiže. Nacistické
Německo od jara roku 1935, kdy od zbrojení tajného přešlo ke
zbrojení veřejnému, obnovivši v plné síle a moci svou starou císařskou armádu, se naproti tomu připravovalo vojensky horečně,
soustavně a všestranně.39 Na podzim roku 1938 bylo vcelku na
válku připraveno nesrovnatelně lépe a důkladněji nežli obě velmoci
západní.

1.3.3 Náš boj o záchranu v posledních třech letech
před Mnichovem
A) Příprava naší armády

Nám od pádu sankcí a osudného anglo‑francouzského postoje
k německému obsazení levého břehu Rýna bez jakéhokoli vážného odporu zůstala sice smlouva s Francií, smlouva malodohodová,
smlouva se Sovětským svazem a Společností národů, kladla se nám
však, po prvé po první světové válce, konkrétně a vážně hrozivá
otázka: Která z těchto smluv a garancií bude míti nakonec
v tomto všeobecném a katastrofálním pádu evropských demo
kratických hodnot a demokratických velmocí v kritické chvíli
nějakou skutečnou cenu?
Od roku 1937 se začaly ve Francii šířit teorie a psát právní pojednání (prof. Barthelémy!), podle nichž s pádem smlouvy locarnské
39 Anglie mu v tom přímo pomohla, když potvrdila a zlegalizovala jeho porušení versailleské smlouvy ve věci zbrojení uzavřením britsko‑německé námořní
smlouvy 18. června 1935.
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pozbývala své platnosti i smlouva Francie s Československem. Vláda
francouzská to ovšem nikdy netvrdila, neboť by tím byly padly i závazky Anglie vůči Francii. Ale reakční kruhy francouzské začaly tím
připravovat uskutečňování budoucích cílů své politiky. Oficiálním
opuštěním sankcí proti Itálii 15. července 1936 dostala Společnost
národů ránu téměř smrtelnou. A Malá dohoda, tj. Jugoslávie a pak
i Rumunsko, ve vývoji tom brzy následovala – aspoň od léta roku
1936.
Byl jsem si této všeobecné situace v Evropě v letech 1936–38,
ve chvíli, kdy odstoupil prezident Masaryk a kdy jsem byl po jisté
vnitřní krizi zvolen prezidentem republiky, vcelku dostatečně vědom. Bylo mi jasné, že ujímaje se tohoto vysokého úřadu, jdu do
dob velmi těžkých, ba bouřlivých, a že tudíž je třeba s tím počítat
v celé další naší politické práci. Všude jsem takřka hmatal, že se
Evropa řítí do velkého konfliktu a že zvláště my mu neujdeme, neboť zcela jistě vyjde z Německa. Rozhodl jsem se proto stupňovat
na prvním místě všecko své dříve již vyvíjené úsilí o zdokonalení
armády a této práci jsem se věnoval s větší energií a oddaností nežli
čemukoli jinému předtím.
Uvedli jsme především v život Nejvyšší radu obrany státu,
složenou z hlavních ministrů a zástupců vládních stran, zdokonalili jsme organizaci ministerstva národní obrany, vymezili jasněji
kompetence generálního inspektora a náčelníka hlavního štábu,
vytvořili inspektoráty jednotlivých zbraní, zejména také letectví,
a určili definitivně velitelství zemská a velitelství sborů, jmenovavše
příslušné velitele již pro případ, že by došlo k válce.
Nejvyšší rada obrany státu učinila za mého předsednictví všecka
usnesení ve věci pohraničních opevnění a financování tohoto velikého a jinak úspěšného podniku, jenž i vedle Maginotovy linie plně
obstál a v mnohém ji předčil. Osobně jsem celá tři léta pravidelně
a soustavně s našimi odborníky vojenskými probíral a vyřídil ve
své kompetenci vrchního velitele branné moci nejdůležitější otázky
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pohotovosti armády: byl připraven vedle jiných zákonů zejména
zákon na obranu státu, byl zesílen a plně vybaven důstojnický sbor
armády, provedeno plné zásobení armády všemi druhy zbraní
a motorizace armády byla uskutečněna do míry u nás tehdy dosažitelné; byly zřízeny pancéřové jednotky a vybaveno do dostatečné
míry naše letectvo.
Starali jsme se tehdy i o armády obou našich spojenců malodohodových: Jugoslávii i Rumunsku jsme u nás zajistili miliardové
úvěry a začali soustavně vyzbrojovat jejich armády.
Bylo skutečností, že v létě roku 1938 byla naše armáda při všech
svých nedostatcích, které jsem si ve chvíli jednání o Mnichov
nijak netajil, jedna z nejlepších v Evropě a i svým duchem, i svou
výzbrojí, jak to ukázaly obě naše mobilizace, květnová i zářijová,
byla na výši. Náš důstojnický sbor nezůstával ani technicky v ničem
pozadu a v hlavních koncepcích praxe a vědy vojenské ani zkušenosti druhé světové války na organizaci, přípravách a doktrínách
naší armády mnoho anebo skoro nic nezměnily.
Bylo vždycky mou hrdostí, že v těchto třech letech republika po
té stránce vykonala více nežli kterýkoli demokratický stát evropský
a že – až na jediný obor, civilní leteckou obranu, kde jsem všecky
obtíže, spory a malichernosti v obou příslušných resortech nemohl
překonat, a až na nedokončení opevnění na naší jižní hranici proti
Rakousku – byla ve chvíli, kdy jsme v září 1938 mobilizovali, k válce
dostatečně připravena. Bylo mi několikrát nadhozeno, že to bylo
všecko nadarmo, že jsme toho za Mnichova nemohli využít. Ano,
co však by nám všem, a mně osobně, bylo bývalo řečeno doma i za
hranicemi, kdybychom v roce 1938 byli bývali tak nepřipraveni
jako na příklad Francie a Anglie? A jak se přesto přece jen nutný
vojenský smysl, u nás do té doby nedostatečně pěstovaný, za ta tři
léta i pro další evropské události zdvihl a upevnil, prospěl nám za
druhé světové války a je nám – zejména co se týče důstojnictva –
prospěšný i dnes!
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B) Mé cesty do Rumunska, Jugoslávie a do Francie
Druhým mým úkolem bylo zesílit a zachránit z našich spojeneckých
svazků, co se ještě při vzrůstajícím rozvratu evropském zachránit
dalo. Připravoval jsem se na tři oficiální cesty ve funkci prezidentské: do Rumunska, do Jugoslávie a do Francie. Do Rumunska jsem
jel u příležitosti schůze Malé dohody konané 6. a 7. června 1936.
K mému překvapení objevila se tu už tehdy první jasná trhlina
vinou jugoslávského regenta prince Pavla, který proti stanovisku
ministra Titulesca a proti stanovisku mému a ministra dr. Krofty
odmítl každou akci, která podle nás ostatních měla vzhledem k blížící se krizi naše malodohodové společenství zesílit. Vymlouval se
na nejistotu Francie a Anglie, vášnivě mi pomlouval Titulesca a útočil na vyslance dr. Girsu, který prý příliš poslouchá to, co o vývoji
v Jugoslávii říká jugoslávská opozice atd.
Daleko vážnější však bylo přímé jugoslávské odmítnutí pevnější
spolupráce proti rozvratu Evropy, přicházejícímu z Německa. Dal
mi je osobně předseda jugoslávské vlády Milan Stojadinović, když
12. září 1937 přijel do Topoľčianek a na Slovensko k pravidelné
schůzi Malé dohody. V dohodě s Paříží navrhl jsem tehdy obě
ma členům Malé dohody sjednocení našich malodohodových
smluv spojeneckých v jednu jedinou, a to všeobecnou vzhledem
ke všem státům, a pak společné uzavření smlouvy spojenecké
mezi Malou dohodou a Francií. Stojadinović se mi v Topoľčiankách nejdříve všelijak vymlouval a vykrucoval a nakonec prostě
odmítl. Rumunský zahraniční ministr Antonescu mi v téže chvíli
v Topoľčiankách odpověděl, že Rumunsko nabídku přijme, přijme‑li ji Jugoslávie. Nevím z dokumentů, zdali tehdy znal už předem stanovisko Stojadinovićovo. Myslím, že ano, neboť o mých
plánech, které jsem oběma členům Malé dohody dal předtím
prostřednictvím ministra Krofty písemně sdělit, měl možnost
jednat se Stojadinovićem, který na Slovensko přijel přes Bukurešť,
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za své cesty k nám, a věděl tudíž, že celý můj plán touto podmínkou
zcela jistě ztroskotá.
V létě roku 1937 jsem už jasně viděl do politické hry prince
Pavla. Mířil tehdy zcela záměrně na linii Berlín a Řím a proti linii
Francie lidové fronty a Sovětský svaz. Tato jeho politika se projevila brzy veřejně, když vešlo více méně ve známost, že navštěvuje
častěji Německo a je ve styku s Berlínem prostřednictvím svého
švagra, bavorského šlechtice hraběte Toerring‑Jettenbacha, a zejména, že se dohoduje, zatím tajně, s Mussolinim. Opozice uvnitř
Jugoslávie to zjevně kritizovala a do Prahy a Bukurešti to důvěrně
sdělovala. Nakonec mi to osobně výslovně potvrdil i jugosláv
ský vyslanec v Praze. Zcela cynicky se tehdy o tom vyjadřoval
jugoslávský vyslanec v Paříži Purić.
Když jsem si zjistil, že proti znění malodohodové smlouvy tajná
jednání o dohodu prince Pavla a dr. Stojadinoviće s Mussolinim
hrozí Malou dohodu rozvrátit a k rozvratu střední Evropy dodat
poslední přínos, rozhodl jsem se pokusiti se o zastavení tohoto vývoje v Bělehradě osobním zásahem a oficiální cestou do Jugoslávie.
Princ Pavel a Mussolini obávajíce se, že by má cesta jejich tajně
připravované dohodě zabránila, záměrně oddalovali mou návštěvu,
uspíšili podepsání smlouvy Řím–Bělehrad a teprve pak, po jejím
dojednání a podepsání 25. března 1937 (ratifikována byla narychlo
už 27. března), jsem dostal zdráhavé a stydlivé pozvání k návštěvě
bratrského národa jugoslávského. Snad se očekávalo, že tento
chladný způsob pozvání mne od cesty odradí. – Šlo však o záchranu
světového míru, a proto jsem přece bez váhání do Bělehradu na
návštěvu, stanovenou na dny 5. –7. dubna, jel.
Byl jsem přijat jásavě jugoslávským lidem, suše a rozpačitě jugoslávskými diktátory i vojáky, dříve Malou dohodou tak nadšenými.
Za rozmluvy jsem mohl jen zjistit, že oba vedoucí muži a oficiální
Bělehrad byli tehdy už úplně na druhé straně. Prohlásili mi – zejména Stojadinović mi o tom druhý den návštěvy učinil celý delší
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výklad –, že dojde‑li k nové válce mezi velmocemi, Jugoslávie se jí
účastnit nemůže a zůstane v každém případě neutrální. Zeptal jsem
se, zdali mohou jen na chvilku v Bělehradě vážně počítat s tím, že
při své geografické poloze se budou moci vyhnout účasti na válce,
ve které bude Německo a Itálie. Dodal jsem, že my v Praze takových
naivních iluzí nemáme.
Byl to však jasný poukaz na to, že Jugoslávie pro případ konfliktu
mezi Německem, Itálií a Francií se bude včas krýt dohodami s pozdější Osou. Přesto mne ujišťovali jugoslávští vedoucí diktátoři, že
prý Malé dohodě zůstanou věrni, i když dále nové smlouvy s námi
sjednávat nebudou. Byla to pro mne za osmnáct let první, okolnostmi i celým průběhem návštěvy velmi nepříjemná, ba trapná cesta
do Jugoslávie. Ostatně z rozmluv s princem Pavlem i s opozicí
(a s delegáty tehdejšího jugoslávského Sokola) jsem viděl také
nejen změnu orientace zahraniční, nýbrž i velmi rychle pokračující
vnitřní rozklad, zakrývaný tehdejším Stojadinovićovým povrchním
fašistickým autoritativismem a okázalou a strojenou nadutostí.
Ptal jsem se sám sebe, zdali to znamená, že Jugoslávie je pro nás
v nadcházející krizi už definitivně ztracena. Po návratu do Prahy
jsem tak pesimistickou zprávu do Paříže o své cestě do Bělehradu
sice nedal – doufal jsem ještě, že přeběhnutí Jugoslávie k pozdější
Ose, tj. k nové politické orientaci, bude mou cestou aspoň na čas
odsunuto –, netrvalo však dlouho a znovu jsem si zjistil, že celý proces, tentokrát ještě s přibráním Maďarska do komplotu, pokračuje.
Přesto jsem se pokusil po třetí vývoj ten zastavit, když „vůdce“
Stojadinović přijel v září 1937 na pohřeb prezidenta Masaryka. Mluvil jsem s ním na Hradě čtyři hodiny. Ostře jsem mu znovu vytýkal
porušení malodohodových závazků tím, že nám vědomě zatajil své
jednání s Mussolinim, že licoměrně koketuje s Maďary a že jedná za
našimi zády s Hitlerem. Neupřímně celou věc omlouval a vymlouval. Vykládal jsem mu, že se evropská krize s velkou rychlostí blíží,
že dělám vše, aby Francie a Sovětský svaz, kteří zůstávají a zůstanou
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našimi mocnými spojenci, s námi byli na ni připraveni, že na konci
všeho přijde katastrofální porážka Německa atd., že však musíme
všichni vydržet a stát věrně při sobě. Nakonec byl – upřímně, či
neupřímně? – pohnut, dojat a i oči se mu zalily slzami. Přiznal mi
však, že je pozván na politickou cestu do Berlína. Žádal jsem ho
důrazně a opětovně jsem naléhal, aby tuto cestu nepodnikal. Nic neslíbil, ale 17. ledna 1938 do Berlína jel, v Karinhallu se s Göringem
honosně přátelil a nakonec mu tajně slíbil, že se Jugoslávie proti
„Anschlussu“ Rakouska nepostaví a do sporu mezi Německem
a Československem se míchat nebude. Zůstane neutrální…
Zůstala neutrální tak dlouho, dokud se to Německu a Itálii hodilo. Od roku 1940 začal na ni Berlín vykonávat nátlak, aby i formálně
přistoupila k Ose, a přispívala tak přímo ve válce Německa proti
Anglii. V téže době jsem už já mohl jugoslávskému vyslanci Subotićovi v Londýně odevzdat tehdejší, napřed už připravené plány
Berlína a Říma – dostal jsem je do Londýna pomocí našeho výborně
pracujícího domácího podzemního hnutí přímo z berlínských
pramenů v německém generálním štábu – na rozdělení Jugoslávie
ve vojenském společenství Německa s Itálií. Mussolini a Hitler
připravovali tudíž Pavlovi a Stojadinovićovi pěknou odměnu za
jejich služby. Ostatně již při své oficiální cestě do Berlína ve dnech
1.–5. dubna 1939 dověděl se sám princ Pavel přímo od Hitlera, že
po vítězství Německa a nastolení jeho nového evropského řádu se
už Jugoslávie nebude musit starat ani o svou vlastní armádu, ani
o svou zahraniční politiku. O to se prý bude starat Německo samo…
A nedlouho před svým pádem na počátku roku 1941 si princ
Pavel sám postěžoval svému vyslanci v Ankaře, když v kritické
situaci a za nového nátlaku Berlína na Bělehrad si ho zavolal k referátu: „Všecko jsem už Berlínu udělal, co si jen přál: Malou dohodu jsme opustili, balkánskou dohodu jsme zrušili, ve všem jsme
svou politiku Berlínu přizpůsobili – co, pro Boha, ještě Hitler od
nás chce?“ Netrvalo dlouho a dověděl se přímo a oficiálně o všech
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plánech Hitlera i Mussoliniho; a mohl tak konečně pochopit celou
tragiku situace Jugoslávie, do níž ji jeho politika přivedla.
Tak morálně a politicky končil v této hrozné evropské krizi každý, kdo sešel ze správné cesty a začal se dohodovat s Hitlerem. Snad
nám někdo na omluvu svého postupu řekne, že ani my, setrvávajíce
na své linii, jsme přes to všechno neušli nacistickému obsazení. Ano,
ale jaký to byl ohromný rozdíl mravní! Naše oficiální politika po
celá léta ostatní svět varovala, do poslední chvíle stála v zoufalém
odporu proti kapitulaci před fašismem a byla nakonec skoro celým
světem opuštěna; a když byl národ obětován a hozen nacismu na
pospas, všechen náš lid krok za krokem se zdvíhal a nakonec byl
opět jednomyslně v odboji! Jaký to příklad pro budoucnost národa!
Dávám tento výklad jen proto, aby bylo jasno, že československá
politika v letech 1936–39 správně viděla, oč v Evropě jde. Učinila vše, opravdu vše, aby situaci svou, svých přátel a celé Evropy
před gangsterským fašismem a pangermánským nacismem a před
válkou vůbec ochránila. Nebylo v tomto údobí v Evropě státu,
který by byl mohl míti čistší svědomí v konání své povinnosti
ke svému národu a k svým přátelům – vzhledem k blížící se
krizi evropské a světové – než republika Československá za
prezidentství Masarykova a mého.
Nechci tím ovšem tvrdit, že u nás bylo v pořádku všecko. Byli
i u nás někteří vlivní lidé a důležité kruhy politické, kteří buď neměli ponětí o skutečné situaci v Evropě, nebo ze svých sobeckých
zájmů nechtěli chápat, oč jde, co přichází a co se má a musí dělat.
Někteří z nich – bylo jich málo – koketovali s fašismem, zhlíželi
se v Hitlerových metodách a obdivovali se jim, jezdili do Berlína
a vykládali doma, jak je tam „pořádek“ a jak „Německo prosperuje
a vzkvétá“; od roku 1935 pomýšleli tito lidé na spolupráci s Henleinem nebo ji připravovali a ohrnovali nos nad vším, co se dělo na
„Hradě“… Pochopili později, oč šlo, když už bylo pozdě – národ sám
si po válce udělal pořádek skoro se všemi pochybivšími.
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Moje oficiální cesta do Francie byla smluvena na červen roku
1938. Mezitím však vývoj věcí i ve Francii byl takový, že Paříž se už
rozhodně orientovala na „appeasement“. Kritický moment nastal po
10. dubnu 1938, kdy nastoupila vláda Daladierova s G. Bonnetem jako
zahraničním ministrem, která vědomě a záměrně přeorientovávala
směr celé francouzské politiky od jejích středoevropských spojenectví. Bylo mi to dáno najevo politickým činem, jehož dosah jsem brzy
pochopil. Na začátku června roku 1938 bylo naše vyslanectví v Paříži
oficiálně požádáno vedoucími činiteli na Quai d’Orsay, aby moje už
dohodnutá cesta do Paříže byla odložena; také proto, že tehdy měla
býti spojena s odhalením památníku na odevzdání praporu čs. armá
dě ve Francii roku 1918 v Darney, a to za přítomnosti prezidenta
A. Lebruna. V Berlíně by to prý byli pokládali za provokaci…
Přesto jsem se snažil držet do krajností po celou tuto dobu
nanejvýše napínavých a vyčerpávajících jednání pevnou linii na
jedné straně se Sovětským svazem a na straně druhé s Francií.
Když 4. června 1936 došlo po volbách k utvoření Blumovy vlády
lidové fronty, poslal mi její předseda Léon Blum rozhodný vzkaz, že
ve Francii k takovému úpadku, k jakému došlo za obsazení levého
břehu Rýna ve vládě jeho předchůdců, už nedojde, že jeho vláda
bude silná a pevná vzhledem k Německu a že máme s tím počítat.
Bylo to vlastně poslední vzepření Francie. Zahraniční ministr
J. Paul‑Boncour poslal mi také řadu vzkazů v tomto duchu; zejména
se pokoušel o nové zpevnění východní fronty malodohodové a učinil pokus i o Polsko. Na přímý zákrok Paul‑Boncoura, jenž mi poslal
do Prahy tehdejšího francouzského velvyslance ve Varšavě L. Noëla
s dotazem, zdali může od nás ujistit Varšavu, že Praha dodrží své
locarnské závazky k Francii, bude‑li Polsko Německem napadeno
a Francie mu půjde na pomoc, jsem v dohodě se zahraničním
ministrem Kroftou kategoricky odpověděl, že ano, tj. že Československo na straně Francie a Polska ve smyslu svých locarnských
závazků zakročí vojensky. Paul‑Boncour mě pak ujistil, že se pokusí
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o vynucení stejné odpovědi Varšavy pro případ útoku Německa na
Československo. Noël se o to ve Varšavě opravdu pokusil. Marně.
Žádná odpověď z Varšavy nepřišla.
Přesto jsem tehdy v oněch letech přicházející krize učinil nový
pokus o dohodu s Polskem. Když v polovici srpna 1936 jel na návštěvu do Polska šéf hlavního štábu francouzského generál Gamelin,
poslal jsem za ním při průjezdu přes naše území gen. Fauchera40,
který mu ve vlaku odevzdal ode mne písemnou nabídku pro vládu
polskou s výzvou, abychom přikročili – vzhledem k vážné situaci
a k blížící se krizi evropské – k přípravě vojenské spolupráce polsko‑československé. Generál Gamelin o věci mluvil s prezidentem
polské republiky a s generálem Smigly‑Rydzem41 a naši nabídku,
kterou mu doručil generál Faucher, jim odevzdal. Dostal vyhýbavou
odpověď, že on – voják – musí chápat, že je to především otázka
politická; a k další odpovědi – nedošlo. Když pak 6. září 1936 maršál
Smigly‑Rydz návštěvu v Paříži oplácel a francouzští úřední činitelé – také na naši žádost – mu položili otázku, co míní Polsko dělat
v případě útoku Německa na Československo, dostali velmi suchou
odpověď, že Polsko je vázáno k Československu jen svým členstvím
ve Společností národů a povinnostmi, jež mu z toho plynou.
Přesto po dohodě s Prahou Léon Blum učinil nový pokus
o podchycení Bělehradu a navrhl mu přímo s naším souhlasem
spojeneckou smlouvu mezi Francií a Jugoslávií. Byl zdvořile
odmítnut stejně jako já a ministr Krofta, když jsme 12. září 1936
v Topoľčiankách s vědomím Paříže navrhli oběma svým partnerům změnit dosavadní spojenectví malodohodové ve všeobecné
spojenectví zemí Malé dohody a Francie. Ani cesta ministra
40 Louis‑Eugène Faucher, francouzský generál a politik, který po roce 1938
pracoval ve službách československé armády. Pozn. red.
41 Edward Smigly‑Rydz, vrchní velitel polských ozbrojených sil v době napadení Polska Německem. Pozn. red.
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zahraničních věcí v nové vládě Chautempsově42 Y. Delbose, vykonaná v prosinci 1937 do Varšavy, Bukurešti, Bělehradu a Prahy,
nemohla už situaci podchytit. Střední Evropa – kromě nás –
s Francií už společné politiky neměla.
Bylo tudíž ze všeho patrno, že pro všeobecnou a společnou linii k rozhodnému a důslednému odporu proti útoku fašistických
velmocí v létě 1937 zůstávaly na evropském kontinentě už jen
Francie – a ta už se záměrným podvratným usilováním svých
reakčních kruhů o změnu –, Československo a Sovětský svaz.
Velká Británie se tehdy stahovala stále více na svůj ostrov, učinivši
nadto s Německem už 18. června 1935 jednostrannou dohodu
námořní, pro sebe výhodnou, a 16. dubna 1938 s Itálií celou řadu
„appeasementových“ dohod, které pak 16. listopadu 1938 vstoupily
v platnost. Belgie, vidouc všeobecný vývoj evropský a byvši po Hitlerově obsazení levého břehu Rýna zbavena hlavní výhody smlouvy
locarnské, vrátila se už 24. dubna 1937 k své dřívější bezmocné
politice neutralitní, zřekla se spojenectví s Francií a Anglií a přijala
13. října 1937 ze strany Německa zrádný a bezcenný podpis na pakt
o garancii belgické nedotknutelnosti. Kdekdo v Evropě nestatečně
a rezignovaně utíkal od boje pro záchranu demokracie a „zachraňoval“ jen sebe sama slepým dohodováním se s věrolomným hitlerovským Německem a diktátorskou Itálií.
V těchto chvílích obav, starostí a úzkostí jsem se opět a opět sám
sebe tázal, kde to přesně všecko může skončit. Maje dosti všeobecných
diplomatických zkušeností a chápaje dějinnou logiku velkých událostí, viděl jsem, jak Evropa spěje do záhuby a jak se kdekdo svým sobectvím o to přičiňuje. A každý může chápat můj duševní stav v letech
1936–38, když jsem přímo hmatal, jak se sesouvá krok za krokem
celé životní dílo Masarykovo a moje a jak se svět řítí do propasti.
42 Camille Chautemps, francouzský radikální politik třetí Francouzské repub
liky, trojnásobný francouzský předseda vlády. Pozn. red.
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C) Poslední krok Francie k pádu před Mnichovem
Před takovouto situací stála Československá republika v březnu
1938, tj. před předposledním aktem násilné fašistické a nacistické politiky na zničení Evropy: před anexí Rakouska. Bylo pro
mne téměř jisto, že anexe Rakouska je přímým úvodem k druhé
světové válce. V květnu 1928 při své první poválečné návštěvě
v Berlíně řekl jsem státnímu tajemníkovi von Schubertovi a ministru Stresemannovi, že bude‑li Rakousko připojeno ať násilně,
či nenásilně Německem k Říši, mohou očekávat s jistotou do šesti
měsíců velikou evropskou krizi a z ní pak novou evropskou válku.
(Náš vyslanec dr. Chvalkovský byl tehdy rozhovoru tomu přítomen
a zaznamenal jej.) Tehdy tuto rozmluvu se mnou Stresemann, už
těžce nemocný, písemně – leže v své ložnici – komentoval a pak celý
akt rozeslal jednotlivým vedoucím úředníkům svého ministerstva.
A varoval v něm prý před tímto krokem. Tato rozmluva po mém
odchodu z Berlína pak pronikla na veřejnost; říkalo se nepravdivě
(a užívalo se toho agitačně proti mně), že jsem prý Berlínu hrozil
evropskou válkou. Německému vyslanci v Praze Eisenlohrovi jsem
však tento svůj rozhovor v Berlíně v letech 1936–38 nejednou
úmyslně opakoval, abych varoval, když Neurath začal prohlašovat
otázku rakouskou za „Familienangelegenheit“43. Do šesti měsíců
po rakouské anexi krize přišla: krize, při níž šlo o Československo.
A z ní se pak druhá válka světová také nevyhnutelně vyvinula.
Za rakouské krize jsem očekával, co učiní velmoci, Francie a Anglie, a zdali Rakousko či některý jiný stát se obrátí na Společnost
národů. Je nutno říci, že by bylo bývalo povinností každého člena
Rady Společnosti národů vznésti stížnost do Ženevy proti Německu.
Když v roce 1931 se o „Anschluss“ pokusili Brüning a Curtius a Čes
koslovensko bylo členem Rady, obrátili jsme se ihned do Ženevy,
43

Rodinná záležitost. Pozn. red.
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Paříže a Říma s protestem a výzvou. A hned poté celá otázka musila
přijít do Ženevy. V roce 1938 byla však celá Evropa už tak daleko,
že i Ženeva byla již pro evropskou demokracii mrtva. Ostatně
od té doby až do zastavení své činnosti za války sama to několikrát
ukázala. Dovedla se v prosinci 1939 ještě vzchopit k akci – za význačné pomoci generálního sekretáře J. Avenola a ministrů Daladiera a Bonneta (pomáhal při tom usilovně i americký velvyslanec
Bullitt) – jen proti Sovětskému svazu pro jeho válku s Finskem.
(Sovětský svaz byl vyloučen ze Společnosti národů 14. prosince
1939.)
Vývoj Francie k „appeasementu“ byl dovršen konečně po anexi
Rakouska v dubnu roku 1938 politickou událostí, o níž jsem se už
výše zmínil. Když 9. dubna padla vláda Chautempsova, byl pověřen
ustavením nového kabinetu Éduard Daladier. Při sestavování své
vlády si nejdříve zavolal k rozmluvě Paul‑Boncoura a jednal s ním
o převzetí křesla ministra zahraničních věcí. Paul‑Boncour mu
načrtl zásady své známé tradiční politiky: kolektivní bezpečnost,
Ženeva, spojenectví s Velkou Británií, spolupráce s Malou dohodou,
a možno‑li, s Polskem a tím nové posílení jednoty se spojeneckou
střední Evropou a konečně silné zdůraznění francouzského paktu
se Sovětským svazem.
Daladier prohlásil, že si věc rozmyslí. Povolal si pak G. Bonneta
a vyslechl jeho program, který se už opíral o to, čemu se říkalo
„appeasement“: o koncepci zdrženlivé politiky francouzské ve věcech středoevropských a východoevropských a ve věcech španělských, o plán na dohodu s fašistickou Itálií, o provádění opatrné, nedůvěřivé politiky vůči Sovětskému svazu a na obrácení politického
zřetele Francie především na Francii samu a její velikou koloniální
říši. Současně francouzská pravice, vedená Flandinem, oznámila
Daladierovi, že nedá podpory jeho vládě, bude‑li v ní Paul‑Boncour
zahraničním ministrem.
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Druhý den oznámil Daladier Paul‑Boncourovi telefonicky, že si
vzal do kabinetu za ministra zahraničních věcí G. Bonneta.44 Bylo to
první, programové a jasně vyslovené oficiální oddálení se Francie
od věcí středoevropských, první jasné a programové zřeknutí se
politiky, kterou dělala Francie skoro plných dvacet let.
Byl to definitivní výraz vědomí o slabosti a krizi Francie? Byl
to nový těžký doklad vnitřního postupujícího rozkladu, jenž se po
pádu lidové fronty ještě zesílil? Byl to strach z války a jejích sociálních důsledků ve vnitřně rozvrácené Francii? Či to byl prostě návrat
k dřívější politice paktu čtyř, který už v roce 1933 hlásal pro Francii
a Anglii stejnou koncepci, tj. jejich výlučné opření se o vlastní koloniální impérium a opuštění politiky tzv. kontinentální (hlavně ve
střední Evropě), který byl vlastně přijat už v roce 1934 Daladierem
a dával Mussolinimu a Hitlerovi právo expanze do střední Evropy,
na Balkán a na východ proti Sovětskému svazu?
Ano, bylo to všecko to. Byla to příprava Mnichova i příprava
kapitulace Francie z roku 1940.
Neboť Daladier byl muž, jenž už dávno předtím nezapomínal
za různých příležitostí připomínat, že on nebyl ve Versaillích, že
není mužem mírových smluv z roku 1919, že je třeba se přizpůsobovat novému vývoji, že Francie se nemůže starat o rozvrácené
středoevropské státy – jeho osobní, krajně odmítavé a pohrdavé,
až výsměšné výroky o Polsku a Rumunsku byly tehdy všude známy a v pařížských salonech přímo pověstny. Nadto se obklopil ve
svém kabinetu řadou defétistů, z nichž někteří byli dávní a osobně
zaslepení prorakouští nepřátelé poválečné spojenecké střední
Evropy, zejména demokratického Československa (De Monzie! –
byl advokátem maďarských šlechticů v jejich sporech proti nám
44 Tuto osudnou změnu francouzské politiky vylíčil autoritativně J. Paul‑Boncour ve své knize Entre deux guerres: souvernirs sur la IIIme république, sv. III,
Paříž 1946, s. 96 a další.
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o zemědělské statky před mezinárodními soudy), lehkovážní,
nemorální a politicky korumpovaní.
Georges Bonnet byl známý politický hazardér a politicky cynický
kompromisník, jemuž byl každý prostředek k dosažení vytčeného
cíle dobrý – typický politikář. Jeho běžnou praxí bylo dělat několik – nebo aspoň dvě – politiky najednou; dávat jako ministr psané
a telegrafické instrukce korektně podle veřejných a oficiálních
deklarací vlády a současně ústní rozkazy zcela opačného smyslu,
zrazující jeho vlastní veřejné projevy nebo instrukce poslané písemně; mít v státě, s nímž právě jednal, oficiálního vyslance pro
politiku první, a důvěrného posla pro politiku druhou, a mluvit
s každým, jak se to okamžitě hodilo.45 Dřívější zásadovou politiku
francouzských spojenectví nepokládal už vůbec za nic více než za
zásobu rekvizit, jichž se podle okolností použije, jak bude možno
nebo vhodno, jež však v žádném případě pro nějakou válku neměl
vůbec v úmyslu zachovávat.
Boje se sociálních a revolučních důsledků války ve Francii, byl
a priori proti jakémukoli rozhodnému, nebo dokonce válečnému
odporu proti expanzi Hitlerově. Byl by rád viděl nanejvýš válečný
konflikt mezi nacismem a bolševismem. Pokud mluvil o věrnosti
vůči nám podle podepsaných smluv, byla to buď jen hra, nebo tak
činil, dokud soudil, že podobná prohlášení mohou zarazit Německo
v překvapujícím postupu k nějakému „fait accompli“46, které by
mohlo rozpoutat náhlou válku, a ne proto, že byl ochoten uvésti
naši spojeneckou smlouvu s Francií v účinnost.
45 Tak to dělal i u nás za krize mnichovské. – Jeho blízcí známí mi tvrdili, že
jako velvyslanec a pak zahraniční ministr měl v New Yorku v bance tajné konto
a že podle událostí evropských, na které sám měl vliv, hrál na burze newyorské,
a to i za mnichovské krize. Uvádím to jen proto, abych ukázal, jak o něm mluvili
jeho dobří známí a přátelé, a abych naznačil, v jakém mravním prostředí se roku
1938 rozhodoval osud Francie a Evropy.
46 Rozhodnutí, doslova (z fr.): hotová věc. Pozn. red.
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Tak se přiblížil náš první vážný konflikt s Německem z 21. května
1938. Daladier, a zejména Bonnet, stejně jako vláda britská si tehdy
nezvratně zjistili, že budeme‑li napadeni, jsme připraveni jíti do války,
a že tudíž, kdyby včas v naší věci nezakročili tím či oním způsobem,
válka, do níž by pak Francie musila podle znění své smlouvy s námi
jít při prvním násilném kroku Hitlerově, by opravdu vznikla. A od té
chvíle se pak začala ona horečná činnost George Bonneta, aby nám
naši rozhodnou politiku a vojenskou obranu stůj co stůj znemožnil.
Měl pro tuto politiku v kabinetě Daladierově řadu pomocníků. Zmíním se o všem tom podrobněji ve své pozdější knize, věnované přímo
krizi, která vyústila v dohodu čtyř velmocí uzavřenou v Mnichově.

D) My a Sovětský svaz ve spolupráci na záchranu míru –
Mnichov

Tak v dubnu 1938, když nastoupili vládu ve Francii Daladier
a Bonnet, byli jsme v Evropě politicky v táboře zásadně, vy
sloveně a rozhodně protifašistickém a protinacistickém už
naprosto sami jen se Sovětském svazem.
Se Sovětským svazem byla naše spolupráce po dohodě o smlouvě
z roku 1935 vcelku normální, trvalá a důsledná. Politicky jsme byli
ve stálém styku a loajální výměna názorů jak o situaci všeobecné, tak
i o jisté koordinaci politiky z obou stran nebyla nikdy ničím porušena.
Už 30. května 1935 odešla s mým souhlasem na oficiální návštěvu do Sovětského svazu československá vojenská delegace,
vedená šéfem našeho letectví generálem Fajfrem, a navázala první
leteckou spolupráci s Moskvou. V srpnu téhož roku účastnila se
delegace sovětské armády, vedená generálem Šapošnikovem47,
našich prvních velikých manévrů a prohlédla si náš celý zbrojní
47 Boris Michajlovič Šapošnikov, náčelník generálního štábu Rudé armády.
Pozn. red.
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průmysl, a připravila tak pozdější naši důležitou zbrojní dodávku
pro sovětskou armádu.
V září odjela delegace československé armády, vedená náčelníkem
hlavního štábu generálem Krejčím, na veliké manévry sovětské
armády a vrátila se opravdu překvapena, ba z vojenského hlediska
nadšena tím, co v Sovětském svazu viděla. Generál Krejčí po svém
návratu prohlásil, že „Rudá armáda, její disciplína, její vysoká úroveň
morální a její motomechanická výzbroj je také novou vírou ruského
člověka a že činorodá práce vlády a její bezpříkladné úsilí, jakož
i síla sovětského vojáka musí vzbudit obdiv u každého vojenského
odborníka“. – Našemu hodnocení sovětské armády a jejích možností
tehdy na západě nevěřili; pro nás to však bylo pobídkou, abychom
tím více Sovětský svaz pozorovali a snažili se jej poznat a pochopit.
V říjnu 1935 byl pořádán do Československa manifestační zájezd
sovětských novinářů, při němž jsme, já jako ministr zahraničních
věcí i sovětský vyslanec Alexandrovskij, velmi jasně poukázali na
naši novou spojeneckou smlouvu, která „má zaraziti přípravy
těch národů v našem sousedství, které jsou ochotny vojenský
mi dobrodružstvími velkého stylu porušit mír a pokusit se
o porobení svých mírumilovných sousedů“. A k podobným
projevům a manifestacím různého druhu i k praktické spolupráci
na poli letectví, zbrojní výpomoci, vzájemných informací politických i vojenských atd. docházelo pak v letech 1936 a 1937 ještě
častěji a dávalo ovšem propagandě německo‑polsko‑maďarské
stále častější záminky, aby na Československo co nejpustěji útočila a pokoušela se nás jako „hlavní šiřitele bolševismu v Evropě“
zdiskreditovat v očích západoevropských velmocí. – Ale my jsme
neměli jiného úmyslu než stůj co stůj zabránit, aby nepropukla
druhá světová válka, kterou Německo svou politikou a ideovými
a materiálními přípravami na útok bylo ochotno rozpoutat.
Naše názory na vývoj v Německu byly už v podstatě shodné s názory sovětské vlády, i když se Moskva tehdy dívala nesporně ještě daleko
– 98 –

pesimističtěji na evropský vývoj nežli Praha. V dohodě s Moskvou
jsme se z Prahy několikrát pokoušeli o těsnější politickou i vojenskou
spolupráci mezi Západem a Sovětským svazem. Tak např. jsme byli
v roce 1938 žádáni sovětským vyslancem v Praze o přispění, aby
byl Západ (zejména Francie) pohnut k aktivní pomoci na vyzbrojení
sovětského loďstva některými speciálními zbraněmi. Zakročil jsem,
naléhal jsem opět, zdůrazňoval jsem dosah této pomoci – marně.
Neměl jsem vůbec úspěch. Francie, její tehdejší rozhodující kruhy –
jak jsem byl nucen z toho usoudit – přispět patrně nechtěly.
Vidouce však horečné válečné přípravy Německa, učinili jsme
aspoň my, co bylo možno tehdy učiniti mezi Moskvou a Prahou.
Byly dohodnuty – jak už dříve naznačeno – značné dodávky z našich
zbrojovek některých speciálních zbraní, kterých sovětská armáda
zvlášť potřebovala a které z Francie a odjinud dostat nemohla. Ale
hlavně jsme se dohodli o dvou zásadních opatřeních: žádal jsem, aby
si naše armády vyměnily dočasné mise, které by se přesvědčily o vzájemných přípravách pro společnou obranu a navzájem si pomohly
a své přípravy koordinovaly, v čem by to bylo nutno. Tak přijela do
Československa znovu v létě 1937 sovětská vojenská mise, která
si prohlédla všecky naše pohraniční pevnosti, naše hlavní zbrojní
průmyslové podniky a celou naši leteckou pohotovost. Už na základě toho byla pak učiněna některá opatření a byly sjednány dohody,
zejména o sovětské pomoci letecké pro případ útoku Německa na
Československo (vybudování našich letišť, jež však do Mnichova
dokončena nebyla!). Také byla dohodnuta za návštěvy plukovníka
Fr. Moravce48 v roce 1938 v Moskvě vzájemná spolupráce vojenská
a zpravodajská.
Po návštěvě sovětské vojenské mise u nás byla poslána do
Sovětského svazu obdobná vojenská mise československá, vedená
48 František Moravec, důstojník československé armády a přednosta druhého oddělení Hlavního štábu (vojenská zpravodajská služba). Pozn. red.
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generálem Husárkem49. Bylo jí také ukázáno všecko, co nám tehdy
bylo potřebí znát, tj. stav sovětských příprav k obraně sovětského
území, stav jejich zbrojního průmyslu, a zejména také stav sovětské
armádní a letecké pohotovosti. Písemná zpráva naší vojenské mise
o vojenském stavu a nových přípravách Sovětského svazu byla mi
nejen tehdy a v roce 1938, nýbrž hlavně později za druhé světové
války cennou pomůckou k našim důležitým úvahám a úsudkům
o sovětské vojenské přípravě na evropskou válku, o vojenských
možnostech Sovětského svazu a vůbec o celé sovětské vojenské
politice průběhem válečných událostí po roce 1941.
Do jara a pak do září roku 1938 bylo po této stránce mezi Prahou
a Moskvou učiněno snad vše, co nám tehdejší mezinárodní situace
a naše vzájemné vztahy, určované smlouvou z roku 1935, dovolovaly
a umožňovaly. Doznávám, že do září roku 1938 některé naše
začaté a rozpracované podniky zcela hotovy už býti nemohly
(např. naše opevnění na straně rakouské!). Několikeré důrazné
pokusy sovětské diplomacie, která v kritických momentech celé
této doby až do Mnichova usilovala o společnou schůzku vojenských
odborníků z generálních štábů k výměně názorů o společné obraně
evropského Východu a Západu proti útoku fašistických velmocí
a k níž jsme my podle mých výslovných instrukcí vždy byli
ochotni a naprosto připraveni, neměly nikdy u Francouzů,
Angličanů aj. až do konce září 1938 úspěch.
Ostatně když jsem po květnové mobilizaci v roce 1938 dal souhlas našemu náčelníku generálního štábu generálu Krejčímu, aby se
obrátil přímo a písemně na generála Gamelina50 s nabídkou, že přijede do Paříže, aby s ním smluvil konkrétní opatření o koordinaci
49 Karel Husárek, řídil opevňovací práce a vytvořil opevňovací plán Československa. Pozn. red.
50 Maurice Gustave Gamelin, vrchní velitel francouzských vojsk v letech
1935–1940. Pozn. red.
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eventuální mobilizace československé s mobilizací francouzskou
a o všem, co s tím souvisí, dostal po nějaké době generál Krejčí
písemnou odpověď od gen. Gamelina, že on může učinit jen to, co
v této věci rozhodne vláda, a že zatím nemá od vlády v tomto
směru žádných instrukcí.
Další zpráva ani výzva k příjezdu našich vojáků do Paříže pak
už nepřišla. Ověřili jsme si tímto krokem, nedlouho před krizí
mnichovskou, že ani vojáci francouzští nic připravovat buď ne
chtějí, nebo nemohou, vědouce patrně, jaké je v těchto otázkách
stanovisko vlády Daladierovy‑Bonnetovy. Ostatně generál Gamelin
nám mohl dáti uvedenou odpověď jen po dohodě se svým ministrem války, jímž byl – Eduard Daladier.
Tak i po stránce vojenských příprav k přímé obraně proti
nacistickému útoku zůstávali jsme v září roku 1938 se Sovět
ským svazem naprosto sami, znajíce přitom stav svých vzá
jemných příprav mravních, politických i vojenských a znajíce
celkem také stav těchto příprav jak evropského Západu, tak
i nacistického Německa a fašistické Itálie.
Evropa byla v této chvíli po každé stránce zralá, aby přijala
bez hlesu diktát berchtesgadenského kaprála. A když se Československo v zářijových jednáních s našimi Němci diktátu tomu
rozhodně vzepřelo, dostalo 19. září 1938 od vlády britské a francouzské nejprve společnou nótu, rozhodně nás vyzývající, abychom
přijali návrh kapitulace, v podstatě smluvený napřed mezi Hitlerem
a Chamberlainem 15. září v Berchtesgadenu. Když jsme i to odmítli,
došlo od Francie a Anglie 21. září ultimativní vyzvání s důraznými
osobními zákroky jejich vyslanců u mne v noci v Praze, odevzdané
později i písemně, že nepřijmeme‑li jejich plán na odstoupení tzv.
sudetského území, ponechají nás osudu, který jsme si prý sami
připravili. Do války s Německem však rozhodně jen „pro udr
žení sudetských Němců v Československu“ nepůjdou. Bylo až
bolestně málo těch ve Francii a Anglii, kteří tehdy chápali, že šlo pro
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Evropu o něco mnohem vážnějšího nežli o udržení tzv. sudetských
Němců v Československu.
Míra tohoto hrozného vývoje Evropy řítící se do zkázy, jejž jsem
plná tři léta v celé jeho tragice co nejintenzivněji krok za krokem
a s plným vědomím toho, oč jde, prožíval a jemuž jsem se ze všech
našich sil zoufale bránil, byla tak naplněna…
A pak v Mnichově 30. září v noci byla našemu státu a národu
zasazena rána palicí do hlavy; bez naší účasti a přes mobilizaci
veškeré naší branné moci byla smluvena a podepsána čtyřmi
velmocemi – a nám pak i vnucena – pro Evropu a celý svět
osudná dohoda mnichovská.
O tom však podám svou zprávu národu v knize zvláštní.51

51 Text knihy (Mnichovské dny, část I.5) je součástí tohoto dílu Benešových
pamětí. Pozn. red.
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1.4 PROBLEMATIKA NAŠÍ VNITŘNÍ
POLITIKY PŘED MNICHOVEM
1.4.1 Vnitropolitické obtíže a plány k jejich řešení
Třetí bod mého úsilí po volbách prezidentských – nejdříve bojovných
a pak přece jen sjednocených – se vztahoval na zesílení fronty
vnitřní. Vida stále hustěji se stahující mraky nad republikou, uložil
jsem si nejprve za úkol sjednotit a zpevnit koalici vládních stran. Na
její jednotu působil od roku 1935 povážlivě celkový rozvrat evropský, vzrůst hnutí henleinovského a fašistického u nás uvnitř a všude
kolem nás, i ve Francii, a nejistota z celého dalšího vývoje vůbec.
A především bylo ovšem zcela jasno, že se nám klade uvnitř –
následkem vývoje fašismu a nacismu a z nich plynoucího nebezpečí
válečného – řešení otázek minoritních a ovšem i otázky slovenské,
a to v takovém duchu, který by jednotu státu posílil, vnitřní rozklad
zastavil, anebo aspoň před světem domácím i zahraničním vytvořil
uvnitř státu tak pevné a mohutné jádro, které by svou silou a jistotou odolalo ať už těžké krizi diplomatické, anebo přímo krizi
vzniklé z evropského konfliktu válečného.
Ústavní řády Republiky československé byly z hlediska národních
menšin u nás velmi slušné, i pro přísného soudce uspokojivé. Ústava
byla velmi demokratická, z nejdemokratičtějších v Evropě, volební
řády, uplatňující důsledně a všude poměrné zastoupení, byly bezvadné, parlamentní řády a jejich uplatňování nemělo zásadních vad
žádných. Jazykový zákon a jazyková praxe správní byla vcelku velmi
liberální, a možno říci, až na některé menší nedostatky, o nichž bylo
možno při dobré vůli se shodnout a odstranit je, demokraticky slušná.
Otázky kulturní a školské byly řešeny opravdu demokraticky: největší minorita, Němci, měli ještě v roce 1938 více, nežli jim v poměru
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k Čechům náleželo. K Polákům se postupovalo spravedlivě a Maďarům scházelo vzhledem k Slovákům velmi málo. V žádné jiné zemi
v Evropě – jak za druhé světové války mnohokrát bylo nestranně
zkonstatováno – nebylo s menšinami zacházeno tak jako v Československu. V každém případě ve srovnání s tím, k čemu nás zavazovala
menšinová smlouva, na mírové konferenci podepsaná, poskytla
republika našim menšinám více, nežli mezinárodně byla povinna.
K tomu, aby řešení menšinové otázky u nás bylo plně demokraticky správné, scházely tři věci:

a) Liberálnější uplatňování nebo mírné změny v některých
správních zákonech nebo opatřeních z hlediska menšinového (jako
např. lepší úprava jazykového zákona, zákon proti násilnému odnárodňování, otázka tzv. českých menšinových škol aj.).
b) Důsledné uplatnění ve správě státu proporcionality při
jmenování úředníků a státních zřízenců a při rozdělování státního
rozpočtu.
c) Zdokonalení v uplatňování principu samosprávy, jenž byl
jinak v naší ústavě v zásadě uzákoněn tím, že by byla provedena ve
větší míře regionální decentralizace.

Kdyby tyto tři zásady byly bývaly důsledně provedeny a slušně
uplatněny, byla by bývala republika automaticky a postupně proměněna ve stát opravdu sobě rovných, rovnoprávných a společně
vládnoucích a stát spravujících národností.
Hájil jsem dávno před nastoupením úřadu prezidentského
stanovisko, že jsme‑li opravdu demokraty, musíme se odvážně
pokusit o rozumné řešení těchto tří kategorií problémů. Přitom
kategorii první a třetí – liberálnější uplatňování nebo změny v některých správních opatřeních a zákonech a regionální decentralizaci – jsem pokládal za nespornou a snadno proveditelnou stejně
jako proporcionální rozdělování rozpočtu na jednotlivé národnosti.
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Otázku proporcionálního jmenování státního úřednictva
a zřízenectva jsem vždy považoval za neobyčejně obtížnou. Byl
jsem si vědom toho, že to je problém vzájemné důvěry mezi Če
chy a Němci, že důvěry té však dosud není a že to bude vyžadovat
dlouhé doby, nežli se vytvoří, upevní a stane se na obou stranách
pevným a jistým politickým faktorem. Ale byl jsem toho názoru, že
se problém ten postupně řešit má, a sám jsem se o to v úřadech, které
jsem vedl, loajálně pokoušel. Pro Slovensko to byl pro mne požadavek samozřejmý, v němž bylo třeba docílit dohody nikoli o zásadě,
nýbrž o technickém jejím provádění, tj. jakým tempem, v jaké formě
a s jakými obtížemi bude třeba oboustranně nějakou dobu počítat.
S tím souvisela jiná otázka naší administrativy: tzv. politika
národnostního píchání špendlíkem, politika národnostního prestižnictví a vrchnostenského, politicky nepsychologického vystupování českých správních úřadů k obyvatelstvu německému. To
však nebyl nikdy problém zásadní. Způsobilo to mnoho zla, ale
byla to především otázka správné výchovy naší byrokracie a větší
statečnosti a poctivosti politických stran. Během času se daly tyto
zjevy plně odstranit.
Jsa důsledným demokratem, chtěl jsem vždy – a zejména od
chvíle nastoupení v úřad prezidentský – důsledně a soustavně
tyto všechny otázky řešit. Kategorie první nevyvolávala překážek
zásadních a dala se dobře řešit společně s problémem regionální
decentralizace. Byl jsem vždy pro větší decentralizaci republiky,
a kdykoli se mi otázka ta v jakékoli formě ať úředně, ať jen ryze
politicky položila, vždy jsem se pro to otevřeně vyslovil. Souhlasil
jsem plně s prvním správním zákonem v ústavě republiky z roku
1920, který přijímal organizaci žup a župních svazů, dával tak zejména Němcům možnost dosíci správního vedení svých vlastních tří
německých žup a vůbec tvořil základ decentralizované samosprávy,
který mohl – jsa ještě poněkud zdokonalen – menšiny uspokojit.
Mohl také vésti k decentralizaci pro Slovensko, opozicí slovenskou
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žádané. Tento zákon byl však nahrazen v roce 1927 novou správní
reformou, která byla krokem zpět: odstraňovala župy, zcentralizovala státní správu v okresy, příliš od centrální vlády odvislé, a zaváděla
bezmocná zemská zastupitelstva, která měla vyvolávat dojem, že se
decentralizuje, když se ve skutečnosti ještě více centralizovalo. Jako
ministr jsem tuto správní reformu odmítal a zákona toho nikdy nepodepsal. Pokládal jsem to za chybu. Vlastním jeho smyslem a cílem
mělo tehdy býti především odstranění tří německých žup.
Po provedení tohoto zákona a zavedení okresních správ zejména
na Slovensku jsem definitivně dospěl k závěru, že pro lepší řešení
našich menšinových problémů nám zůstává jediná cesta, po které
republika v daném momentě bude muset jít: podržet sice už novou
správní reformu (na základě okresů), zavést však decentralizaci
zemí (Čech, Moravy, Slovenska a Podkarpatské Rusi) se skutečnými zemskými sněmy a exekutivními zemskými výbory, se značnou
jejich kompetencí normotvornou (zákonodárnou) a výkonnou
v rámci zákonů celostátních, s národnostními kuriemi ve sněmech
a v samosprávě vůbec a s rozšířenou samosprávnou pravomocí
okresních a místních zastupitelstev a autorit.
Chtěl jsem tím zejména řešit nejen celý problém slovenský
a karpatoruský, ale v rámci národnostních kurií v zemských sněmech a výborech v Čechách a na Moravě chtěl jsem současně jít co
nejdále v samosprávě pro naše Němce (stejně jako na Slovensku
a na Podkarpatské Rusi pro Maďary).
Pokládal jsem takovýto plán pro naše menšinové národnosti za
demokratický, spravedlivý a pro stát jako celek za řešitelný a přijatelný. Odmítal jsem tvořit teritoriální samosprávné celky pro
Němce a Maďary jednak pro neřešitelnost našeho menšinového
problému takovýmto způsobem z hlediska geografického – byly by
to bývaly geografické útvary, jež by se pro svou územní rozlehlost
a organickou nesouvislost rozumně a účinně spravovat nedaly –,
jednak z hlediska nacionálního. Každý teritoriální útvar německý
– 106 –

nebo maďarský v republice by byl totiž pro stát stálou hrozbou,
Češi a Slováci by nikdy – opakuji: nikdy nemohli býti přesvědčeni,
že se útvar takový od republiky při první příležitosti neodloučí a že
stále a stále toto odloučení nebude připravovat. Místo aby důvěru
národů republiky navzájem vytvářel a stále upevňoval, byl by vždy
její hlavní překážkou.
Mnichov však nad veškerou pochybnost ukázal, že bez pohraničních svých krajů republika nemůže žít. Měla tudíž právo, aby
si organizovala svou správu tak, aby se o nějaký Mnichov nikdo
nikdy pokoušet nemohl. Ale zato naproti tomu měla povinnost jít
v demokratické správě tak daleko, jak to bylo jen možno. Soudím,
že výše vyložené řešení decentralizace republiky těmto poža
davkům plně odpovídalo. Nepokládal jsem však ani já za možné
jíti dále za dané mezinárodní situace a byl jsem rozhodnut dále
nejíti; věděl jsem ovšem, že v roce 1937 a 1938 veliká část našeho
veřejného mínění i tyto mé tehdejší názory a plány pokládala pro
republiku za nebezpečné a pro nás vzhledem k našim Němcům
a k situaci v Německu aspoň na určitý čas za nepřijatelné.
Nastoupiv úřad prezidentský, vzal jsem si přesto sám pro sebe za
úkol jíti po této naznačené cestě. Budiž zdůrazněno, že jsem v této
politice byl zejména za krize v roce 1938 v plném souhlase s předsedou vlády dr. M. Hodžou a později i s vůdci stran koaličních. V těchto
věcech byla mezi námi loajální spolupráce od jara roku 1938.
V tom smyslu jsem pomáhal nejdříve k tomu, aby byl učiněn
první krok s aktivistickými stranami německými a dána jim pevná
záruka, že národnostní poměry v republice se budou postupně vyvíjet ve výše uvedeném směru. Tomu měla sloužit jako první krok
známá dohoda koaličních stran z 18. února 1937. Toho dne předložili zástupci německých aktivistických stran vládě memorandum
obsahující jejich požadavky ve věcech politických, hospodářských,
sociálních, kulturních a jazykových.
Šlo jim tu – stručně shrnuto – hlavně o tyto věci:
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1. aby při státních investicích, při přidělování státních dodávek
a při zaměstnávání na veřejných pracích bylo náležitě pamatováno
na příslušníky menšinových národností, a zejména na oblasti hospodářsky postižené;
2. aby se příslušníkům národnostních menšin dostalo toho počtu
zaměstnanců ve veřejné službě, jenž odpovídá poměrnému počtu
obyvatelstva příslušné menšiny, aby do oblastí obývaných menšinovými národnostmi byl přidělován náležitý počet zaměstnanců
této národnosti (a aby byly sníženy požadavky kladené při jazykových zkouškách);
3. aby bylo všem dětem zákonně zajištěno vyučování v jejich
mateřštině a aby byla školní organizace nově upravena k lepšímu
splnění tohoto účelu;
4. aby doplněním platných jazykových norem byl usnadněn styk
příslušníků menšinových národností s orgány státu a aby se jim
dostalo též úlev jazykových pro jednání parlamentní;
5. aby byla zřízena parlamentní stížnostní komise, jež by zkoumala stížnosti na nedodržování těchto zásad.

Vláda vyšla těmto požadavkům vstříc a vydala o tom dne
20. února 1937 zvláštní komuniké obsahující základní směrnice
menšinové politiky, podle nichž hodlala nadále postupovat. Tvořily
spolu s výše uvedeným německým memorandem to, co je běžně
známo jako dohoda z 18. února 1937 mezi československou vládou
a našimi německými aktivisty. Podstatný obsah tohoto vládního
prohlášení byl tento:

1. Bylo konstatováno, že vláda věnuje a bude věnovat mimořádnou pozornost právě těm oblastem, jež byly hospodářsky
nejvíce postiženy a jimiž shodou okolností jsou právě oblasti
obývané Němci. Dokladem toho je fakt, že většina státních záruk,
jež byly průmyslu vůbec poskytnuty, byla dána právě podnikání
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německému. Vláda dbá a bude dbát na to, aby veřejné stavby a práce byly rozvrhovány rovnoměrně podle potřeb a aby při nich byli
všude v prvé řadě zaměstnáváni místní zaměstnavatelé a dělníci.
Bude v tom směru zvýšena ústřední kontrola nad tím, jak orgány
podřízené dbají zásady hospodářské spravedlnosti, a orgány ty
budou učiněny za to osobně odpovědnými.
2. V provádění péče sociální a sociálně zdravotní nebude hleděno jen na počet obyvatelstva, nýbrž i na výši nezaměstnanosti
v jednotlivých okresech.
3. Bude též dbáno na to, aby péče o mládež byla vždy svěřena
příslušníkům téže menšinové národnosti.
4. Při přijímání do státní služby bude se držeti vláda ústavně
zaručené zásady rovnosti všech občanů bez rozdílu vyznání, jazyka
a národnosti při vstupu do veřejné služby Vedle toho ovšem musí
uplatňovat zásadu bezpodmínečné loajality ke státu. Skutečnost, že
se nyní myšlenka československé státnosti uplatňuje čím dále tím
více ve tvůrčí spolupráci mezi jednotlivými národnostmi ve státě
a že se stále více šíří znalost úředního jazyka, umožňuje nyní vládě
vzíti zřetel k zájmům menšin v duchu spravedlivé proporcionality
při přijímání do státní služby.
5. Ve věcech jazykových bude postaráno o to, aby ke korespondenci s obcemi, jichž převážná většina obyvatelstva je menšinového
jazyka, byly ze strany vyšších úřadů i bez zvláštní žádosti připojovány bezplatné překlady do příslušného jazyka. Rovněž je vláda
připravena upraviti rozsah jazykových zkoušek podle skutečných
potřeb a se zřetelem na použití uchazeče ve veřejné službě.
6. Ve věcech výchovy a školství vláda považuje za svůj velký politický a mravní úkol jíti až ke svým nejzazším finančním možnostem
v podpoře vzdělání jak pro lid český a slovenský, tak v duchu
příslušné poměrnosti i pro naše spoluobčany všech národností,
nejen německé a maďarské, ale i polské. Ve školní organizaci byl
již uplatněn ve zvlášť významné míře ohled na kulturní potřeby
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jednotlivých národností. Vláda se však nijak neuzavírá dalšímu
možnému prohloubení v rámci dosavadní organizace.
7. Rovněž se bude vláda snažit odstranit všechny nedostatky, jež
by se ukázaly v samosprávě z hlediska zájmů menšin.
8. Vláda trvá důsledně na zásadě přísně spravedlivé menšinové
politiky a bude ji rozvíjet a upravovat tak, jak to odpovídá zájmu
státu a národních menšin.

Dohoda tato byla první a dobře z obou stran míněný krok dopředu ve spolupráci jednotlivých národností ve státě ve chvíli, kdy
ze všech stran se mluvilo o přicházející veliké krizi mezinárodní.
Velmi rozhodně a důsledně jsem se věnoval věcem slovenským.
Chtěl jsem míti všecky slovenské strany ve vládě pro případ mezinárodní krize, a fakt, že i ľudová strana slovenská se při volbě
prezidentské postavila do řady vládní koalice, mne jako prezidenta jednak zavazoval, jednak mi byl příslibem, že dohoda s ní bude
možná.
Dlužno zdůraznit, že naše politická veřejnost nebyla na začátku
roku 1936 na takovýto vnitřní politický vývoj dostatečně připravena. Pod vlivem mezinárodních událostí a vnitřní henleinovské a nacistické propagandy byla na tyto věci velmi citlivá. Proto přípravě
řešení věcí německých a slovenských byly věnovány především mé
politické cesty na Slovensko a do německých krajů republiky v roce
1936 a 1937. Mé politické projevy učiněné při těchto zájezdech byly
vědomě zaměřeny k chystaným změnám, opatřením a reformám.
Chtěl jsem tím vytvořit především příznivou psychologii a důvěru
jak na Slovensku, tak i mezi Němci. Zdálo se – až [do] jara roku
1938, tj. do rakouské anexe –, že poměry pro takovýto vnitřní politický vývoj se utvářejí příznivě.
Vedle svých cest na Slovensko jsem udržoval v plné dohodě
s ministerským předsedou Hodžou soustavný styk s vůdci Slovenské strany ľudové. Brzo po prezidentských volbách jsem zavolal
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předsedu strany A. Hlinku k návštěvě Prahy a zval ho pak častěji
k sobě na Hrad k politickým rozhovorům. Několikrát jsem mu
zdůraznil, jaké jsou mé úmysly ohledně Slovenska a politiky strany ľudové. Vždy jsem diskusi tu uzavíral vyjádřením požadavku:
musíte vstoupit do vlády a své požadavky jak stranické, tak zejména speciálně slovenské musíte prosazovat a uplatňovat loajálně
ve spolupráci se všemi stranami vládními českými i slovenskými.
U mne najdete v tom vždycky jen podporu.
Od roku 1936 jsem v těchto rozhovorech pokračoval v témž
duchu s dr. Tisem, který se dost často ke mně hlásil – také jménem Hlinkovým – a přicházíval jak do Prahy na Hrad, tak i do
Topoľčianek, zdůrazňuje stále, že on se chce dohodnout, že on je
ve straně z těch umírněných, státu věrných, a zejména že přijímá
mé stanovisko ohledně vstupu strany do vlády. Zdůrazňoval jen, že
vstup do vlády se má straně umožnit nějakou počáteční koncesí.
Už od roku 1936 několikrát jsem veřejně naznačil, zejména také
ve svých projevech ke sboru diplomatickému, že tyto zde vyznačené úkoly mi leží na srdci, že pokládám za svou povinnost zejména
v jejich řešení s vládou v rámci svých konstitučních práv spolupracovat a že za tímto cílem půjdu důsledně a vytrvale, pokračuje tak
nekompromisně v liniích a zásadách svého předchůdce ve funkci
prezidentské. Byl jsem tehdy přesvědčen, že bude‑li zachován
mír, bude možno do sedmi deseti let (během mého prezidentského období) všecky tyto otázky v zásadě slušně vyřešit a tehdejší
reputaci republiky, získanou za vedení Masarykova, jako státu
demokratického a k svým národnostem spravedlivého, definitivně
mezinárodně upevnit. A pro případ války jsem v tom viděl záruku dostatečné vnitřní konsolidace a jistoty, jakož i postavení se
demokratické Evropy za nás. Uvedené reformy měly býti cenou,
kterou za to zaplatíme.
Už jako zahraniční ministr jsem dobře viděl, s jakými obtížemi
bylo třeba pracovat, aby se chápalo v ostatním světě, že pohraniční
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území obývané většinou Němci je pro republiku nezbytné. Odpůrci
naši z minulé války pořád ještě nesložili zbraně, ať to bylo v Maďarsku a Německu, ať v Itálii, Anglii či Francii a v Polsku, anebo i za
mořem na východě i západě. Naše veřejné mínění a zejména naše
politické strany tento fakt nikdy dostatečně nechápaly nebo si ho
nebyly prostě vědomy. Vzpomeňte si jen, co se toho u nás v některých politických kruzích namluvilo a naštvalo o „germanofilském“
Hradu, a speciálně o mém „germanofilství“.
A snažil‑li jsem se učiniti si zcela jasnou představu, co je třeba
v příštích letech vnitropoliticky podnikat, bylo to vždy především
proto, že jsem si přál, aby republika byla plně připravena jak z hlediska vojenského a svých mezinárodních spojenectví, tak i z hlediska své vnitřní politiky a struktury na blížící se krizi, o jejímž brzkém
výbuchu jsem v roce 1936 nemohl už vůbec pochybovat. Nechtěl
jsem především připustit, aby nějaký evropský konflikt válečný měl
býti vyvolán jen pro naše Němce; byl jsem si vědom toho, jak by asi
ostatní Evropa reagovala. A šlo mi dále o to, aby konflikt mezi námi
a Německem, dojde‑li k němu, byl jasným konfliktem všeobecným
a konfliktem ne pro otázku lokální, pro otázku jedné země, nýbrž
pro otázku všeobecnou, zásadní, všeevropskou.
Mezinárodní boj mezi fašismem, komunismem a vládnoucí
demokracií (buržoazně socialistickou) se i v Československu
projevoval po roce 1932–1933 – jako ve všech ostatních státech
evropských – v obdobných zjevech. Fašismus, doufaje ve vítězství
svých tendencí v dalších zemích evropských a vida všude ustupování demokracie, zejména v zemích tradiční demokracie západoevropské, byl útočnější i u nás a nestoudnější den ze dne. Náš
komunismus byl do roku 1935 velmi radikální a krajně opoziční,
ale od podepsání naší smlouvy se Sovětským svazem v roce 1935
a vzhledem k mírnější sovětské politice k západním velmocem od
roku 1934 zmírnil i on svou taktiku ve vnitřní politice. Výrazem
toho byla jeho aktivní účast na prezidentských volbách v roce 1935,
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kdy šel po téže linii jako levé strany v republice, a jeho aktivní spolupráce na přípravách pro dostatečnou vojenskou obranu republiky
proti nacistickému útoku.
Vládní československé strany demokratické (vládní koalice)
byly v podstatě rozpolceny, i když se to navenek naplno neprojevilo
nebo to bylo vědomě zakrýváno.
Jevilo se to jen ve stále se zhoršující vnitřní spolupráci ve vládě
a v koaličních institucích, kde se čím dále tím více zdůrazňovaly dva
protichůdné bloky: levý (sociální demokraté, českoslovenští socialisté a strana lidová – katolíci) a pravý (strana agrární, živnostenská
a národnědemokratická).
Blok pravý soudě, že věci „jdou napravo“, uvažoval pod vedením
strany agrární už od roku 1934 o možnosti vytvoření nové vládní
většiny, posunuté napravo, z níž by byly obě strany socialistické
(a němečtí sociální demokraté) vyloučeny a do vlády přibrána strana Henleinova a Hlinkova. Bylo by to znamenalo hlubokou vnitřní
změnu v republice od celé dvacetileté tradice masarykovské, silný
mravní a ideový otřes v celém státě a skutečný pokus o provádění
jistého druhu fašizující politiky – „fašismu nasucho“. V tom smyslu
byly naší pravicí připraveny a prováděny volby v roce 1935, povolena registrace strany Henleinovy a provedena volební dohoda
agrární strany s Gajdovými52 fašisty.
Volby samy však tento připravovaný vývoj neumožnily. Především volební úspěch nacistické strany Henleinovy byl tak veliký
(k překvapení celé vládní koalice, a zejména i strany agrární, která
s jistým stupněm jejího vítězství – daleko menším – počítala a dle
svých výpočtů se připravovala s ní po volbách spolupracovat), že
52 Radola Gajda, vlastním jménem Rudolf Geidl, vůdce Národní obce fašistické, jež zastávala myšlenku silného národního státu, vystupovala též výrazně
protiněmecky a protižidovsky. V roce 1935 se stavěla proti volbě Edvarda Beneše prezidentem republiky a v době mnichovské krize vystupovala za obranu
republiky proti nacistickému Německu. Pozn. red.
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i naše strany pravicové si uvědomovaly nejen národní nebezpečí
ze spolupráce s ní ve vládě, nýbrž i nebezpečnou pro ně reakci v širokých vrstvách lidových, kterou by zcela určitě tato spolupráce
byla vyvolala; nezřekly se sice těchto plánů, ale musily je odkládat
a čekat na další vývoj této nacistické strany. Strana Henleinova však
sama byla nucena – vzhledem k vývoji v Německu – své radikální
vnitřní tendence ještě zesilovat nebo prostě jich už nezakrývat.
Strany levé byly volbami – proti očekávání pravice – o něco málo
zesíleny, a nebylo tudíž také proto snadné je vyloučit ze spolupráce
ve vládě. Ani strana Hlinkova k očekávanému vývoji nepřispěla pro
své důvody slovenské, místní; pokračovala ve své neukázněnosti,
nejistotě a nespolehlivosti na všecky strany, takže na brzkou změnu
její politiky a na vstup do vlády, o nějž já sám jsem od roku 1936
soustavně usiloval, nedalo se snadno počítat.
To všechno způsobovalo nejistotu a stálý neklid ve vládních
stranách a v koalici. Události celoevropské od roku 1935, 1936
a 1937 zdály se podporovat vývoj napravo, krize demokracie
v celé Evropě se zesilovala a naše pravice, pozorujíc to, nevzdávala
se plánu přeměnit vnitropoliticky naše poměry dle toho. Těžká
nemoc prezidenta Masaryka a jeho připravovaný odchod měly
býti první příležitostí k ukončení celé dosavadní periody vnitřní
politiky československé a nastolení nového jejího pravicového
období. Koalice dosavadní byla tudíž od roku 1935 pro tyto těžké
vnitřní rozpory, o nichž zodpovědní činitelé všichni dobře věděli,
vcelku slabá, nejednotná, v některých dobách skoro úplně rozvrácená. Moje prezidentství, o něž se vedl boj ve znamení těchto
dalekosáhlých vnitřních našich sporů a za vzrůstající krize
mezinárodní, začalo tudíž v tak těžké chvíli, mezinárodně
i vnitropoliticky, jaké republika ve své existenci dosud nikdy
neprožila.
Viděl jsem velmi dobře celý tento vnitřní vývoj během celé
nemoci prezidenta Masaryka, a předpokládaje, že jdeme do těžkých
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krizí mezinárodních a do pravděpodobné války, nezatajoval jsem
si všecka tato veliká nebezpečí vnitřní ani jejich dosah pro další
osudy národa a republiky. Připravoval jsem se tudíž, že po odchodu Masarykově odejdu z vlády a možno snad současně i z politiky,
dojde‑li buď přímo k vnitřní připravované změně politické orientace v republice, anebo nedojde‑li ve vládních stranách k jednotě ve
volbě prezidentské. Proto jsem také během boje o nástupnictví Masarykovo levým stranám odmítl býti jen kandidátem levice a jasně
zdůraznil, že nepřijmu funkce prezidentské, nebude‑li o mé volbě
dohody ve všech vládních stranách, zejména nebude‑li dohody se
stranou republikánskou. Bylo mi jasno, že do krize, která se blížila,
musí jíti národ v otázce tak podstatné nerozpolcen, má‑li býti situace státu a národa zachráněna. Jako prezident jsem se pak skoro
nadlidsky přičiňoval o to, aby koalice svorně spolupracovala, aby
se jednota ve vládě a v koalici nikde neporušila a aby dosavadní
dvacetiletá linie vnitřní politiky organicky pokračovala dále. Proti
spolupráci se stranou Henleinovou ve vládě a v koalici byl jsem
vždycky a zásadně. Bylo mi zcela jasno už od roku 1934, co tato
strana ve své podstatě a ve svých cílech reprezentuje.
Naproti tomu jsem všemožně usiloval o to, abychom do vlády
a do koalice dostali ještě slovenskou stranu ľudovou, ujišťuje její
zástupce, že budu podporovat její snahy po rozumné decentralizaci
republiky a že se nepostavím v tom směru proti ničemu, o čem se
ve věcech slovenských dohodnou s ostatními vládními stranami.
Ke straně komunistické vzhledem k našemu poměru k Sovětskému svazu a vzhledem k jejímu postupu ve volbách prezidentských
jsem zachovával poměr kladný, pokládaje za nezbytné zajistit
státu její spolupráci, kdyby došlo ke konfliktu, v němž bychom
byli v jedné linii se Sovětským svazem. Pokládal jsem prostě takto
chápanou vnitřní jednotu národní a státní jako naprosto nezbytnou
podmínku pro to, abychom odolali blížící se krizi mezinárodní
a eventuální válce mezi demokraciemi a státy fašistickými.
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Vnitřní nejistý stav a poměr mezi stranami vytvářel mezi nimi
mnoho nedůvěry a stálého podezírání, který koaliční vládu ke konci roku 1937 a během roku 1938 značně zeslaboval a její vládní
činnost zpomaloval často až do neúčinnosti. Zatímco okolní diktatury pracovaly s ohromným spěchem a až s chorobnou účinností,
náš koaliční systém sice zásady demokracie pevně držel, ale fungoval pomalu a vzhledem k nutnosti – od jara roku 1938 – rozhodovat
se rychle a provádět rozhodnutí přesně a loajálně, zdál se často býti
prostě neúčinným, nefungujícím.
Tomu dlužno připsat jistou naši vnitřní slabost v krizi roku 1938,
kterou nemůžeme popírat a která nám byla vytýkána ve Francii
a v Anglii, tj. že jsme svá vnitropolitická řešení v otázkách minoritních připravovali pomalu. Tento nedostatek, inherentní všem
koaličním vládám demokratickým v době krize evropské demokracie v létech 1930–1938, byl pak našimi odpůrci v Berlíně, v Paříži
i Londýně vykládán jako vědomé odkládání řešení, vykrucování
se, neloajální zastírání faktu, že nic vážného nechceme dělat atd.,
a sloužilo pak velmi podstatně straně Henleinově a Berlínu k tomu,
aby v Paříži a v Londýně důvěrou v naši dobrou vůli otřásali nebo
ji přímo v některých kruzích zničili.
Já sám osobně jsem byl během roku 1937 a 1938 nucen vynakládat všechen svůj vliv na obě strany naší vládní koalice. Jedna část
naší pravice by byla chtěla řešit celou naši vnitřní situaci tím, že by
byla přibrala k úzké vládní spolupráci německé fašisty, čímž by se
náš vnitřní režim byl zcela změnil, očekávajíc dost naivně, že by se
tím německý problém náš vyřešil a nacističtí Němci i Berlín se tím
nadále uspokojili; druhá část pravice a mnozí i z levice pak viděli
v každé koncesi Němcům, vyžadované nakonec velmi důrazně Paříží a Londýnem, už krajní nebezpečí fašizace republiky, a stavěli
se tudíž proti tomu.
Já pak musil působit na jedny, aby se nechtěli proti druhým dohadovat s Henleinovou stranou, a padnout tak do léčky její a léčky
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Berlína; a na druhé, aby svou neústupností nevyvolávali v Londýně
a v Paříži dojem, že jsme krátkozrace neústupní, že nechápeme
jejich snahy vyvarovat se vojenského konfliktu s Berlínem kvůli
našim Němcům, že jen slibujeme a nic neprovádíme, a že tudíž
v podstatě potvrzujeme jistou oprávněnost berlínského štvaní
a henleinovské propagandy o utiskování Němců, dávajíce tím také
oprávnění berlínským hrozbám o násilném zakročení proti nám
a hrozbám válkou.
Stejně jsem musil velmi vydatně pomáhat dr. Hodžovi, abych
přesvědčil část koalice, že v tzv. národnostním statutě, k jehož
připravení se vládní koalice zjara roku 1938 rozhodla, je nutno jíti
v decentralizaci zemí a v zemské samosprávě kuriátní velmi daleko – co nejdále možno. A přitom jsem byl já líčen v Berlíně, v Paříži
a v Londýně jako ten, kdo všecko zamítá, zabraňuje, sabotuje a je
vinen tím, že neřešíme věci včas anebo že je neřešíme vůbec. Vědělo se dobře, jaká byla má linie: vykonat vnitropoliticky vše, co je
možno, abychom pak mohli jít proti Německu do všech důsledků,
eventuálně i do války, a aby na nás nikdo vinu a zodpovědnost svádět nemohl. Nelze dnes už ani vypovědět, co těžkého úsilí, co nervů,
práce a bojů nás to stálo, nežli jsme docílili v tehdejší situaci naší
vnitřní politiky a koalice aspoň toho, co jsme jako návrhy řešení
straně Henleinově – a Runcimanovi, tj. Londýnu a Paříži – a ke konci
krize také straně Hlinkově připravili a co já pak osobně jim pod
svou zodpovědností předložil.
To byly ony příčiny, které vedly k tomu, že já v posledních fázích
boje s Berlínem a našimi nacisty jsem byl přinucen až příliš často
jednat sám a vzíti zodpovědnost na sebe za velmi vážná politická
rozhodnutí. To se ještě zesílilo, když asi od května roku 1938 vláda
francouzská a britská začaly se proti všem pravidlům soustavně
a důsledně obracet se všemi intervencemi a požadavky nikoli na
vládu, nýbrž především na prezidenta, a činily ho za celý vývoj
v republice osobně zodpovědným. To vedlo k tomu, že za některé
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rozhodující návrhy v řešení krize jak našim Němcům, tak také
Slovákům jsem bral i vnitropoliticky přímou osobní zodpovědnost,
sám, i když jsem se o nich vždycky dohodl buď předběžně, nebo
dodatečně s ministerským předsedou a s politickým koaličním
kabinetem, a i když formálně při mé konstituční nezodpovědnosti
byla za vše zodpovědná vláda. Byl jsem nakonec nucen projednávati
všechny tyto návrhy osobně, i tak až do rozhodnutí mnichovského
jsem snad celou krizi nejintenzivněji a nejbolestněji ze všech prožíval. Byla to práce hrozná a utrpení vrcholné.
Ale cíle, který jsem stále měl na očích: ať se děje co se děje za
chovat za každou cenu jednotu národa až do skončení celého
boje – aspoň navenek a do jisté míry i ve skutečnosti – docíleno
bylo. Věděl jsem, že pak musí přijít to, co přišlo, tj. že budu za
všecko, co se stane, činěn osobně zodpovědným. Rád jsem to na
sebe vzal za cenu, že se boje stranické po našem neúspěchu budou koncentrovat na jednu jedinou osobu a národ sám se vnitřně
nerozvrátí. Myslím, že se i toto očekávání aspoň v zemích českých
splnilo. Proto jsem také až do dneška o všech těchto věcech mlčel
a proti výtkám a útokům z kterékoli strany se nikdy nehájil. Soudil
jsem, že události spory ty samy rozřeší.

Události z roku 1938, 1939 a z let dalších ukázaly samy přímo
eklatantně, že jakékoli počítání na spolupráci s Henleinovou fašistickou stranou bylo fundamentálně pochybené. Henlein sám ve své
řeči ze 4. března 1941 potvrdil, že vše, co se v té věci z jeho strany
podnikalo, byl pustý, sprostý a zrádný podvod. Vše, co od první
chvíle svého objevení se v politice se všemi těmi, kteří kdy s ním šli,
podnikal, dá se krátce shrnout v těchto několika slovech: omezená,
nekulturní podlost, sprostá, nevzdělaná zrada. Typický německý
nacista z Čech. Řada koncesí všeho druhu, jež se tudíž této koncepci
ze strany naší pravice od roku 1934 přinášely, byly hluboké, ne‑li
osudné omyly.
– 118 –

1.4.2 Vliv anexe Rakouska na vnitřní poměry
republiky
V průběhu rakouské krize v březnu roku 1938 se Berlín několikrát
obrátil na Prahu: ujišťoval, že nechová k Praze nepřátelských citů
a vztahů a že nic z toho, co se děje, není proti Praze namířeno;
nařídil také, aby německé vojsko během obsazování Rakouska se
nikde nepřiblížilo k hranicím československým na 15–20 km. Zato
však opětovně žádala berlínská vláda ujištění, že my nečiníme
příprav k zákroku a k mobilizaci naší armády. Nemobilizovali jsme
opravdu, ale s opravdovými obavami jsme se dívali na to, jaký bude
důsledek pro Evropu tohoto hanebného činu, jejž ostatní velmoci
tehdy přijímaly téměř bez hlesu.
Pohlcení Rakouska vyvolalo v Evropě několikeré pocity. Především pocit hanby, že něco takového a v takové formě, bez zjevného
odporu ostatních, bylo možno. Pak se reagovalo hledáním omluv:
koneckonců bylo to prý nevyhnutelné; i Rakušané jsou Němci,
a kdo se tudíž může stavět proti jejich sjednocení? A konečně pocit
slabošského ulehčení: Hitler to prý nebude míti v Rakousku tak
snadné, a tak bude míti Evropa nějakou dobu pokoj – jistě aspoň
nějakých šest měsíců. V roce 1938 byly evropské demokracie a zejména některé kruhy u západních velmocí tak skromné, že jim stačil
oddech šesti měsíců před novým německým zločinem. Typický
případ politiky appeasementu.
Ale nacistické Německo Evropě ani tohoto oddechu nedalo. Tak
snadno provedený anšlus je jen povzbudil k tomu, aby ve svém
marši k evropské katastrofě pokračovalo hned. Dne 12. března dalo
sice československému vyslanci v Berlíně slavnostní ujištění, že
proti Československu nemá nepřátelských úmyslů, a dokonce souhlasilo, aby vláda britská jako jakýsi slavnostní svědek sama toto
osvědčení veřejně britskému parlamentu potvrdila, ale současně
už připravovalo nový útok na Československo.
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Soustavně podporujíc české Němce jak v jejich hakenkreuzlerství a pangermanismu, tak i v přímém rozvracování státu, vedla
je berlínská vláda k tomu, aby z anexe Rakouska vyvodili všechny
možné důsledky: Československo je nyní ze všech stran obklíčeno,
jeho pozice se zhoršila; je tudíž třeba začít ze strany českých Němců s generálním útokem. Znamenalo to položit Československu
radikální požadavky nacionální, mající za cíl vynutiti pro české
Němce nejprve územní autonomii, pak změnu celé československé
demokratické politiky vnitřní, pak jeho politiky zahraniční a celé
jeho orientace mezinárodní; tím nakonec padne tento stát po
dobrém a téměř automaticky do vazalství Německa, byv předtím
zbaven i svých německých smíšených krajů. Až se to stane, bude
možno jíti dál na cestě k vybudování německého Lebensraumu
v celé střední Evropě.
Této veliké výpravě za uskutečněním pangermánských cílů, které se Německu nepodařily v prvé válce světové, bylo třeba dáti před
ostatní Evropou a světem, pokud se Československa týkalo, ráz
boje o národnostní práva československých Němců.
Násilné připojení Rakouska k třetí říši vyvolalo úplný převrat
v myslích zhakenkreuzlerizovaných českých Němců. Mnozí z nich
čekali po léta s touhou na tento den, který měl býti jen počátkem
dalšího vývoje pangermanismu ve střední Evropě. Věřili, že nemůže
zůstati jen při Rakousku, že v blízké době německé sbory vtrhnou
do Čech, aby osvobodily i „sudetské“ bratry.
Hitlerova řeč v říšském sněmu ze dne 20. února 1938, pouze tři
neděle před anšlusem, dala této víře nový podklad. Hitler mluvil
o deseti miliónech Němců žijících ve dvou státech hraničících s německou říší. Ti, pravil řečník, rozvíjeje Spahnovu53 ideologii, byli až
do roku 1866 státoprávně spojeni s německým národem. Bojovali
53 Martin Spahn, německý historik, politik a novinář, pravicový katolický
ideolog. Pozn. red.
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až do roku 1918 bok po boku s německými vojsky. Podle ustanovení
mírové smlouvy bylo jim proti jejich vůli zabráněno spojiti se s říší.
Práva národního sebeurčení jim však nemohou býti odpírána. Je
nepřípustno pro světovou moc, mající úctu sama k sobě, aby nechávala bez povšimnutí, že na druhé straně hranic žijí její příslušníci, kteří jsou krutě pronásledováni jenom proto, že mají sympatie
k Německu, že se cítí s ním zajedno vzhledem k svému společnému
osudu, společnému světovému názoru. Jestliže někdo by se bránil
rozřešení tohoto problému násilím, sklidil by jednoho dne násilí
za násilí. Neboť k zájmům Německa náleží, že bude chrániti své
německé národní členy, žijící za hranicemi říše, a dbáti toho, aby
jim nebyla odpírána práva svobody osobní, politické i ideologické.
Poměr českoněmeckého obyvatelstva k české většině po řeči Hitlerově se katastrofálně zhoršil. Národy cítily instinktivně, že zase
dochází k rozhodujícímu okamžiku v jejich dějinách, kdy půjde o to,
aby buď jeden, anebo druhý vnutil svoji vůli svému protivníkovi.
Němci v Čechách a na Moravě se netajili svými nadějemi. Anšlus Rakouska byl pro ně první etapou k zbudování pangermánské Mittel
europy, o niž usilovali ve světové válce 1914–1918 a k níž nedošlo,
protože byli poraženi na válečných polích. Nyní ji viděli před sebou
znovu, Mitteleuropu s novou tváří, zahrnující i země staré České
koruny, vtělené do Grossdeutschlandu, největší kontinentální moci
o více než stu miliónech obyvatel. Mnozí z nich soudili a říkali, že si
to s Čechy vyřídí definitivně; pruský germanizační systém, kombinovaný s nacistickým gangsterstvím, gestapem a koncentračními
tábory, měl jim býti toho zárukou.
Nacionální sebevědomí vzrostlo rakouskou anexí u československých Němců do výše nebývalé. Již den připojení Rakouska
byl dnem všeobecného nadšení a hned v následujících dnech německé obyvatelstvo různými drobnými výstupy a incidenty počalo
ohmatávati frontu protivníků: kam až jim státní správa povolí, aby
dávali průchod svému německému smýšlení. Úředníci a zřízenci
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němečtí začali sabotovati rozkazy československé vlády namířené
proti vzmáhajícímu se hakenkreuzlerismu. Agitace byla prováděna dům od domu, a to i lidmi, kteří dříve nedávali své příslušenství k hakenkreuzlerství nijak najevo, šeptaná propaganda i jiná
propaganda rozvracely obyvatelstvo, dělala se noční pochodová
cvičení a celý život našich Němců bujel spikleneckými schůzkami
a romanticky tajemnou propagandou. Německý bojkot českých
menšin usedlých v zněmčeném území rázem vzrostl; vzrostl
i nátlak na německé obyvatelstvo, které se nechtělo podrobit rozkazům hakenkreuzlerské Sudetendeutsche Heimatpartei. Denně byl
stanovován nový termín, kdy už Hitler přijde vysvobodit českomoravské Němce.
Henleinovi poslanci v pražském parlamentě zachovávali již jen
poslední zbytek loajality k státu. V poslanecké sněmovně prohlásil
dne 15. března 1938 jejich mluvčí, že Němci v Československu uvítali spojení Rakouska s říší s radostným pohnutím. Přišel prý čas, aby
jejich strana prohlásila zřetelně, jaká je jejich politika. Národnostní
politika československé vlády je prý neudržitelná a vláda Hodžova
by měla udělati místo jiné vládě – dříve, než bude pozdě –, vládě,
která by splnila národní požadavky československého němectví.
V pražském senátě mluvčí henleinovců podobně hrozil: jest prý pět
minut před dvanáctou, jeho strana žádá změnu vnitřní i zahraniční
politiky v Československu.
Nejhorší důsledky mělo připojení Rakouska k říši na politiku
aktivistických stran německých v Československu. Dne 17. března
1938 vydal Henlein manifest – příznačno, že pro rozšíření jeho
zvolil berlínskou oficiální Nachrichtenbüro54 –, jímž vyzval všechny
Němce v Československu, aby do měsíce vstoupili do jeho strany.
Poté mělo býti přijímání nových členů do strany zamezeno. Již dva
dny předtím německé aktivistické strany se usnesly, že se nemohou
54

Tisková kancelář. Pozn. red.
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účastniti vládních prací společně se socialisty – jak charakteristická
to příprava k totalismu –, domnívajíce se, že tak přivedou rozklad
vládní většiny. Němečtí agrárníci doufali, že to je cesta k vyloučení
německých sociálních demokratů z vlády a nahrazení jich henleinovskými hakenkreuzlery.55
Dne 22. března 1938 ministr Spina rezignoval a strana jeho
vstoupila do Henleinovy Sudetendeutsche Heimatpartei, odůvodňujíc svůj krok tím, že dohoda aktivistů s vládou, o jejíž uzákonění němečtí agrárníci ještě před dvěma dny usilovali, zůstala bezvýsledná.
Následujícího dne 23. března 1938 rozhodla se maloživnostnická
strana německá, že se podrobí Henleinově totalitní straně. Téhož
dne němečtí křesťanští sociálové přišli k poznání, že nemohou
zůstati ve vládní většině a že musí kooperovati v té či oné formě
s henleinovci. Den poté, 24. března 1938, jejich ministr Zajíček
rezignoval a strana vstoupila do Sudetendeutsche Heimatpartei,
Henleinova strana tím dosáhla 55 poslaneckých a 26 senátorských
míst v pražské sněmovně (z celkového počtu 72 německých poslanců a 37 senátorů).
Němečtí agrárníci odůvodňovali svoje rozhodnutí také tím, že
strana jejich má ještě dnes určité oddíly, kdežto za dva nebo za tři
měsíce by prý byla hakenkreuzlerstvím úplně rozložena. Německý
křesťanský sociál K. Hilgenreiner56, když jeho strana vystupovala
z vlády, prohlašoval, že nemůže být řeči o tom, aby křesťanští sociálové uznali národní socialismus, pokud jde o jeho étos a jeho
náboženské ideje. Ale za čtrnáct dní nato již mluvil jinak: Neklade
55 Domnívali se prý, že by Henleinovi stačily menší ústupky národnostní,
jako například uzákonění dohody československé vlády s aktivistickými stranami z 18. února 1937 (viz Pam. III, dok. 3) a prohlášení vládní, že by v oboru
zahraniční a hospodářské politiky chtěla vstoupiti do středoevropského bloku.
56
Karl Hilgenreiner, českoněmecký římskokatolický kněz, politik první
republiky a předák Německé křesťanskosociální strany lidové. Pozn. red.
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se prý otázka, zda je někdo katolíkem, nebo protestantem, nýbrž:
„Jste Němci, či nikoliv?“
Stejně byl vykonáván soustavný nátlak pro připojení se k henleinovským nacistům i proti všem ostatním stranám, spolkům,
sportovním a jiným sdružením všech odstínů. Při tomto pohlcování
jednotlivců i organizací hakenkreuzlerstvím bylo používáno všech
možných prostředků. Agitační schůze pro nábor do Sudeten
deutsche Heimatpartei měly ráz úplně nacistický: vyskytovaly se
tam lomené kříže a německý pozdrav. Zřejmě vše se dálo za tím
účelem, aby německému lidu byla přivedena na oči bezmocnost
orgánů státní správy. Objevovaly se výklady a náznaky, že již „přijde
den“. Byla to hysterie mas. Německé obyvatelstvo v českých zemích
jí plně podlehlo.
Dne 25. března žádal Henlein provedení všeobecných a obecních
voleb, aby prý Evropa viděla, jaké jsou skutečné poměry v Československu. Československá vláda pochopitelně bránila se rozepsati
volby v době, kdy mysli německého obyvatelstva byly rozjitřovány
zahraničními událostmi.
Československá vláda neztratila nervy v této vřavě. Už Hitlerova
řeč z 20. února 1938, v níž prohlásil, že Německo musí osvobodit
deset miliónů Němců žijících mimo hranice třetí říše, vyvolala velké
napětí mezi našimi Němci a u nás vůbec. Odpovídaje na tuto řeč,
předseda vlády dr. Milan Hodža pravil, že je historickým faktem,
že více než tři milióny Němců sídlí v Československé republice.
Mírová konference zajisté nemohla učiniti jinak než potvrditi fakt,
který existoval již před mnoha staletími. Je přirozené, že Československo prohlašuje – s plným vědomím dosahu svého tvrzení –, že
jeho hranice jsou nedotknutelné. A jestliže Hitler ve své řeči řekl, že
povinností německé říše jest chrániti Němce v jiných státech, aby
byla ochráněna jejich politická a kulturní svoboda, pak tato část řeči
říšského kancléře se nevztahuje na Československo, protože Československo garantuje rovná práva všem svým národům a chrání
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v dohodě s nimi jejich národní zájmy. Stanovisko Hitlerovo by znamenalo vměšování se do vnitřních záležitostí Československa. Nejasná prohlášení mohou býti v této části Evropy touto dobou velmi
nebezpečná. Československý národ nechce tedy nechati nikoho na
pochybách, že by v případě potřeby chránil svoji neodvislost třeba
i se zbraní v ruce, kdyby toho bylo zapotřebí.
Československá vláda ve zvláštním komuniké dne 12. března
1938 dala najevo, že souhlasí s politikou, jak ji dne 4. března definoval její předseda.
Současně jsem i já osobně definoval politiku Československa
v rozmluvě s redaktorem londýnského Sunday Times, ke které došlo
dne 7. března 1938. Prohlásil jsem znovu, že poměr československého národa k menšinám v Československu jest vnitřní záležitostí
Československa, do níž nemají cizí moci práva zasahovat. Takové
vměšování [by] nebylo příspěvkem k zachování míru; způsobilo by
jen nekonečné zmatky v mezinárodních stycích. Uznáváme právo
Společnosti národů starati se o to, aby naše minoritní smlouvy byly
plněny. Uznáváme též morální právo Evropy míti zájem na tom,
jak se nakládá s menšinami; veřejné mínění má právo kontrolovati
ve všech zemích vše, od čeho závisí udržení míru v Evropě. V tom
smyslu jsme ochotni dáti našim přátelům, Francii a Velké Británii,
všechny informace, kterých by potřebovali. Bylo‑li by možno [dojít]
k všeobecné evropské dohodě mezi velmocemi vůbec, tu by Československo k ní přispělo podle svých sil. V Československu není
paniky, neboť nemůžeme věřiti, že by válka byla iminentní. Ale
jsme připraveni brániti své demokratické ideály a naši terito
riální integritu, bude‑li toho třeba, i se zbraní v ruce.
Po tomto apelu na svědomí západních demokracií jsem se obrátil
k otázce německé menšiny: Československo učinilo vše, k čemu
bylo vázáno minoritní smlouvou, učinilo dokonce víc. Postavení
německé menšiny v Československu je lepší než postavení její
v kterémkoliv státě sousedícím s Německem. Není možno, pravil
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prezident, aplikovati na Československo příklad Švýcarska: Švýcarsko se vyvíjelo pět set let, Československo dvacet. Není možno
přijmouti federativní řešení pro minoritu, která jest rozdělena do
šesti národnostních ostrovů.
Naproti tomu nacističtí mocipáni vedli řeči hrozivé. Göring
mluvil dne 1. března 1938 na leteckém dni k letcům. Letectvo
jest prý nejvlastnější zbraní německého národa. Bude ochráncem
německého míru, ale bude hroznou zbraní druhému, bude‑li jí po
užito. Přísahá lidu, že letectvo bude vnášeti hrůzu do nepřátelského
obyvatelstva a že nic je neodradí, aby nešlo bezohledně kupředu.
Obraceje se k letcům, připomněl jim slova Hitlerova v Reichstagu
o deseti miliónech nevysvobozených Němců. „Bude‑li třeba, bude
na vás, abyste projev vůdcův uvedli ve skutek,“ pravil… A po anšlusu
Rakouska mluvil Göring ve Vídni znovu. Zapomínaje, co předešlého
dne jednal s vyslancem Mastným, pravil dne 13. března 1938 na
slavnosti na paměť mrtvých vrahů Dollfussových57, že Německo
považuje sebe za patrona a protektora Deutschtumu a všech Němců, inklusive těch, kdo bydlí za hranicemi říše. „Kdokoliv útočí na
Němce, útočí na německou říši a dostává se v dostřel německých
zbraní připravených stříleti…“58
57 Engelbert Dollfuss, rakouský kancléř (1932–1934) zavražděný rakouskými nacisty. Pozn. red.
58 Způsob, jímž říšskoněmecký tisk přijal Hodžovu řeč, byl neméně příznačný.
Zglajchšaltované německé veřejné mínění obrátilo se proti Hodžově tvrzení, že
otázka německé menšiny jest vnitřní záležitostí Československa, do níž nenáleží
cizí moci právo se mísiti. Tvrdilo, že německé říši náleží ochrana Deutschtumu
ve všech státech, kde sídlí Němci. Úřední Diplomatische Korrespondenz rozvíjela
dne 4. března 1938 polemizujíc s Hodžovou řečí tento názor. Hamburger Fremdenblatt, tradiční mluvčí německého zahraničního úřadu, mluvil dne 6. března 1938 o šesti axiomech německé politiky a dovozoval, že právo německých
minorit žijících vně říše na sebeurčení nemá býti popíráno a že říši náleží
ochrana všech Volksgenossen žijících na druhé straně hranic říše. Völkischer
Beobachter útočil na francouzský a britský tisk za podporu poskytovanou
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Za těchto okolností rozhodla se vláda Hodžova po podrobné diskusi se mnou o vnitřní i mezinárodní situaci k důležitému kroku.
Dne 28. března oznámil ministerský předseda Hodža ve zvláštní
rozhlasové řeči k národu rozhodnutí vlády přistoupiti k řešení některých otázek minoritních cestou zákonodárnou; ohlásil začátek
příprav tzv. národnostního statutu, o němž se chce vláda s jednotlivými stranami – také německými – dohodnout a pak parlamentu k schválení předložit. Bylo to tím nutnější, že dne 29. března
v debatě o národnostních otázkách v pražském parlamentě mluvčí

československému stanovisku a Diplomatische Korrespondenz, vracejíc se 7. břez
na 1938 ještě jednou k Hodžově řeči, postavila se za henleinovské požadavky,
dovozujíc, že teritoriální autonomie pro německá území Čech a Moravy byla by
lehce uskutečnitelná, kdyby pražská vláda jen chtěla jim vyhovět, ta pražská vláda, která si dělá přátele z nepřátel německé říše, místo aby pěstovala přátelské
styky s národněsociální třetí říší.
Hamburger Fremdenblatt se ozval opět po anšlusu Rakouska 15. března 1938.
Ujišťoval Švýcary, Itálii, Jugoslávii a Maďarsko, že německý národ je jim přátelsky nakloněn. O Československu pravil, že jeho pozice se anšlusem změnila,
že mapa ukazuje nyní pevný svěrák říše, do něhož se dostaly Čechy a Morava.
Praha zná, pravil list, žádosti německého lidu pro autonomii jako nepřátelství
nacistického Německa proti sovětskému Rusku. Říše s těžkostí snáší, že Československo jest článkem v řetěze smluv, které Barthou a Litvinov uskutečnili
proti Německu. „Francouzský imperialismus byl odvát větrem německého jara.
Malá dohoda, která tak dlouho spojovala svou existenci s každou ofenzivní akcí
proti německé říši, měla by revidovati své postavení.“
Řeč Hamburger Fremdenblatt byla průhledná. Navzdory všem mírovým ujišťováním Göringovým, anšlusu Rakouska mělo být použito jako nástupní plochy k dalšímu výboji pangermanismu, namířenému tentokrát proti existenci
samotného Československa. Pozice byla jasná: Československo mělo býti donuceno poskytnouti autonomii českým Němcům, a vytvořiti tak totalitní organismus uprostřed československé demokracie k jejímu rozvrácení. Mělo býti
donuceno k změně své zahraniční politiky, donuceno, aby upustilo od svého
aliančního systému a vnuceno do orbitu třetí říše, v němž by československá
demokracie vzala zasvé. Právě proti těmto všem požadavkům byla pronesena
v mém interviewu s redaktorem Sunday Times Keanem tato slova: „Neopustíme
západní demokracie a doufáme, že západní demokracie neopustí nás.“
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Henleinovy strany, přičemž se k němu v boji proti jednotě republiky
připojil nejen mluvčí maďarský a polský, nýbrž poprvé i řečník strany Hlinkovy, žádal důrazně o dalekosáhlé řešení všech národnostních problémů republiky.
Ale oznámení těchto vládních úmyslů kampaň v říšskoněmeckém i našem německém tisku proti Československu jen ještě
zesílilo. Přesto už dne 1. dubna došlo o statutu tom k jednání mezi
ministerským předsedou a stranou Henleinovou, která pak svým
komuniké jednání o tzv. minoritní statut prostě odmítla.59
Dle připraveného plánu a dohody s Berlínem opětovali a zesílili
pak henleinovci kampaň stálých a opětovných incidentů: v parlamentě, v úřadech, na schůzích, v ulicích německých měst.
Toto napětí, rozvášněnost a teror byly vyvrcholeny sjezdem
Henleinovy strany dne 24. dubna 1938 v Karlových Varech.
Zde Henlein, vyloživ celou doktrínu své strany a nenechávaje na
pochybách už nikoho, že jeho strana je stranou hakenkreuzlerskou,
pangermánskou, totalitní a protidemokratickou, jasně precizoval,
že čeští Němci neuznávají Československo v dosavadní jeho politické a ústavní formě a nepropůjčí se už nikdy k tzv. aktivistické politice, jako tomu bylo až dosud v dosavadních dvanácti letech. Jsou
odhodláni vésti boj za svou novou koncepci všemi prostředky a do
všech důsledků. Jen odřeknou‑li se Češi své dosavadní ideologie
o Československu, změní‑li svou mentalitu a celou svou dosavadní
politickou koncepci, mohou s nimi čeští Němci jednat o spravedlivém uspořádání národnostních poměrů ve státě.
Jak si představoval Henlein tuto změnu politické koncepce
a mentality československé, pověděl celkem velmi jasně: Češi se
musí vzdáti své dosavadní národní ideologie a tradice a považovati
59 Jaké byly tehdy naše motivy, úmysly a plány vnitropolitické, nejlépe osvětluje cirkulární telegram našim hlavním vyslanectvím, který jsem tehdy osobně
stylizoval a v dohodě s předsedou vlády jsem pak dal dne 11. dubna 1938 ministrem věcí zahraničních rozeslat.
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ji za historický omyl. Musí podrobiti revizi své politické přesvědčení,
že jejich úkolem je tvořiti hráz proti rozpínavosti němectví v jeho
pronikání do jihovýchodní Evropy. Musí ze zásady změniti svou
zahraniční politiku, která od r. 1918 vedla vždy republiku po bok
nepřátel Německa. Bez těchto změn nelze vůbec vyřešit poměr
Čechů k českým Němcům. Je na Češích, aby si k tomu připravili
situaci a našli si pro to schopné vůdce – dodal význačně Henlein
ve svém výkladu, naznačuje tím, že musí také nastat úplná změna
v celé vnitřní politice státu. A výklad svůj vyvrcholil formulací
známých osmi bodů karlovarských.60
Celý tehdejší sjezd strany svým vulgárním a pustým řvaním,
siegheilováním a nadáváním rovnal se plně nacistickým sjezdům
říšským: táž atmosféra, táž nenávist, táž hysterie, táž nepoctivost,
prolhanost, zrada a politická podlost. Německý říšský tisk se plně
a důsledně za vše postavil a úzká spolupráce a plná jednota říše
a Berlína se stranou Henleinovou se plně objevila. Od této chvíle
nebyla již také před veřejností československou zastírána.
Pro nás – a každého rozumného, politicky myslícího člověka – to
byl plán sám o sobě naprosto absurdní, neboť tento autonomní,
totalitní a pangermánský útvar by se byl v krátkosti automaticky
od republiky odloučil a připojil k nacistické říši.61 Ostatně při
masových manifestacích dne 1. května 1938, které štvaní, rozvrat
a zradu na republice soustavně dále šířily – a pokud bylo možno,
ještě stupňovaly –, zdůraznila nadto strana a sám Henlein, že osm
bodů karlovarských je jejich program nikoliv maximální, nýbrž jen
60 Viz Pam. III, dok. 12. Viz též Mastný, s. 90
61 Že jsme si byli v Praze zcela dobře vědomi, co karlovarský sjezd znamená
a co Henlein připravuje, že však na druhé straně nám bylo mezinárodně jasno,
že musíme vzhledem k Paříži, Londýnu i Berlínu na své zásadní a upřímné linii nové národnostní politiky vytrvat děj se co děj, svědčí telegram, který jsem
hned po karlovarském sjezdu (dne 27. dubna), opět v dohodě s předsedou vlády,
předal dr. K. Kroftovi, aby jej cirkulárně rozeslal našim hlavním vyslanectvím.
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minimální. Znamenalo to: nyní zatím žádáme autonomní území,
totalitně námi spravované v rámci republiky, jako minimum. Maxi
mum bude pozdější připojení se k nacistické říši.
Přesto zachovávala vláda Hodžova rozvahu – vzhledem k situaci
mezinárodní – a předsedovi vlády bylo uloženo celým kabinetem,
aby jednal dále se Sudetendeutsche Partei, ale nikoli na základě
osmi bodů karlovarských, které znamenaly zavést do republiky
pangermánský, totalitní a antisemitský systém. Také československé koaliční strany se usnesly, že vláda má jednati s Němci,
Poláky a Maďary na základě plánu o národnostním statutu, zachovávajíc přitom integritu země a suverenitu státu.
Z prohlášení vládního udělal hakenkreuzlerský tisk zprávu, že
vláda odmítá se Sudetendeutsche Partei vůbec jednat: vláda dala
27. dubna 1938 do tisku dementi této zprávy, že odmítá jednati na
základě osmi bodů karlovarských, ale že neodmítá jednání a priori.
Toto své dementi – když štvaní Sudetendeutsche Partei neustávalo – opětovala dne 13. května 1938 prohlásivši, že jest ochotna
vejíti v jednání se Sudetendeutsche Partei a jinými národnostmi
o národním statutu. Statut se již dostal z rámce příprav do stadia,
kde má svoji pevnou strukturu, a bude předložen k ústavnímu
projednání, jakmile budou jednání o něm s interesovanými stranami skončena.
Odpověď Henleinova na toto vládní oznámení byla dvojího rázu.
Sudetendeutsche Partei oznámila dne 13. května 1938, že zřizuje
Freiwilliger Deutscher Schutzdienst, jakožto osobní stráž Henleinovu a ochranu národních zájmů německých na našem území.
Freiwilliger Deutscher Schutzdienst byl organizován přesně podle
německých SS oddílů. Zároveň Konrad Henlein odejel do Londýna,
aby si tam zjistil, jak tam věci uzrály pro agitaci ve prospěch československého nacismu a proti republice…
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1.4.3 Vliv anexe Rakouska na bezpečnostní situaci
republiky – závazky Francie a Anglie
Během rakouské krize neměla Francie vlády. Chautempsův kabinet
podal dne 9. března 1938 demisi, když socialistická a komunistická
levice odmítly mu poskytnouti finanční plné moci. Nová vláda Léona Bluma byla utvořena až po rakouské krizi dne 13. března 1938
s Paul‑Boncourem jako zahraničním ministrem. Následujícího
dne, 14. března 1938, přijali Léon Blum a (Joseph) Paul‑Boncour
československého vyslance Štefana Osuského. Ze schůzky vyšlo
komuniké francouzské vlády, oznamující, že ministerský předseda
a ministr zahraničních věcí opakovali československému vyslanci
naprosto kategoricky prohlášení, že Francie splní své závazky vůči
Československu. Blum při té příležitosti slíbil vyslanci Osuskému,
že bude ve vládním prohlášení hovořit o Československu, a také
svému slovu dostál.
Také sovětská vláda dala prostřednictvím svého mluvčího do
sovětských novin zprávu, že Sověty půjdou Československu na pomoc, půjde‑li mu na pomoc Francie, a sovětský zahraniční komisař
Litvinov prohlásil dne 17. března 1938, že Sověti chtějí státi za
svým podpisem na československo‑sovětské smlouvě. Nepůjde‑li
Francie Československu na pomoc, bude sovětské Rusko jednati,
jak samo za vhodné uzná. Současně podala sovětská vláda návrh,
aby se sešla konference, která by se radila, jak zabrániti dalším
agresím. Britská vláda sovětský návrh odmítla svým prohlášením
z 24. března 1938. Opakovala své odmítnutí 29. března 1938, když
sovětský návrh vzala za svůj labouristická opozice ve sněmovně.
Francouzská vláda, tvrdili pařížští novináři, je přesvědčena, že
vláda anglická by se jí postavila po bok v případě, kdyby musila
mobilizovati za účelem pomoci Československu, ohroženému
v politické neodvislosti anebo v teritoriální integritě. Proto prý
francouzská vláda nenechala anglickou vládu na pochybách o tom,
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jaké by bylo její stanovisko, kdyby chtěl Hitler postupovati vůči
Československu tak jako vůči Rakousku. Ministr Paul‑Boncour
uložil francouzskému velvyslanci v Londýně Corbinovi, aby oznámil
britskému ministerskému předsedovi Chamberlainovi ještě před
schůzí britské sněmovny, že Francie v každém případě dodrží své
závazky vůči Československu. Vzhledem k zdrženlivosti Chamber
lainově a Halifaxově v této věci dával Paul‑Boncour několikrát
denně instrukce Corbinovi, aby čím dále tím důrazněji u anglické
vlády intervenoval, aby řeč Chamberlainova, oznámená na den
17. března 1938, byla co nejvýrazněji pro společnou politiku
franko‑anglickou vzhledem k Československu.
Dne (16.) 17. března Chamberlain v Dolní sněmovně a lord
Halifax v Horní mluvili pouze o německých ujištěních daných Československu ve chvíli obsazení Rakouska, a podtrhujíce důležitost
toho slibu, vysloví‑li očekávání, že Hitlerovo Německo zůstane
věrno svému slibu, neboť prý, má‑li evropský mír býti zachován,
pak není území v Evropě, v němž by nebylo tak vitálním zájmem,
aby závazky byly striktně dodržovány.
Teprve dne 24. března došlo k prohlášení britské politiky, které
bylo současně čteno Halifaxem i Chamberlainem v obou britských
sněmovnách. Hned jeho počátek se týkal Československa. Britská
vláda má závazky, které ji vážou k uchopení se zbraní pro jiné
příčiny, než jest obrana britského území a území britského Commonwealthu. Jest to v první řadě obrana Francie a Belgie proti
nevyprovokovanému útoku, plynoucí z ustanovení smlouvy locarnské. Pak má Velká Británie podobné závazky vůči Portugalsku, Iráku
a Egyptu. Existuje však i druhá řada závazků, spíše všeobecného
charakteru, ukládajících Velké Británii chopiti se zbraní. Jsou to
závazky plynoucí z ustanovení paktu Společnosti národů, které
státní tajemník Eden definoval takto: Velká Británie může užíti
zbraní, pomáhajíc napadenému státu, v každém případě, kde by
podle svého posouzení uznala za vhodné, aby tak učinila, podle
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příslušných ustanovení paktu. Takový jest případ Československa.
Eden vykládal svého času, že užívá slova „může“ s rozmyslem,
protože zde není závazku k automatické vojenské akci. Národové
mohou býti k automatické vojenské akci nuceni pouze tam, kde se
jedná o jejich nejvlastnější životní zájmy.
Britská vláda trvá na těchto zásadách. Uznala, že v nynějších
okolnostech Společnost národů má pouze omezenou možnost
splniti povinnosti, kvůli nimž byla zřízena. Ale to není možno vykládati tak, jako by britská vláda nikdy nechtěla intervenovati pro
zachování míru anebo udržení mezinárodního pořádku jako člen
Společnosti národů všude tam, kde okolnosti by ukazovaly, že jest
vhodno tak učiniti. A britská vláda soudí, že taková akce, kdyby
se snad stalo neštěstí, že by došlo k takovému konfliktu, bude do
velké míry rozhodnuta vládou britskou podle ustanovení principů
obsažených v paktu Společnosti národů.
Klade se však nyní další otázka, zda britská vláda má jíti ještě
dále a má‑li rovnou dáti ujištění Francii, že dojde‑li podle ustanovení československo‑francouzské smlouvy k francouzské mobilizaci, že britská vláda ihned použije všech svých sil, aby jí šla
na pomoc. Anebo má‑li britská vláda rovnou prohlásiti, že sáhne
ku zbraním, jakmile by došlo k útoku na neodvislost a integritu
Československa, a pozvati i jiné národy, aby se připojily k takovému prohlášení. V jednom i druhém případě rozhodnutí, zda Velká
Británie se má dostati do války, bylo by vzato z rukou britské vlády
a garancie by mohla přijíti v účinnost bez ohledu na okolnosti, kdy
vznikla, a za okolností, které by se třeba vymykaly kontrole britské
vlády. Britská vláda nemůže dáti takové garancie, protože se
jedná o akci, kde nemá takových vitálních závazků jako v pří
padě Francie a Belgie, a pakt Společnosti národů ji k ničemu
podobnému neváže.
Oznamuje vám toto rozhodnutí, pravil Halifax i Chamberlain,
chtěl bych k tomu připojiti ještě toto: Tam, kde se jedná o mír
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a válku, nejsou jen právní závazky ve hře. Kdyby válka vypukla,
nebyla by podle pravděpodobnosti asi omezena na ty, kdož mají
závazky. Je nemožno říci, kde by válka skončila a které vlády by jí
byly zachváceny. Tíha faktů, kterým není možno se vyhnouti, by se
mohla ukázati silnější než formální prohlášení. V tomto případě
bylo by nanejvýš pravděpodobné, že i jiné země nežli ty, které byly
účastny konfliktu hned od prvopočátku, by byly do něho zahrnuty.
To jest zejména pravděpodobné v případě sousedících zemí, jež
jako Francie a Velká Británie jsou spjaty pouty přátelství, spjaty
společnými zájmy a vyznávající tytéž ideály demokratické svobody,
jež jsou rozhodnuty také zachrániti a udržeti.
Pokud jde o Československo, mluvilo dále prohlášení britské
vlády, je nyní třeba, aby byly užity všechny prostředky diplomacie
k zachování míru. Britská vláda s radostí přijala ujištění německé
říše, že nenapadne Československo, a se zadostiučiněním zjistila, že
československá vláda se obrátila k praktickým krokům, aby v rámci
československé ústavy se dostalo splnění rozumným přáním německé menšiny. Britská vláda bude vždy ochotna učiniti vše, co bude
v její moci, aby přispěla vším, co by bylo vhodné, k řešení otázek, které vyvolávají spory mezi československou a německou vládou. Není
třeba sahati k násilí ani mluviti o jeho užití. Každé takové mluvení
nejenže nezpůsobí nic dobrého, nýbrž přímo poškozuje věc míru.
Britské prohlášení nebylo odpovědí na žádost formulovanou
československou vládou. Jednal jsem s britským vyslancem v Praze
dne 19. března 1938 o postupu Velké Británie ve střední Evropě.
Řekl jsem mu, že Československo nikdy nežádalo od nikoho, co
nemůže dát. Pevné a jasné prohlášení může býti učiněno, jestliže
je Velká Británie také chápe jako svůj zájem a považuje je za stejně
potřebné Velké Británii jako Československu. Mír jest ještě možno
v Evropě zachránit, budou‑li obě západní demokracie jasné,
rozhodné a silné. Je však nemožno nechat zničit Francii a její zájmy s Francií a Československem.
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Zdůrazňoval jsem tu všeobecné zájmy nás všech, protože jsem
se obával, aby se britská prohlášení jen o Československu nestala
ve Velké Británii otázkou vnitropolitickou a otázkou opozice. Byl
jsem pro věcné, klidné a pomalé přesvědčování britské politiky, aby
poznala, že podobné prohlášení o evropském míru je především
v zájmu Francie a Velké Británie samé. Viděl jsem v poměrech z jara
roku 1938 značnou obdobu situace z léta 1914. A nedalo‑li se docílit hned jasného a kategorického prohlášení pro nás spontánně,
byl jsem pro to, abychom nežádali zatím více a věci si pro pozdější
dobu nezkomplikovali.62
Z československé strany bylo přirozeně usilováno o to, aby prohlášení britské vlády, dojde‑li k němu, bylo co nejkategoričtější.
Prohlášení, které pak bylo předneseno v britské sněmovně dne
24. března 1938, bylo odpovědí na naléhání parlamentní opozice
včetně části poslanců z konzervativní strany, a zejména na demarše francouzské vlády, kde Praha o zakročení v Londýně žádala.
Chamberlain měl ostatně až do večera dne 23. března připraven
text deklarace méně jasný, a teprve po posledních intervencích
francouzského velvyslance Corbina se rozhodl pro text pevnější
a rozhodnější. Neboť zdá se, že tehdy ani většina britské vlády
sama nechápala důležitost Československa jakožto bariéry proti
expanzi Německa na jihovýchod v případě nového konfliktu evropského.
Ale československá vláda pokládala za značný pokrok fakt, že
anglický ministerský předseda v řeči z 24. března 1938 poprvé
prohlásil životní zájem Velké Británie na Československu, byť i ne
téže intenzity jako její zájem na zachování statu quo na západě
Evropy, a i když tento zájem Velké Británie byl podmíněn zájmem
jejího spojenectví s Francií. Vedle toho dala britská vláda sděliti
62 Depeše MZV vyslanectví v Londýně ohledně chystaného prohlášení brit
ské vlády, 19. března 1938.
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části svého prohlášení, Československa se dotýkající, současně
dne 24. března 1938 prostřednictvím britského vyslance Newtona
zahraničnímu ministru československému dr. K. Kroftovi, dávajíc
mu tím ráz principiálního projevu. Předseda vlády dr. Milan Hodža
vděčně kvitoval v rozhlasovém projevu k československému národu Chamberlainovu řeč jako další doklad vzrůstajícího zájmu
Velké Británie o československou otázku. Postavení Československa v rámci evropské bezpečnosti bylo jí prý posíleno. Tím se
stala – prohlásil Hodža – Chamberlainova řeč velikým přínosem
pro konsolidaci Evropy.
Ohlas Chamberlainových řečí v třetí říši zněl přirozeně jinak.
Frankfurter Zeitung napomínala Chamberlaina nevrlou poznámkou, aby k existujícím překážkám dobrých německých styků
s Velkou Británií nepřikládal novou překážku – Československo.
Československo jest v nebezpečí jen proto, že má neuspokojivé
styky s německou říší, a každá garancie ze strany Velké Británie je
schopna toto nebezpečí ještě jen zesíliti. Berlín projevoval prostě
překvapení, že Chamberlain sliboval Československu pomoc přesto,
že byl varován před nedohlednými konsekvencemi takového kroku
a před tím, aby nestavěl německo‑britské dohodě v cestu nové nepřekonatelné překážky.
Proti labouristické opozici a zejména proti Greenwoodově63 kritice, ukazující na nedostatečnost britského prohlášení z 24. března,
se dovolával Chamberlain rozhlasové řeči Hodžovy, že prohlášení
jest cenným příspěvkem k udržení míru. A mluvě na veřejném
shromáždění v Birminghamu dne 8. dubna 1938, znovu říkal, že
britská vláda chce sobě rezervovati alespoň právo říci poslední
slovo, považuje‑li za nutné jíti do války, či nikoliv, a že nechce dáti
do rukou druhým rozhodování o akci, která by mohla míti takové
63 Arthur Greenwood, britský politik, místopředseda labouristické strany.
Pozn. red.
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nedozírné důsledky pro Velkou Británii. Nelze prý ani říci, že
Velká Británie za těch či oněch okolností půjde do války. Byla by to
hazardní hra a v sázce životy mužů, žen a dětí.
V téže řeči v Birminghamu dal Chamberlain velký důraz svým
pochybám o Společnosti národů a zdůraznil vůbec odklon britské
politiky od myšlenky kolektivní bezpečnosti a od celé ženevské
instituce. Mělo to v celé Evropě okamžitě živý ohlas. Belgie přešla
už dříve do řady států, dívajících se chladným okem na Společnost
národů. Dva dni před britským prohlášením, dne 22. března 1938,
prohlásil ministr [Paul Henri] Spaak64, že Belgie bude nadále dělati
politiku neodvislou a že nemá žádného závazku propustit svým
územím nějaké vojenské sbory v případě napadení Českoslo
venska třetí říší. Polsko použilo celoevropského vzrušení způsobeného obsazením Rakouska, aby si výhrůžným ultimátem vyřešilo
svůj dlouhý spor s Litvou o Vilno. Ministr zahraničních věcí (Józef)
Beck poskytl dne 20. března 1938 interview britskému tisku,
v němž prohlásil, že byl vždy velmi skeptický, pokud šlo o praktické
účinky prací Společnosti národů. Jugoslávský ministerský předseda
Stojadinović, mluvě dne 16. března 1938 v bělehradském senátě,
ujišťoval Československo, že Jugoslávie stojí sice za svými závazky,
ale jen – pokud jsou obsaženy v malodohodové smlouvě, tj. pokud
se vztahují na Maďarsko. Konference nordických států, v Oslu dne
6. dubna konaná, oznamovala ve svém komuniké, že v příští válce
nordické státy chtějí zůstati neutrální.
Zdá se, že veřejné mínění britské, pokud schvalovalo tehdy
Chamberlainovu politiku, považovalo britské prohlášení ze dne
24. března 1938 za maximum, které Velká Británie mohla Evropě
a Československu poskytnouti. Varovalo současně Československo,

64 Paul‑Henri Spaak, premiér Belgie v letech 1938–39, 1946, 1947–49,  
první předseda Valného shromáždění OSN (1945), generální tajemník NATO
(1957–61), první předseda Evropského parlamentu (1952). Pozn. red.
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aby nečinilo přehnaných závěrů z britského projevu. Chamberlain
mluvil prý spíše do Německa než k Československu.
Britské veřejné mínění a zejména britská vláda se domnívaly, že
po jejím prohlášení z 24. března jest na Československu, aby přišlo
se svým příspěvkem k udržení evropského míru. Upozorňovala, že
jest třeba najít cestu, jak uspokojit německou menšinu, nebo aspoň
učinit takový pokus, aby bylo jasno, že příčina nesnází s Německem
nevězí ve špatném zacházení s Němci. Metoda Londýna byla vcelku
jednoduchá: je nutno přivést nyní československé činitele k tomu,
aby uspokojili prostě své Němce za všech okolností a všemi možnými koncesemi a aby se tím předešlo ozbrojenému napadení Československa ze strany nacistické třetí říše, a tudíž jakékoli evropské
válce, do níž by mohla Velká Británie býti zapletena. Po obsazení
Rakouska žádal britský vyslanec Newton v Praze, aby britská vláda
společně s vládou francouzskou zakročily v tom smyslu v Praze
dříve, než prý bude pozdě. A britský velvyslanec v Berlíně Nevile
Henderson, dozvěděv se o Newtonově návrhu, telegrafoval ihned
do Londýna, že jej podporuje z plna srdce a beze vší rezervy.
Ještě před Chamberlainovou řečí, dne 24. března o 10. hodině ráno, navštívil anglický velvyslanec v Paříži sir Eric Phipps
francouzského ministra zahraničí Paul‑Boncoura a odevzdal mu
důležitou nótu, v níž Velká Británie odpověděla písemně na řadu
dřívějších rozhovorů a intervencí, které francouzský velvyslanec
Corbin učinil v poslední době u lorda Halifaxe a u Chamberlaina.
V této nótě anglická vláda vzala především na vědomí, co dne
29. listopadu 1937 zahraniční ministr Delbos a ministerský předseda Chautemps pověděli britskému ministerskému předsedovi
a zahraničnímu ministru Edenovi, to jest, že kdyby Československo
bylo předmětem útoku, že Francie by mu šla na pomoc. Odpovídajíc
pak na dotazy francouzské, britská vláda zdůraznila a opakovala,
že Locarno je pro ni platné a že platnost jeho byla dne 19. března 1936 mezi anglickou a francouzskou vládou v Londýně znovu
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potvrzena. Velká Británie je Locarnem vázána jíti na pomoc Francii,
kdyby tato byla nevyprovokovaně napadena. Britská vláda však ví,
že Francie je vůči Československu smluvně vázána; britská vláda
též ví, že ani Francie, ani Československo by se neptaly Velké Británie, co by podnikla, kdyby Československo bylo napadeno. Přesto
britská vláda považuje za svou povinnost říci, že se nemůže hned
přesně a závazně o své pomoci vysloviti. Velká Británie vyplní
ovšem závazky člena Společnosti národů a dodává, že ve smyslu
řeči pronesené zahraničním ministrem Edenem v Leamingtonu
zbrojení Velké Británie může míti mezi jiným též za účel hájiti člena
Společnosti národů, proti kterému by byl podniknut nevyprovokovaný útok.
Velká Británie však znovu zkoumala velmi pozorně otázku, co
by se stalo, kdyby Francie šla Československu na pomoc, a ví, že by
pak sama mohla býti do konfliktu zatažena. Ačkoliv však pozorně
zkoumala, co by mohla v tom případě udělat, je dosud výsledek
zkoumání negativní. Velká Británie je si plně vědoma důležitosti
otázky československé pro Evropu tak, jak byla nyní položena,
a proto by si přála s Francií přezkoumat otázky týkající se sudetských Němců, jakož i ostatní otázky. Podle názoru francouzskou
vládou projeveného mělo by jíti o projednání otázky vojenské
spolupráce franko‑anglické pro případ, že by Francie šla Československu na pomoc a Velká Británie byla do konfliktu zatažena. Kdyby
však Československo bylo napadeno a válka byla krátká, Britové
prý dobře nevědí, jak by mohli s Francií spolupracovat, aby mohli
Československu pomoci.
Mezi oběma vládami pak bylo dohodnuto, že má dojíti ke schůzce
obou vlád, která by otázky ty vedle jiných podstatných věcí společné
jejich politiky projednala.
Ke schůzi té došlo až koncem dubna. Odklad zavinila nová krize
francouzského kabinetu. Blumův kabinet, za rakouské krize sestavený, byl přijat naprosto odmítavě na francouzské pravici, ačkoliv
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ministerský předseda Léon Blum zapřísahal sněmovnu k jednotě,
dokazuje jí, že kdyby Československo mělo být ohroženo a Francie
musila zakročiti, aby dostála svému slovu, bylo by lze nebezpečí čeliti
jen tehdy, kdyby francouzský národ byl jednotný. Nebylo to nic platné.
Dne 10. dubna 1938 sestavil Edouard Daladier, radikální socialista, novou francouzskou vládu (bez socialistů), v níž zahraničním
ministrem byl Georges Bonnet. Oba tudíž zastupovali Francii na
konferenci anglo‑francouzské, konané ve dnech 28.–30. dubna
1938 v Londýně. Konference jednala o všech otázkách a zájmech
společných Velké Británii a Francii: od Dálného východu až k otázkám německým.
Vida důležitost tohoto jednání pro nás, sestavil jsem sám osobně –
když jsem viděl, že ve vládě k tomu nebylo ani dost chuti, ani dost
jednoty – k londýnské konferenci memorandum o připravovaném
národnostním statutu a o naší národnostní politice, jak jsem ji
prodiskutoval s předsedou vlády a s politickými ministry, a text
memoranda jsem předal – dříve nežli bylo posláno do Paříže a do
Londýna – především jim. Memorandum, datované dnem 23. dubna,
bylo pak odevzdáno v Paříži a v Londýně dne 26. dubna 1938.65

65 V první části memoranda byl vylíčen dosavadní stav národnostní politiky
československé od mírové konference pařížské. Československo si postavilo
politický ideál demokratického státu a snažilo se o jeho uskutečnění ve třech
etapách, nejdříve vybudováním demokratické ústavy, poté vyrovnáváním mezi
československou většinou a ostatními národnostmi ve všech oborech, kde předválečný rakouský režim vytvořil v praxi křiklavé nesrovnalosti v neprospěch Čechoslováků. Třetí etapa byla perioda součinnosti s národnostmi a jejím výrazem
byla účast význačných německých stran ve vládní koalici a vstup německých
ministrů do československé vlády. Vývoj měl v této linii pokračovati dál. Memorandum ukazovalo výsledky, ke kterým československá menšinová politika
dospěla. Poté se obracelo k příčinám, pro něž se německý problém v republice
stal v posledních letech aktuálním, uznávajíc jako příčiny jeho aktuálnosti zejména hospodářskou krizi, rozvoj národněsociálního hnutí v třetí říši a propagandu pangermanismu. Zmiňovalo se o dohodě uzavřené s našimi aktivistickými německými stranami dne 18. února 1937 a o jejím provádění.
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Francouzská a britská vláda si stěžovaly, že memorandum
dostaly pozdě – až v poslední chvíli před londýnskou franko‑brit
skou schůzí. Francouzská vláda toho prý litovala tím více, že se
domnívala, že bude moci přijíti do Londýna a říci britským kruhům,
co chce Praha pro československé Němce učiniti, že to Francie považuje za rozumné a že bude hleděti zavázati Velkou Británii k tomu,
aby podporovala plán Prahy, a tak se ztotožnila s pražskou vládou
proti sudetským Němcům a proti Německu. Z Londýna pak oznámili dne 27. dubna 1938 do Paříže, že pochybují, že by Chamberlain a Halifax mohli s Daladierem a Bonnetem o československém
memorandu jednati, protože odborníci ve Foreign Office nebudou
míti dosti času, aby československé memorandum prostudovali.66
Z francouzské strany nám bylo totiž naznačováno, že u Velké
Británie se objevují snahy o Československu na konferenci mluvit co nejméně, aby se prý Britové nemusili pro Československo

Druhá část memoranda pojednávala o zákonných a jiných opatřeních, jež
česko‑slovenská vláda nyní připravuje a chystá se uskutečnit. Mluvila o národnostním statutu v Československé republice, připravovaném vládou, o doplnění jazykového zákona proti odnárodňování, o proporcionalitě úředních
míst pro všechny národnosti, o rozpočtových kvótách jednotlivých národností
v jednotlivých sektorech státního rozpočtu, o jmenování úředníků příslušných
národností do jejich územních oblastí, o zákonu o školské samosprávě, o zákonu o ručení státu za škody způsobené nesprávným rozhodnutím úřadů, a konečně o zřízení inspektorátů dohlížejících na podřízené orgány, aby postupovaly národnostně nestranně.
V závěru se memorandum vyslovovalo proti myšlence teritoriální autonomie
jako neuskutečnitelné, a zejména proti změně demokratické československé
ústavy, jež by byla důsledkem uplatnění programu sudetské německé strany.
Československá vláda uzavírala memorandum prohlášením, že chce dáti doklad
své dobré vůle a těmito novými koncesemi v dnešní napjaté době v Evropě poskytnouti svůj příspěvek k všeobecnému míru a uklidnění.
66 Také oznámení, že pražská vláda chce odložit jednání s národnostmi až
na dobu po volbách, poskytuje prý Londýnu záminku, aby nemusil s Francouzi
o československém problému jednat.
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angažovat. Britský velvyslanec sir Eric Phipps prý v Paříži ve svých
rozhovorech zdůrazňoval, že se Francie má s celou svou politikou
zavazovat pro Československo co nejméně, a atašé britské ambasády sir Charles Mendl vedl neskrytě ve francouzském tisku kampaň
proti Československu tvrdě, že to není tak jisté, že by Velká Británie
šla do války v případě, že by Francie šla na pomoc Československu.
Československo si je prý samo vinno situací, v jaké se nachází,
neboť pražská vláda neuměla prý spravovat zemi, jako je Československo, je prý hlavním viníkem za anšlus, jakož i za oslabení Itálie
ve střední Evropě.67
Francouzská delegace, odcházející na konferenci londýnskou, se
obávala, že Chamberlain se bude vyhýbati jednat o otázce československého pangermanismu, odvolávaje se na to, že na to bude
čas teprve až po vyjednávání Prahy se sudetskými Němci a že věc
nespěchá, když československá vláda sama vyjednávání se sudetskými Němci odložila až po obecních volbách. Odcházela ale
do Londýna se snahou získati Chamberlaina pro zaujetí pevného
stanoviska pro Československo.68

67 Britský ministr války Hore‑Belisha v rozmluvě s americkými novináři dne
28. dubna – v den, kdy se otevírala londýnská franko‑britská konference – mluvil
o Československu velmi pesimisticky. Doslovně řekl: „Osud Československa je
zpečetěn. Německo se ve střední Evropě nažere dříve, než se mu postaví Západ
na odpor. Než se demokratické státy rozhodnou k odporu, budou vtěleny do třetí
říše minority v Československu a jinde. Československo se nemůže bránit pro
svou odkrytou jižní hranici a Francie a Sovětský svaz prý nemohou intervenovat.“
68 V předporadě, kterou měli o konferenci ministerský předseda Daladier,
zahraniční ministr Bonnet a generální sekretář francouzského zahraničního ministerstva Alexis Léger, prohlásil ministerský předseda Daladier, že Chamberlainovi a Halifaxovi řekne, že napadení Československa znamená mobilizaci
francouzské armády a vojenskou akci proti třetí říši, protože zmizení Československa z mapy Evropy mělo by tak vážné následky pro bezpečnost Francie, že
by Francie byla nucena se bránit všemi prostředky. Aby Velká Británie nesoudila, že jde jen o slova, měli se Bonnet, Daladier a Gamelin poradit, aby jí mohli
říci, co by Francie pro Československo podnikla.
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Konference franko‑britská, zahájená v Londýně dne 28. dubna
1938, pojednávala o Španělsku, o poměru Velké Británie a Francie
k Itálii, o Německu a jeho poměru k Československu a o technické
a vojenské součinnosti anglo‑francouzské. V ní bylo jednáno
o jednotném velení a o společných nákupech v případě války ve
formě nákupního poolu. Z britské strany byla vynesena otázka
francouzsko‑sovětského paktu. Lord Halifax69 nežádal, aby Francie
upustila od své smlouvy s Ruskem, ale chtěl prý, aby tato smlouva
(která nejvíce rozčilovala nacistické Německo) byla ponechána
v pozadí francouzské politiky.
Československá otázka byla dána na pořad jednání druhého dne.
Chamberlain se pokusil přesvědčit Francii o veliké komplikovanosti
situace v Československu a naznačil, že by se do ní nerad míchal. Od
tohoto stanoviska rychle upustil, když Daladier prohlásil, že Francie
dostojí svým závazkům. O československém memorandu odmítal
jednat, tvrdě, že experti Foreign Office neměli čas je prostudovat,
že je však považují za nedostatečné. Přesto však bylo konečně dohodnuto, že Francie bude postupovat s Velkou Británií ve věci Československa společně. A Velká Británie přijala stanovisko, že kdyby
v průběhu jednání o řešení česko‑německého sporu Německo
sáhlo proti Československu k násilí a to by pak vedlo k všeobecné
válce, Velká Británie by byla po boku Francie a Československa. Na
druhé straně obdržela právo žádati na Francii, aby nemobi
lizovala a nic nepodnikala bez porady s Anglií.
Tímto ústupkem zúžila Francie – bez vědomí a souhlasu Československa – nebezpečně svůj závazek vůči Československé
republice, jak byl vyjádřen v alianční smlouvě mezi Francií a Československem. Byl to první velký krok k appeasementu ve věci
Československa.
69 Edward Wood, 1. hrabě z Halifaxu, britský konzervativní politik, v letech
1938–1940 ministr zahraničí. Pozn. red.
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Obě velmoci se pak dohodly, že se pokusí demarší v Berlíně,
v Praze, ve Varšavě a v Budapešti uklidniti všeobecnou situaci. Demarši měla učiniti Velká Británie v Berlíně sama. Velká Británie chtěla
nejprve intervenovati jen v Praze. Daladier přesvědčil Chamberlaina,
že má býti zakročeno i v Berlíně. Britská vláda měla v Berlíně říci, že
se sice nechce míchat ani do německých, ani do československých
věcí, že však upozorňuje na nebezpečí, které hrozí Evropě v případě
německé intervence. Současně se konference dohodla, že Velká Británie poradí Československu k dalekosáhlým ústupkům, jimiž by se
mělo vyhověti přáním německé menšiny. Francie s tímto postupem
Velké Británie vyslovila souhlas pod podmínkou, že československá
bezpečnost bude garantována velmocemi. Pokud šlo o ráz ústupků
vymáhaných Velkou Británií na Československu, naznačoval je lord
Halifax, když mluvil dne 3. května 1938 s československým vyslancem v Londýně: Zmiňoval se o územní autonomii pro československé
Němce, o federativní státní výstavbě a přetvoření Československa ve
federální stát po vzoru Švýcarska.
V Berlíně byl ohlas anglo‑francouzských jednání nepříznivý. Oficiózně se hlásilo z Berlína, že prý Berlín nemůže jednati s Velkou
Británií v otázkách, které podle německého názoru nespadají
v okruh britských zájmů. Konverzace německo‑britské mohou
vésti jen tehdy k něčemu, až Německo uskuteční svou jednotu
vyřízením německé otázky v Československu, jako se to stalo
v Rakousku, a až Československo přestane býti nástupištěm cizích
zájmů v německém Lebensraumu. Když vešlo ve známost, že Velká
Británie chystá demarši v Berlíně, obracely se proti ní „oficiózní
kruhy“ námitkou, že otázky týkající se budoucnosti Československa
nespadají do diskuse mezi západními mocnostmi a Německem.70

70 Frankfurter Zeitung z téhož dne jasně prohlásil, že otázka budoucího postavení československých Němců musí býti řešena jen jimi samými. Börsenzeitung se obracel proti zneužívání malých států velmocemi proti Německu.
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Britsko‑francouzská konference v Londýně se usnesla, že se
pokusí uklidniti napětí v Československu také zákrokem v Praze,
ve Varšavě a v Budapešti. Podle zprávy, kterou jsme obdrželi
z Londýna dne 6. května, měla demarše upozornit, že podle mínění
britských vojenských kruhů mohly by západní mocnosti vojensky
jen velmi obtížně pomoci Československu. Obě vlády radily proto
Praze, aby udělala našim hakenkreuzlerům co možno největší nabídky, takové, aby mohly vésti opravdu k výsledku. Zároveň měla
být československá vláda varována, že by neměla jednání odkládati
až po volbách.
Britská a francouzská demarše byly podniknuty v Černínském
paláci v Praze dne 7. května 1938 odpoledne, po návratu ministra
Krofty z konference Malé dohody v Sinaji.
Britská vláda – sděloval britský vyslanec Newton ministru Kroftovi – zkoumala situaci, která se jí zdá pro Československo i pro mír
velmi nebezpečnou.
Anšlus Rakouska silně působil na československé Němce a zrodil
v nich touhu připojit se rovněž k říši. Od splnění tohoto svého přání
právem neprávem mnoho očekávají a to by mohlo sudetoněmeckou
stranu dohnat k akcím, jež by mohly býti daleko nebezpečnější než
v případě rakouském. Z jednotlivého incidentu v našem smíšeném
území by se mohla vyvinout válka. Je nutno učinit vše, aby takovému
výbuchu bylo zamezeno, neboť by přivedl do největšího nebezpečí
především Československo.
Zkoumání britského generálního štábu ukázalo, že by se Československo mohlo těžko bránit; bude to ještě těžší, až Německo
zdokonalí svá opevnění v Porýní. Vojenská situace Československa
jest oslabena anšlusem a nedostatkem opevnění na jižní českomoravské hranici. Pomoc Sovětského svazuje pochybná a stanovisko
Polska nejisté. Britská vláda soudí, že obnovení Československa,
které by bylo za války jistě obsazeno Německem, by mohlo býti
prováděno jen na konci vítězné války, která by patrně trvala delší
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dobu. Velká Británie, i kdyby se účastnila války v některém jejím
stadiu, by nemohla dáti k dispozici vojenské síly, které by průběh
války urychlily. A i kdyby zvítězila, vznikla by otázka, zda by se po
válce mohlo Československo obnovit v nynější podobě.
Snad by rozhodné stanovisko Velké Británie proti Německu mohlo
odvrátit Německo od války. Ale prohlásiti dnes něco podobného –
řekl upřímně vyslanec Newton – by nebylo nic více a nic méně než
bluf. Angličané si nejsou jisti, že by takový krok byl úspěšný, neboť
především by musili býti připraveni sami na riziko války. I kdyby
britská vláda byla k tomu připravena, nesneslo by britské veřejné
mínění, aby se taková hra hrála. Velká Británie by mohla jít do války;
ale nemohla by vzít na sebe riziko války vzniklé blufem.
Britská vláda nemůže jíti dále nad to, co bylo řečeno ve vládním
prohlášení z 24. března 1938. Jde však o to, aby se nevykládalo příliš široce. Tento pesimistický názor o situaci (nám důvěrně sdělený)
nemá a nechce prý Československo zbavovat odvahy. Má jen ukázat,
že jest nutno vyvinouti ze strany Československa všecko úsilí, aby
dnešní válečné nebezpečí bylo odvráceno a aby bylo umožněno
vyrovnání se sudetoněmeckou stranou jak v zájmu Československa,
tak i evropského míru. Britská vláda soudí, že se v té věci má postupovati co nejrychleji, že vyjednávání by měla obsáhnouti celý
rozsah česko‑německého problému; to pak bude vyžadovat přijetí
širší základny pro trvalé řešení otázek, nežli československá vláda
zamýšlí. Prezident Beneš prý řekl dne 22. března, že osobně dávno
soudil, že vzhledem k dnešnímu vývoji Československo nemůže
býti státem národním a že členové vlády chápou, že jeho pojetí
znamená pohřeb národnostního státu.
Britská vláda tudíž doufá, že by se mohlo pokročiti kupředu
v jednání s henleinovci, kdyby se vycházelo od představy národnostního státu. Nemůže se sama vysloviti o národnostním statutu, pokud neví, jakým dojmem bude působiti na stranu Henleinovu
a zda by na jeho základě mohlo dojíti k dohodě. Zdá se jí však, že
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by bylo třeba překlenout mezi oběma stranami velikou propast.
Britská vláda proto soudí, že československá vláda bude musit
jíti ještě mnohem dále, nežli se najde podklad k šťastnému řešení
sporu kompromisem. Nezdá se jí, že by československé návrhy,
obsažené v memorandu z 26. dubna, znamenaly veliký krok směrem k národnostnímu státu, na nějž myslí prezident Beneš. Bude‑li
československá vláda informovat britskou vládu o dalším vývoji
jednání, bude vždycky ochotna přičinit se všemožně svým vlivem
o dohodu.
Britská vláda zamýšlí dát najevo také německé vládě svůj živý
zájem o tyto věci a zároveň projevit úmysl, že bude pomáhat
k sjednání mírové a slušné dohody. Ale má málo naděje, že by měla
v Berlíně úspěch, kdyby československá vláda nedala důkaz, že je
ochotna a odhodlána učinit sama pro dohodu co nejvíce.
Francouzský zákrok se lišil od intervence britské zásadně v jedné
věci: nemluvil o národnostním státu. Francouzské ministerstvo
zahraničních věcí užilo všeobecné formule, aby československá vláda šla na kraj svých možností při řešení otázky československých
Němců, chráníc přitom přirozeně svou státní a územní integritu.
Nechtěla, zdá se, zasahovat do meritorního řešení. Oceňovala
návrh řešení otázky sudetoněmecké národnostním statutem, ale
zdůraznila, že britská vláda bude žádati větší ústupky, aby se jimi
mohla vykázati v Berlíně při svých demarších u Hitlera. A vyslanec
de Lacroix dodal v rozhovoru s ministrem Kroftou, že se britská
vláda nechce spokojiti s národnostním statutem, protože je ochotna
ve své demarši v Berlíně říci, že kdyby se Německo chopilo proti
Československu zbraní a Francie šla s Československem, Anglie
nemůže slíbit, že by neučinila totéž. Opakovala by takto deklaraci
Chamberlainovu z 24. března, čímž by toto prohlášení nabylo významu diplomatického aktu. Kdyby tudíž prý československá vláda
mohla v tom rámci učinit něco více, usnadnila by tuto důležitou
britskou intervenci.
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Klade se otázka, zdali bylo správné, aby britská vláda navrhovala v této chvíli tak dalekosáhlé koncese právě Henleinově
pangermanismu, který měl v plánu společně s Hitlerem užít jich
pak ke zničení československé demokracie. Lord Halifax jistě zcela
loajálně a v dobré vůli chtěl toho použít, aby vnutil Berlínu nějaký rozumný kompromis a zachránil mír. V britském parlamentu
se dozvěděli, že britská vláda naléhala v Praze na další koncese
totalitní Sudetendeutsche Partei, a opozice, dobře cítíc, kde je
skutečné nebezpečí, napadla vládu, že nutí demokratickou československou vládu v zájmu appeasementu k dalším koncesím
německým totalitářům u nás i v Berlíně. Státní podsekretář Butler
odpovídal za Halifaxe dne 16. května, že britský vyslanec v Praze
prý nenavrhoval žádné zvláštní koncese, které by pražská vláda
měla udělati hakenkreuzlerství; ale upozorňoval ji, že je záhodno,
aby učinila vše, co je v její moci, aby dospěla k dohodě v německé
otázce v Československu.
Bohužel v situaci, v jaké byla Evropa s Hitlerem jako pánem
Německa v roce 1938 po anexi Rakouska, to znamenalo jedno
a totéž. Ani v Paříži, ani v Londýně si to vůbec neuvědomovali.
Věřili v politiku appeasementu s Hitlerem a Mussolinim.
Československá vláda odpověděla na franko‑britský zákrok
v Praze nótou adresovanou dne 15. května 1938 francouzskému
a britskému vyslanci v Praze. Československá vláda přijala s povděkem návrh obou vlád přispěti jí dobrými službami k uspořádání národnostních poměrů v Československu a konsolidaci míru
ve střední Evropě. Jsouc přesvědčena, že zájem obou mocností
se opírá o minoritní smlouvu podepsanou 10. září 1919 v Saint
Germain‑en‑Laye, nespatřuje v tom žádné vměšování do vnitřních
poměrů československých. Přeje si jako dříve spolupracovati na
upevnění míru i tím, že chce uspořádati ve spolupráci se západními mocnostmi definitivně otázku různých národností žijících na
československém území.
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Návrhy britské a francouzské vlády na franko‑britské konferenci
v Londýně budou předmětem bedlivé pozornosti, až půjde o defi
nitivní úpravu národnostního statutu, a budou vzaty v úvahu tak,
aby řešení těchto problémů mohlo přispěti k usmíření národností
na jedné a konsolidaci integrity a síly Československa na druhé
straně. Vládě československé půjde v duchu rad, dávaných jí vládou
francouzskou a britskou – a v duchu jejího prohlášení z 24. března
1938 – především o udržení míru ve střední Evropě a o normálnější
a dokonalejší soužití československých národností v rámci československé ústavy.
Vláda československá chce vyjíti vstříc všem oprávněným
přáním národností, ale musí podotknouti, že výsledek jejích snah
je do veliké míry odvislý od dobré vůle všech účastněných. Jak již
oznámila ve svém memorandu, jest československá vláda pevně
odhodlána dospěti k svému vytčenému cíli a nechce jednání odkládati; přípravné práce již daleko pokročily. Československá vláda
má tudíž pevnou důvěru, že k dohodě dojde; bude vlády britskou
a francouzskou informovati i o postupu svých prací, i o postupu
vyjednávání.
Stanovisko československé vlády sdělené vládám do Londýna
a Paříže bylo tudíž toto: Zákonná úprava národnostních poměrů
v Československé republice má se týkati všech národností.71 Má býti
držena v rámci československé ústavy; tím se vyslovovala československá vláda jasně proti totalitním koncepcím, jak je formuloval
Henlein ve své karlovarské řeči. Neměla v úmyslu jednání nijak
odkládati. A podrobným výkladem dosavadního postupu, zejména

71 Ibid. Vzápětí za Henleinem se totiž počala hlásiti o autonomii také polská
menšina na Těšínsku, podporována jsouc polským tiskem a polskou vládou, žádající, aby se s polskou menšinou nakládalo právě tak jako s německou. A Maďaři přirozeně činili totéž. Tímto konstatováním mělo býti čeleno rekriminacím
z těchto stran, mělo však býti také ukázáno, jak problém je spletitý, a potřebuje
tudíž času i promyšlení.
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neupřímného a záměrně odkládaného postupu strany sudetoněmecké, chtěla vláda vysvětliti, proč jednání nepostoupilo dále, nežli
bylo dne 15. května 1938.
O svém zákroku v Praze uvědomila britská vláda Moskvu,
Varšavu i Berlín. Zákrok v Berlíně provedla podle londýnských
ujednání britská vláda sama. Když se velvyslanec Nevile Henderson
dostavil do zahraničního úřadu dne 7. května 1938, aby Ribbentropovi oznámil obsah pražské demarše a varování britské vlády,
nebyl von Ribbentrop doma. Byl s Hitlerem v Římě u Mussoliniho.
Teprve když se von Ribbentrop vrátil, navštívil jej Henderson dne
12. května 1938 a dal mu aide‑mémoire72 britské vlády.
Britský zápis měl dvě části. V první části Velká Británie sdělovala, že má zájem na vyřešení otázky českých Němců a že očekává,
že berlínská vláda přispěje radou sudetským Němcům k smírnému
řešení. To byla ta část britského zákroku, o němž Hitler vzkázal
anglickému vyslanci, aby ho ukolébal do bezpečí, že považuje
otázku československých Němců za ryze vnitřní otázku, kterou si
Češi sami musí vyřídit s Henleinem; podobně to vzkazoval Hitler
do Bělehradu a do Bukurešti.
Von Ribbentrop lhal Hendersonovi stejně jako jeho pán. Tvářil se
mírným, smířlivým, rozumným jako nikdy předtím. Nedával nijak
najevo, že je britskou demarší překvapen nebo že nepřiznává Velké
Británii právo dělat demarši ve věci českých Němců, jak to dříve
Německo v novinách hlásalo. Uznával velikou obtížnost problému
a vážnost důsledků, kdyby nebyl vyřešen. Projevoval přání, aby
Henderson s ním zůstal ve stálém kontaktu a informoval ho o vývoji.
Dovolával se ovšem karlovarské řeči Henleinovy, aniž by však byl
řekl, že je to minimum. Naopak říkal, že je to podklad pro jednání.
Henderson, aby měl jistotu, dal si prý von Ribbentropem opakovat
tvrzení, že jde o podklad projednání. Ribbentrop pak dodával,
72

Stručný záznam jednání v diplomatickém styku. Pozn. red.
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že mu nálada sudetských Němců dělá starost, že rozčilení jejich
roste. Připisoval ji zlé vůli československých orgánů. Henderson,
věře zase jednou německé šalebné hře, odnesl si z jednání dojem,
že se Německo snaží československé Němce uklidňovat a Berlín
není proti kompromisu. Ve své zprávě do Londýna udělal tudíž
Henderson závěr, že Berlín má dobrou vůli, že chce předejít válce
a že je možno docílit dohody na podkladě autonomie sudetských
krajů nebo federalizace Československa.
Von Ribbentrop zároveň prohlásil – zcela dle osvědčeného
vzoru, jak to kdysi učinil Hitler Schuschniggovi –, že kdyby došlo
k prolití krve v sudetském kraji, bylo by Německo nuceno zakročit,
neboť německý lid by si to prý vynutil. A dodal, že kdyby Francie
pak zasáhla ve prospěch Československa, Německo by ji považovalo za útočníka, proti kterému by se rozhodně postavilo. Podle
Ribbentropova výkladu Německo podezírá Francii, že podněcuje
Československo, aby vzdorovalo, majíc za to, že přichází chvíle pro
organizování všeobecného odboje proti Německu.
Ke zprávě, kterou posílal do Paříže o této rozmluvě Hendersonově s von Ribbentropem, připojil velvyslanec François‑Poncet
poznámku, že von Ribbentrop má naprostou nedůvěru vůči úmyslům prezidenta Beneše. Je prý přesvědčen, že Beneš chce získat jen
čas, aby získal pomoc Ruska, Francie a jiných pro válku. Proto se
prý prezident Beneš chce vyhnout jakýmkoli definitivním řešením,
která naoko ovšem hledá, ve skutečnosti však podle von Ribbentropa nedělá nic, aby se vyhnul válce. Poncet referoval, že ani britský
velvyslanec Henderson není příliš vzdálen tomuto názoru Ribbentropovu ohledně úmyslů prezidenta Beneše.73

73 Měl potud pravdu – Henderson píše zprávu v roce 1941 o své nepodařené berlínské misi, napsal o prezidentu Benešovi –, že věřil, že schovávání
se za Francii, Velkou Británii a sovětské Rusko mu pomůže, aby se vyhnul koncesím, které považoval za nebezpečné a přílišné. Pomluva Hendersonova, tak
ochotně šířená Poncetem v květnu roku 1938, působila v Paříži silným dojmem.
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Když však přišel Henderson k druhému bodu zápisu své vlády,
tu přestala jak mírnost, tak smířlivost, tak rozumnost Ribbentropova. Velká Británie upozorňovala Německo na to, že Francie je
rozhodnuta jíti Československu na pomoc v případě, že by Československo bylo předmětem útoku. A násilí proti Československu,
které by mělo za následek intervenci Francie, by pravděpodobně
vedlo k všeobecné válce, do které by Velká Británie byla zatažena.
Von Ribbentrop na to podrážděně odpověděl, že dobře rozumí, co
tím Anglie myslí…
Toto pevné stanovisko Velké Británie – zdá se – dobře působilo
v Německu i jinde. Dne 14. května 1938 navštívil československého
zahraničního ministra Kroftu německý vyslanec (Ernst) Eisenlohr
a ujišťoval ho, pak osobně i prezidenta republiky, že krize je překonána, že Berlín nepomýšlí na žádné násilné řešení a že se v Berlíně
doufá, že se Československo se svými Němci dohodne. I v Itálii
tak myslili, jak shodně hlásili oba francouzští velvyslanci v Římě,
Blondel i Charles‑Roux.
Ovšem pevnost stanoviska Chamberlainovy vlády byla velmi
pochybná. Ježto Chamberlainova politika appeasementu – zejména
k Itálii – byla velmi ostře kritizována v Americe, navrhla konzervativní poslankyně lady Astorová Chamberlainovi, že ho svede ve
svém domě s americkými žurnalisty při neformální společenské
příležitosti, kde by s ním mohli mluviti o zahraničněpolitických
problémech a správně nahlédnouti do linie jeho politiky. Tak se dne
10. května 1938 sešlo u lady Astorové na obědě čtrnáct amerických
novinářů s britským ministerským předsedou. Chamberlain jim
vykládal své politické plány. Dva z novinářů, Augur, po dlouhá léta
diplomatický korespondent „Times“, a Joseph Driscoll, kanadský

Ministerský předseda Daladier i prezident Lebrun byli zprávou vzrušeni a bylo
zapotřebí ostrého dementi československé vlády, že zprávy a závěry Poncetovy,
ať už pocházejí z jakéhokoliv pramene, neodpovídají pravdě, aby věci byly uvedeny na pravou míru.
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žurnalista a přívrženec Chamberlainova appeasementu, podrobně
popsali tuto rozmluvu: Augur v New York Times ze dne 14. května
1938 a Driscoll v montrealském Daily Star.74 Projevy Chamber
lainovy – i na tehdejší dobu a v ústech britského premiéra neuvěřitelné – byly opozicí interpelovány v britské Dolní sněmovně.
Ministerský předseda jich ani nepopřel, ani nepřipustil. A nejen
u opozice, ale i u vládních poslanců počala po tomto incidentu sílit
nedůvěra vůči ministerskému předsedovi, který se rozhovořil tak
74 Jeden i druhý referovali, že britské vedoucí kruhy nesoudí, že by nebezpečí války v Evropě bylo iminentní. Nic není prý tak jasné jako stanovisko Velké
Británie, že nemůže a nebude bojovat za Československo. Nebude však pro
ně bojovat ani Francie, ani Sovětský svaz. Čechové by prý měli přistoupit na
rozumné německé požadavky, i když führer chce inkorporaci všeho, co mluví
německy, do své říše. Britské kruhy nejsou prý přesvědčeny, že by švýcarský
vzor byl nejlepší pro Československo. Snad by byla výhodnější revize hranic.
Československo by jinak nemohlo přežíti tuto krizi. Ostatně i po vítězné válce
by si Velká Británie rozmyslela, aby k němu připojila znovu německou menšinu.
To by tedy znamenalo posunouti hranici Československa zpět na národnostní linii a předati pohraniční kraje Československa Berlínu. Menší, ale zato zdravější
Československo by bylo výsledkem tohoto řešení.
Hitler žádá sice pro sebe všechny Němce, kteří geograficky jsou mu dosažitelní, ale jistě ne cizí národy. Britové jsou přesvědčeni, že Československo
v nynější formě nemůže existovati. Čechové by měli být praktičtí a dojíti k dohodě s Hitlerem bez války. A pak by byl čas, aby Velká Británie a Francie uskutečnily s totalitními státy spolek čtyř velmocí, z něhož by Sovětský svaz byl
vyloučen. Takový pakt by však musil býti prezentován jinak než bývalý pakt
čtyř, protože britská veřejnost si nepřeje paktu čtyř velmocí, které by měly
diktovati, co se má v Evropě státi. Velká Británie by chtěla dostati dohromady
Francii s Německem a s Itálií pouze za tím cílem, aby byl zachován mír v Evro
pě. – Podrobnou a autentickou zprávu o tomto rozhovoru dal mi dle svých
zápisů také v roce 1939 Edward Hitchcock, dopisovatel bostonského Christian Science Monitor, který byl za mého pobytu v Americe mým sekretářem
a oběda u lady Astorové se jako dopisovatel svého listu dne 10. května 1938
účastnil.
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kategoricky o svém politickém programu do budoucnosti před
cizími novináři, a nikoliv ve sněmovně.75
***

Francouzskou vládu Léona Bluma vystřídal dne 10. dubna 1938
kabinet Edouarda Daladiera. Blum a Herriot žádali Daladiera, aby
Paul‑Boncour zůstal zahraničním ministrem. Naproti tomu pravice
ústy Louise Marina76 a Pierra E. Flandina slibovala Daladierovi svou
podporu pod podmínkou, že Boncour nebude na Quai d’Orsay77
a Paul Reynaud78 ve financích. Pravice byla proti Paul‑Boncourovi
ze tří důvodů: byl prý pro intervenci ve Španělsku, vystupoval prý
v otázkách Československa a střední Evropy iniciativně bez ohledu
na Velkou Británii, ohrožuje tak dohodu franko‑britskou, a konečně
nepřizpůsoboval se zahájením jednání s Itálií britské politice
appeasementu. Nato se francouzským zahraničním ministrem stal
Georges Bonnet. Daladier tím jasně ukázal, které zahraniční politice
75 Opozice útočila na Chamberlaina pro jeho zasahování do zahraničních záležitostí. Sir Archibald Sinclair v interpelaci o schůzce s lady Astorovou řekl,
že slabinou Chamberlainova zasahování do zahraniční politiky jest ta okolnost,
že ministerský předseda si není vědom dosahu slov a svých skutků. Poslanec
Attlee později v mnichovské debatě v říjnu 1938 prohlásil, že Chamberlain vydal Československo dříve, ještě než nastoupil první cestu do Berchtesgadenu.
Bylo v tom mnoho pravdy, neboť názory, které Chamberlain na obědě u lady
Astorové vykládal americkým novinářům, zvlášť dobře pochopili v Berlíně. Přispělo to nesporně k tomu, že třetí říše nepovažovala upozornění Velké Británie
učiněné v Berlíně ohledně Československa po franko‑britské schůzi z 28. dubna
v Londýně za něco, s čím by bylo nutno v každém případě počítati.
76 Louis Marin, francouzský politik. Pozn. red.
77 Myšleno ministerstvo zahraničí, které sídlí na Quai d’Orsay. Pozn. red.
78 Paul Reynaud, právník a předposlední premiér třetí Francouzské republiky. Pozn. red.
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dává definitivně přednost. Tyto dvě orientace zahraniční politiky
rozdělovaly vnitřně Francii.
Hlavní příčinou rozpolcení vnitřní francouzské politiky bylo
sociální zákonodárství francouzské z roku 1936 z doby lidové
fronty. Sociální reformy tehdy zavedené otřásly celou zemí. Francie
zůstala po první světové válce v sociálních opatřeních pozadu za
celou Evropou a v roce 1936 platila draze za své opoždění. V době
sociální a politické krize po roce 1932–1933 bylo zapotřebí zaváděti je najednou, téměř v revolučním kvasu; lidová fronta se tu těžce
dotkla francouzské buržoazie a francouzské střední třídy.
Hospodářská krize třicátých let a devalvace franku zasáhla
Francii pronikavěji, než se na první pohled zdálo. Její buržoazie
byla zaměřena svým způsobem života na určitý pevný příjem
a to bylo sociálním zákonodárstvím a devalvací měny ohroženo.
Střední třídy francouzského národa tyto oběti přinést nechtěly.
Tak se vyvinul ve Francii v boji o nové sociální reformy politický
zápas tříd. Ta část francouzské buržoazie, která zaujala tuto linii,
počala zakládati a podporovati různé totalitní organizace. Obávajíc
se sociálních důsledků možné války, zároveň přijala postoj pacifistů
za každou cenu.
S pacifismem buržoazní pravice setkával se na stejné politické
linii i pacifismus levicový. Francouzská levice byla z tradice pacifistická a protiválečná. Zejména komunisté získávali po jistou
dobu přívržence ve francouzských masách svým rozhodným pacifismem. Nyní, když totalitní režimy počaly útočiti na socialismus
a ohrožovati existenci demokracie, změnili komunisté a z velké části
i socialisté svou linii v silně národní a vlasteneckou politiku. V masách tyto proměny vyvolávaly přirozeně napětí a rozkol; umírněné
levicové skupiny odmítaly radikální vlasteneckou politiku některých socialistických vůdců, pokračujíce v tradičním integrálním
pacifismu (spisovatel Jean Giono, Viktor Basch, předseda Ligy pro
lidská práva, politikové jako Marceau‑Pivert, Paul Faure, Jules Moch
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a jiní). Obdobným procesem procházeli radikální socialisté, jejichž
umírněné křídlo se klonilo zcela rozhodně k politice pravice.
Za lidovou frontou vyšlou z voleb z roku 1936 viděla francouzská
buržoazie sociální revoluci. Obávala se, že demokracie lidové fronty
pohne dělnické vrstvy národa k útokům na sociální privilegia a moc
peněz. Obávala se ruského vlivu, bála se ruské revoluce, bála se
revolučního hnutí španělské lidové fronty. Domnívala se, že nalezla
ochranu proti této možné revoluci v úniku od demokracie do totalitních myšlenek. Vliv fašistické ideologie se začal šířit i ve Francii
jako v jiných státech evropských – co však bylo horší a krajně překvapující – nescházel ani vliv nacistické ideologie, jejíž pronikání
do francouzského politického života bylo soustavně podporováno
a připravováno neuvěřitelně rozsáhlou korupcí jisté části francouzské politické veřejnosti a hlavně korupčního francouzského tisku
z tiskových fondů německého ministerstva propagandy Francouzská buržoazie byla za třetí republiky nositelkou národního a státního smýšlení. Nyní, jsouc dotčena ve svých zájmech hmotných
i ve svém způsobu života, přestala veliká její část býti nositelem
národního a státního smýšlení. Vládnoucí třída francouzská asi od
roku 1934 začala opouštět své úkoly, své poslání, své povinnosti,
které jí diktovala revoluční tradice národa, velikost velmocenské
Francie a pozice Francie mezi evropskými národy.
Jako francouzská šlechta ztratila svým postojem k Francouzské
revoluci definitivně své politické postavení v národě a nikdy ho již
nenabyla, tak francouzská střední třída a buržoazie chtíc nechtíc
se svou politikou od konce roku 1934 vzdávala svého politického
postavení býti strážkyní národního a státního postavení a moci třetí
republiky.
Tento hluboký vnitřní zvrat si vytvořil též vlastní názor o zahraniční politice. Charakteristickým jeho mluvčím byl v první řadě
pravicový poslanec Pierre E. Flandin. V odporu proti vládě lidové
fronty se projevoval tím, že začal tvořit teorii o nutnosti omezování
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se francouzské politiky na západní Evropu a francouzské kolonie.
Chtěl, aby se Francie čím dále tím více ve střední Evropě a na
Balkáně dezinteresovala. Mnozí z jejích mluvčích dokazovali, že po
obsazení demilitarizovaného pásma Německem, Francie, i kdyby
chtěla, nemohla by ve střední Evropě nic vykonat, protože německé
pevnosti na Rýně zahrazují jí cestu. Tento názor rozšiřovali politikové i žurnalisté, vojáci i civilisté.
Pravice a veliká část levice se rozcházely podstatně také v názorech na španělskou revoluci. Pravice vášnivě se stavěla proti myšlence intervence ve Španělsku a podporovala protirepublikánské
povstalce a generála Franca. Levice – zejména její komunistická
část – neméně vášnivě chtěla, aby Francie intervenovala. Socialisté
a radikální socialisté byli rozděleni: většina jedné i druhé strany
klonila se spíše k neintervenci a pacifismu pravice. V březnu roku
1938 barcelonská vláda žádala francouzskou vládu o intervenci
odvolávajíc se na to, že se nemůže ubrániti italskému a německému
intervenčnímu náporu. Ministerský předseda Blum a zahraniční
ministr Paul‑Boncour byli pro vojenskou intervenci. Flandin a Laval
jako vůdcové pravice mobilizovali veškeré zájmy, názory a vášně
francouzské buržoazie proti této politice. Podařilo se jim nakonec
politiku lidové fronty definitivně porazit.
Okupace Rakouska působila na Francouze vůbec velmi zhoubně.
Celou Francií prošla poraženecká nálada, jíž pravice využila k tomu,
aby vnitřní fronta byla ještě více rozpolcená a levice zeslabena.
Ukazovalo se, kam až lidová fronta přivedla Francii v její pozici
mezinárodní. Poraženecká nálada pravice přešla na radikální socialisty a všemi zalomcoval strach z války. Socialisté nebyli na tom
o nic lépe: jedni pěstovali doktrinářsky integrální pacifismus, druzí
byli vyloženě poraženečtí. Strachu z války, který po anšlusu zachvátil Francii, bylo pravicí – ale také zejména zahraniční korumpující
propagandou – plně využito pro rozvracování dosavadní linie francouzské mezinárodní politiky.
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Za těchto poměrů znamenala změna francouzské vlády ze dne
10. dubna 1938, při níž zahraniční ministr Paul‑Boncour, hájící
tradiční politiku Francie ve střední Evropě, byl vystřídán Georgesem Bonnetem, nové období ve francouzské zahraniční politice.
Nový ministerský předseda Edouard Daladier sestavil vládu socialistů. Tím tzv. lidová fronta byla definitivně likvidována, i když
socialisté hlasovali pro novou vládu. Zahraničně se tento nový
kurs okamžitě projevil v první řadě změnou politiky vůči fašistické Itálii. Francouzská politika vůči Itálii se měla koordinovati
britskému appeasementu, který tou dobou prováděl již definitivní
redakci britsko‑italských smluv, podepsaných v Římě dne 16. dubna 1938, uznávajících mezi jiným africké impérium italské a tím
anexi Habeše. Nová vláda, jsouc výrazem panického strachu z války
a vyhovujíc přání francouzské pravicové buržoazie, dále rozhodla
velmi opatrný postup v otázkách dotýkajících se střední Evropy,
kde chtěla postupovat jen v dohodě s politikou Velké Británie. Postup, jaký zvolil Paul‑Boncour, když po anšlusu dal upozornit v Londýně, že Francie poskytne Československu pro případ přímého či
nepřímého útoku ze strany Německa „aide immédiate efficace et
intégrale“ (bezprostřední účinnou a úplnou pomoc), a to i tehdy,
kdyby zůstala pro ten případ osamocena, zdál se většině podporující Daladiera jako nepřijatelně radikální.
Většina francouzských rozhodujících kruhů přijímala stanovisko, že Francie, plníc své středoevropské závazky, nemá jíti do války
sama bez okamžité a současné pomoci Velké Británie. Přitom se
tato politika hlásaná francouzskou pravicí i pacifistickou levicí domnívala, že by společný postup s Velkou Británií pravděpodobně
zabránil vzniku konfliktu, z něhož kruhy pravicové francouzské
buržoazie měly smrtelný strach. Francie tímto postupem ztrácela
samostatnost ve své středoevropské politice. Prakticky to na jaře
roku 1938 znamenalo, že Francie podřizovala svou středoevropskou politiku linii britského appeasementu.
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Rozpolcení francouzské politiky vnitřní i mezinárodní, a tím i francouzské politické veřejnosti, vrhalo zlé stíny i na politické spojenectví
Francie s Československem. Francouzská pravice brzo začala útočiti
na spolek franko‑československý. Začalo se vykládat, že se přece Francie nebude bít kvůli tomu, aby si Čechoslováci ponechali sudetské
Němce, kteří nechtějí s nimi zůstat. Tato propaganda, brzy soustavná,
vytrvalá, usilovná, zasahovala široké vrstvy. Také poraženečtí socialisté se připojili: Paul Faure a Jules Moch79 říkali, že až si Německo vezme
ještě Československo, že Evropa bude míti pokoj. Jiní, jako senátor
Bérenger, říkali, že Francie může sice kvůli Československu mobilizovat, ale že mu nemůže efektivně pomoci. Politizující vojáci přicházeli s teorií, že dokud Československo mohlo Německu vzdorovat
až šest neděl, že to stálo za to, aby Francie s Německem válčila. Avšak
od obsazení Rakouska Německem Československo prý nevydrží déle
než týden a to prý za to nestojí, aby Francie šla do války. Bertrand de
Jouvenel, pravicový žurnalista, psal v La Liberté, že Francie nebude
válčit kvůli tomu, aby Češi utlačovali sudetské Němce.80
Tak se ponenáhlu z československého problému stávala otázka
vnitřní francouzské politiky. Pravicové kruhy ho používaly k tomu,
aby útočily na své vnitropolitické protivníky; útočíce na Československo, chtěly často zasáhnouti francouzskou levici.81
79 Paul Faure, francouzský politik; Jules Salvador Moch, francouzský politik,
ministr veřejných prací (1938). Pozn. red.
80 Bertrand de Jouvenel mne navštívil z jara roku 1938 v Praze a velmi upřímně
mi vykládal vnitřní rozvrat Francie, nemožnost její jíti do války s Německem, a tudíž naprostou jistotu, že se Francie za Československo bíti nebude. Vyložil jsem
mu celou problematiku evropské politiky, jak já ji viděl, naprostou nevyhnutelnost srážky mezi pangermánským a nacistickým Německem a demokraciemi,
a tudíž, je‑li pravda to, co říká, konec Francie jako evropské velmoci. Řekl jsem mu
zároveň, že Československo své politické linie nikdy dobrovolně nezmění.
81 Tak dne 16. března 1938 francouzský žurnalista Léon Bailby, majitel časopisů Jour‑ Echo de Paris a La Liberté de Sud‑Ouest, vycházejících v Bordeaux,
útočil na ministerského předsedu Bluma a zahraničního ministra Paul‑Bon-
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Protičeskoslovenská propaganda šířila v politických a parlamentních kruzích myšlenku, že Československo je neschopno
udržet si sudetské Němce, a že tudíž bude lépe, aby je postoupilo
Německu, nežli aby se kvůli nim měla vést válka. Ostatně ani prezident Beneš, ani předseda vlády Hodža to prý s řešením sudetské
otázky vážně nemyslí; chtějí prý jen Francii a Velkou Británii zatáhnout do války, aby vyšli ze svých vnitřních obtíží. Takovou zprávu
poslal např. v polovici května roku 1938 do Paříže francouzský
velvyslanec v Berlíně François‑Poncet. Ribbentrop prý má nedůvěru vůči úmyslům prezidenta Beneše, který chce jen získat čas,
aby si připravil situaci pro pomoc Ruska, Francie a jiných států pro
válku. Britský velvyslanec Henderson byl téhož mínění.82 Protikomunistická kampaň vedená Goebbelsovou propagandou, líčící Československo jakožto nástupní stát pro pronikání komunistických
idejí do Evropy, byla velmi pravicovými kruhy francouzskými
využívána proti Československu. Stejně byly zneužívány vnitropolitické poměry v Československu po anšlusu, zejména když došlo
k demisi německých aktivistických ministrů a k sloučení jejich stran

coura, že aniž by k tomu byli oprávněni parlamentem, ujistili Československo
o odhodlání nové vlády udržeti závazky, které má Francie vůči Československu,
a válčiti proti Německu, kdyby Československo bylo napadeno. Dne 22. března
1938 tentýž časopis pokračoval ve svém útoku na Československo úvodníkem
Léona Garibaldiho, vrcholícím ve větě: Les os d’un petit soldat français valent,
pour nous, tous les Tchécoslovaques et tout les peuples du monde. [Kosti jakéhokoli francouzského vojáčka mají pro nás větší váhu než všichni Čechoslováci a všechny národy světa. Pozn. red.] Tento postoj byl přímo příznačný
pro názory francouzské pravice na Československo na jaře roku 1938, ohrožené
rozpínavostí německého pangermanismu.
82 Zpráva Poncetova vyvolala v Paříži hluboký dojem a prezident Lebrun
a ministerský předseda Daladier byli jí hluboce vzrušeni. Československá vláda
pověřila proto dne 14. května 1938 vyslance Osuského, aby ujistil Daladiera, že
zprávy Poncetovy, ať už pocházejí z jakýchkoliv pramenů nebo závěrů, neodpovídají pravdě.
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s henleinovci; také opoziční postup slovenských ľudovců byl v témž
smyslu využíván. Vnitropolitické události v Československu byly
prostě vykládány, jako by se Československo vnitřně rozkládalo.
Rada Francouzů, která si po anšlusu uvědomila ohrožení Československa německým pangermanismem, uvědomila si nyní ještě
i to, že Československo má nadto obtíže se svými Němci, a viděla
se již zatáhnuta Československem do války, s jejíž nevyhnutelností
se nechtěla smířiti. Politikové, poslanci, senátoři, žurnalisté aj. se
tázali jeden druhého, zda jest moudré a správné, že se Francie tolik pro Československo exponuje. Současně a částečně v důsledku
těchto myšlenkových proudů byla v parlamentních, politických
a žurnalistických kruzích rozvířena ostrá kampaň proti platnosti
československo‑francouzské spojenecké smlouvy. Německá, maďarská a italská propaganda podporovaly kampaň. Z Francouzů se
exponoval v kampani známý pacifista, jeden z vedoucích činitelů
francouzského zednářství, bývalý radikální poslanec Lucien Le
Foyer, tvrdě, že československo‑francouzská smlouva spočívala na
Locarnu a na článku 16 Paktu Společnosti národů, a argumentuje,
že Locarno bylo Německem vypovězeno, Itálie ze Společnosti
národů vystoupila, Belgie se vrátila k neutralitě, a proto přestal
existovati základ, z něhož československo‑francouzská smlouva
vycházela. Le Foyer udělal pak ze své argumentace velikou akci
ve francouzském parlamentě i senátu. Při dvou příležitostech byla
o jeho argumentaci rozprava jak v zahraničním výboru senátu, tak
v zahraničním výboru sněmovny (24. března 1938), kde poslanec
Pierre Etienne Flandin vzal argumentaci Le Foyerovu za svou
a dokazoval neplatnost smlouvy. Zahraniční ministr Paul‑Boncour vyvracel argumentaci Flandinovu poukazuje na to, že po
vypovězení locarnského paktu Německem dne 7. března 1936
vláda britská na konferenci v Londýně prohlásila dne 19. března 1936, že Locarno zůstává v platnosti a že Velká Británie staví
svoji spolupráci s Francií za podklad locarnského paktu. Ministr
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Paul‑Boncour varoval proto před kampaní proti Locarnu, protože
touto kampaní se podemílá základ pro franko‑britskou spolupráci.
V senátě kampaň proti československo‑francouzské smlouvě byla
neméně silná. Odezva její v zahraničním výboru byla bouřlivá
a rozprava skončila nepříznivě pro československo‑francouzskou
smlouvu, aniž by však zahraniční výbor senátu byl učinil nějaké
usnesení proti smlouvě. Sotva nastoupila Daladierova vláda, list
Le Temps předložil pochybnosti o platnosti československo‑francouzské smlouvy veřejnosti článkem prof. Josepha Barthélemyho83,
uveřejněným dne 11. dubna 1938 v rubrice „Tribune Libre“. Článek
se snažil dokazovati, že smlouva francouzsko‑československá ze
16. října 1925 je neplatná, a že tudíž Francie není povinna vésti
válku proti Německu za tím účelem, aby sudetští Němci byli donuceni zůstati v Československu. Uveřejnění stalo se s vědomím
některých francouzských pravicových kruhů, které chtěly, aby Quai
d’Orsay postupovalo v československých věcech méně samostatně
a více v dohodě s Velkou Británií. Všeobecně se soudilo, když článek
vyšel, že příchod Bonnetův na Quai d’Orsay znamená změnu francouzské politiky vůči Československu a že článek Josepha Barthélemyho je toho dokladem, zejména uveřejnil‑li to vzhledem na poměr
Quai d’Orsay k Le Temps a vzhledem k tomu, že právem neprávem
Le Temps byl považován v diplomatickém a politickém světě za
oficiózní orgán Quai d’Orsay.
Toto mínění bylo potvrzováno též tím, že na Quai d’Orsay dlouho
neměli chuti – přes usilovnou snahu našeho vyslanectví v Paříži –,
aby článek Barthélemyho uvedli na pravou míru. Žádala to Praha,
která vzhledem k článku Barthélemyho chtěla souhlas ministra
Bonneta k uveřejnění Bonnetova prohlášení k Osuskému ze dne

83 Joseph Batthélemy, francouzský právník, politik a novinář. Zpočátku kritik
nacistického Německa, později ministr spravedlnosti ve vichistické vládě. Pozn.
red.
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11. dubna 1938, že chce pracovati na upevnění vztahů k svým
přátelům, a tudíž k Československu, a že prohlášení toto učinil
k našemu vyslanci na důkaz, že se francouzská politika vůči Československu nemění.
V diplomatických a žurnalistických kruzích trvala nějakou dobu
po uveřejnění článků v Le Temps nejistota, ne‑li zmatek. Nebylo dost
jasno, co vlastně Quai d’Orsay chce a sleduje. Rozvinula se nová
tisková polemika pro a proti. (Agence télegraphique Radio, Petit Parisien, Le Matin a opět Le Temps, který chtěl v novém článku úvahy
Barthélemyho oslabit, postavil se za závazky Francie k Československu, ale spojoval to s podmínkou, že Velká Británie půjde s sebou a že Československo se dohodne s ostatními středoevropskými
státy, čímž se možnost války prostě zeslabí nebo vůbec vyloučí. Tím
by se také umožnila dohoda Francie a Anglie s Německem a s Itálií,
poněvadž spojenecké dohody se střední Evropou nemohou [být]
překážkou konečné pacifikaci Evropy. – V některých kruzích v tom
byla viděna politika appeasementu.)
Konečně dne 17. dubna 1938 po novém zakročení na Quai
d’Orsay Le Temps přinesl nový úvodník, nazvaný „La France et Tchécoslovaquie“, v němž reprodukoval zásadní stanovisko Quai d’Orsay,
formulované generálním sekretářem Alexisem Légerem. Le Temps
vycházel z mého velikonočního poselství a jeho slibu, že Československo učiní vše, aby zachovalo mír a nezvětšilo napětí mezi
velmocemi. Francouzské veřejné mínění věnuje prý mému projevu
pozornost vzhledem k svazkům, které spojují Francii s Československem a které jsou definovány v spojenecké a přátelské smlouvě
sjednané dne 25. ledna 1924 a garanční smlouvě z 16. října 1925.
Článek se poté zabývá obsahem obou smluv a praví, že podle mínění francouzské vlády jsou ustanovení článku prvního a druhého
smlouvy z roku 1924 povinná, i když nedojde k nějakému řízení
v Ženevě. Pokud pak jde o dohodu francouzsko‑československou
z 16. října 1925, je tezí francouzské vlády, že tato dohoda není
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pouhým kolečkem locarnského mechanismu. Porušilo‑li Německo
dne 7. března 1936 rýnský pakt, nejsou ostatní signatáři zproštěni
závazků, které na sebe vzali. To bylo konstatováno dne 22. března 1936 na konferenci v Londýně, kde přátelské vztahy mezi Velkou
Británií a Francií byly znovu založeny na věrném zachovávání
úmluv locarnských. Tato doktrína jest také doktrínou britské vlády,
jak to vysvítá z projevů jí učiněných. Pokud jde o odvolání na pakt
Společnosti národů, jest tezí francouzské vlády, že klauzule, podle
níž pomoc a podpora má býti poskytnuta použitím čl. 16 paktu,
nevyžaduje naprosto předběžné řízení v Ženevě.
Jest tudíž stanoviskem francouzské vlády, že nic nemůže za
dnešní situace oslabiti závazky o dohodě a pomoci sjednané mezi
Francií a Československem v letech 1924 a 1925. Takový jest objektivní výklad francouzské doktríny, která podle názoru francouzské
vlády určuje závazky Francie vůči Československu, pokud trvá
nezměněná smlouva z roku 1924 a dohoda z roku 1925. –
Přes toto úřední upozornění trvaly však ve francouzském
tisku útoky proti francouzsko‑československým dohodám dále.
Nejprudší z nich uveřejnil pravicový týdeník Gringoire dne 22. dubna 1938 pod názvem: „Les Français devraient‑ils se battre pour les
Tchèques?“ [Měli by Francouzi bojovat za Čechy? Pozn. red.] Článek
byl uveřejněn v týdnu před londýnskou franko‑britskou konferencí
a byl téhož dne rozšířen v říšskoněmeckém tisku, článek útočil na
Československo všemi argumenty vyhrabanými ze zbrojnice nacistické propagandy. Dovolával se jiného článku v Candide, útočícího
proti policejnímu režimu československému a proti diktátorským
choutkám pražské vlády, která si dala odhlasovati v zákonu na
ochranu státu zákon na potlačování Němců. Obhajoval proti Praze
Slováky, Maďary, Rusíny, Poláky a ovšem českomoravské Němce.
Citoval dále všechny perfidní protičeskoslovenské články týdeníků Je suis partout, L’Action française a jiných. Dokazoval, že válka
Francie na pomoc Československu byla by sebevraždou Francie.
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A nakonec Gringoire učinil závěr: „Proč bychom měli my Francouzi
vésti neužitečnou válku? Proč bychom měli nésti svou kůži na buben
ve prospěch umělého státního celku, jímž jest Československo? Ve
prospěch závazků, které jsme převzali? Vždyť právě ty závazky, jak
dokázal Barthélémy v ‚Le Temps‘, jsou neplatné. Nechceme zachraňovat francouzskou krví pozici prezidenta Beneše, který dělal chyby
na chyby: rozbil rakousko‑uherskou monarchii, byl proti restauraci
Habsburků ve Vídni a Budapešti, nedovolil Polsko zásobovati municí, když v roce 1920 bojovalo se Sověty o svůj život, podporoval
předčasnou evakuaci Porýní a byl otcem francouzsko‑sovětského
paktu. Nechť se Československo samo dohodne se svými menšinami a nezapomíná, že jest ze tří čtvrtin otočeno německým živlem.
Francouzský voják se nebude bíti pro pana Beneše, jako se nebil pro
neguse84 anebo pro pana Negrína85.“
Článek v Gringoire, o němž se později ukázalo, že už tehdy byl
placen velikými sumami od Němců, byl velmi účinný. I Bonnetovi
to bylo příliš mnoho, neboť upozornil redakci listu, že článek dělá
dojem, jako by časopis byl koupen Německem. André Tardieu86
zvláštním článkem korigoval dne 6. května 1938 článek Gringoire
vykládaje, že heslo: „nous ne voulont pas nous battre pour la Tchécoslovaquie“ [nechceme bojovat za Československo – pozn. red.],
které Gringoire vrhal do francouzských mas, jest nesmysl, protože
Francie nebude se bíti za Československo v roce 1938, právě tak
jako se nebila roku 1914 za Srbsko, ale že Francie musí ve vlastním zájmu postaviti se proti německému pangermanismu, který by
chtěl v první řadě stmeliti Deutschtum proti ní. Ale spáchané zlo
84 Etiopský císař. Pozn. red.
85 Juan Negrín, španělský lékař a politik, premiér (1937–39), ministr financí
(1938–39) a ministr národní obrany (1938–39). Pozn. red.
86 André Pierre Gabriel Amédée Tardieu, ve 30. letech třikrát premiérem
Francie. Pozn. red.
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už zůstalo, polemika v tomto duchu vedla se ve francouzském tisku
dále. A vliv německých peněz a propagandy už ze všech francouzských tiskovin tohoto druhu nezmizel a v době Mnichova docílil
pak triumfu.
Po konferenci franko‑britské v Londýně dne 28. až 30. dubna a po
československé květnové mobilizaci se polemika o závazcích francouzských vůči Československu poněkud změnila. Bylo více projevů
a manifestací pro Československo. Jednou z nejdojímavějších byla
cesta pařížského kardinála Verdiera do Československa, který zařídil svůj návrat z eucharistického kongresu v Budapešti tak, aby
navštívil Československo, ačkoliv v Budapešti tehdy už různí lidé
i vysoce postavení hodnostáři mu mluvili o Československu jako
o odbytém činiteli, který za několik neděl přestane existovat. –
Ale kampaň pravicových kruhů proti Československu plně také
neustala. Jejich tehdy nejbojovnější zástupce P. E. Flandin pronesl
dne 12. června novou defétistickou řeč zdůrazňuje, že Francie nebude vésti válku, leč by byla sama přímo napadena, a že se nemá
opakovat to, co se stalo v květnové krizi, kdy francouzská vláda
prý připravila nařízení o mobilizaci. Dokud prý všecky prostředky
smírčí a rozhodčí procedury nejsou vyčerpány, nemá se sahat k mobilizaci vojsk.
A dne 17. června 1938 v zahraničním výboru sněmovny – odpovídaje na kritiku této své řeči – „vykládal“ a doplňoval ji: nehlásá
prý, že se Francie má zříkat svého poslání a zapírat svá spojenectví.
Pokud však jde o Československo, klade jednak otázku, zdali má
Francie sledovati politiku Velké Británie, nebo Sovětského svazu,
jednak zdůrazňuje, že žádat o arbitráž nebo smírčí řízení není
v rozporu s francouzskými závazky k Československu. A on, Flandin, si přeje, aby dříve, nežli by se sáhlo ke zbraním, příslušné státy
užily všech prostředků smírčích a rozhodčích.
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Soudím, že Flandin tu velmi přesně formuloval doktrínu, která
se od této doby začala soustavně vytvářet a přijímat jak v Paříži,
tak i v Londýně:

1. Paříž ve věci Československa bude se konformovat politice
Londýna, Londýn bude žádat, aby Paříž bez dohody s ním nemobilizovala a neučinila nic, co by mohlo uspíšit konflikt válečný.
2. Bude se provádět co nejdůraznější nátlak na Prahu, aby ve
věci československých Němců učinila koncese maximální. Kdyby
však hrozil válečný konflikt, udělá se vše, aby k válce dojít nemohlo,
zejména se bude usilovat o to, aby došlo k jednání smírčímu nebo
k arbitráži, která by válku vyloučila.

To byly vlastně zásady a záměry, které až do Mnichova ovládaly
politiku obou západních velmocí vzhledem k Československu ve
velkých jejích směrnicích i v menších podrobnostech. To vedlo
nejdříve k řadě zákroků obou velmocí v Praze, pak k misi lorda
Runcimana do Prahy, pak k cestě Chamberlainově do Berchtesgadenu a nakonec ke konferenci čtyř velmocí v Mnichově. V podstatě
měly tu obě západní velmoci politiku jednotnou a pak totožnou,
i když britská politika byla v tom jasná a důsledná, francouzská
poněkud nejistá, váhavá, někdy se rozpakující tak daleko jíti a vždy
hledající – ať vědomě, či nevědomě – pro sebe „alibi“. Jedním slovem
to byl soustavně připravovaný a prováděný appeasement.
Od anexe Rakouska byla tudíž situace v Anglii i ve Francii ve věci
Československa nejistá a v obou zemích – v jedné méně, v druhé
více – se stala předmětem vnitrostranických polemik. Vlády si byly
sice vědomy svých povinností v případě přímého německého útoku
pasivními nezůstat, ale válce se chtěly za všech okolností vyhnout;
„kvůli československým Němcům“ – tak zněla stále opakovaná formule – se bít nechtěl nikdo. A politika appeasementu znamenala
postupovat tak, aby nacistické Německo bylo nakonec uspokojeno
– 167 –

a přitom nemusilo – jak k tomu bylo pevně odhodláno – vyvolávat
proti Československu válku.

1.4.4 Dvacátý prvý květen

Za této situace – vnitřní a mezinárodní – se přiblížila známá krize
z 21. května 1938. Byl to první, veliký a přímý otřes mezinárodní
mezi námi a třetí říší a zároveň generální zkouška pro případ nové,
rozhodné a definitivní krize mezi Hitlerem a Evropou.
Proti názoru levých stran rozhodla se pražská vláda připustiti
dle předepsaných zákonných norem v květnu a červnu roku 1938
obecní volby v řadě německých míst v Čechách a na Moravě tak,
jak si to Henleinova strana vynucovala. Protistátní agitace strany
v německých krajích se tím stupňovala do nejvyšší míry; šeptaná
propaganda hlásala, že to bude den rozhodující, „ten den“, o němž
se tak významně stále hlásalo, „že přijde“. Současně se šířily stále
zvěsti, že se počítá při té příležitosti s vyvoláním velkých manifestací a bouří, které umožní vojenské zakročení třetí říše, a tím osvobození československých Němců z nadvlády republiky. Manifestace,
rozvracování a teror henleinovců nebraly konce a neznaly mezí.87

87 Zdálo se, že cílem všech těchto manifestací bylo vyvolati někde větší
srážku, která by dovolila Hitlerovi, aby vtrhl do Československa pod záminkou
(s kterou se oháněl Ribbentrop při zákroku Hendersonově v Berlíně), že Hitler
nemůže dovolit ve svém sousedství prolévání německé krve.
Dne 30. dubna 1938 došlo k velké demonstraci Sudetendeutsche Heimatpartei
v Opavě, kde musila zakročovati policie; demonstrace se opakovaly znovu následujícího dne. Hakenkreuzlerská mládež procházela městem, nacisticky povykovala, ostentativně skandujíc „Sieg Heil!“ a útočíc na české obyvatelstvo. V Ústí
nad Labem pořádali henleinovci dne 1. května slavnost, jejímž hlavním řečníkem
byl Henlein. Slavnost byla menší kopií národněsociálních sjezdů v Norimberku.
I prapory s hakenkreuzem v Československu zakázané nechyběly. Všeobecně se
zdravilo zdvižením ruky. Za výklady knihkupců se objevily mapy velikého Ně-
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mecka s anektovaným Československem. V Broumově byli trhovci z českého okolí
jezdící do Broumova na týdenní trhy místní policií vyzváni, aby do Broumova nejezdili, že prý si toho henleinovci nepřejí; mohli by jim stánky rozmetat a všechno
rozházet. Podobná věc se stala v Rokytnici a Olešnici v Orlických horách.
Němečtí podnikatelé a všechny bohatší a střední německé vrstvy se postavili
úplně do služeb hakenkreuzlerství. Nepřijímali do práce nikoho, kdo si nepřinesl legitimaci, že jest členem Henleinovy strany. V řadě míst na 1. května vyplatili
svým zaměstnancům 15–20 Kč pod podmínkou, že půjdou na manifestace sudetoněmecké strany. Ti obchodníci a živnostníci, kteří zůstávali mimo hnutí, byli
hrozbou bojkotu vháněni do Sudetendeutsche Partei; majitelé domů vypovídali
z bytů ty, kdož nebyli pangermánského hakenkreuzlerského smýšlení. Plané pověsti rozšiřovaly strach a vzrušení. Často byla šeptaná propaganda rýmovaná:
„Im März macht der Führer noch Scherz – Im April macht er was er will – Im
Mai holt er sich die Tschechei – Und im Juni, wenn die Blumen blühen – ist Prag
bestimmt so deutsch wie Wien.“ [V březnu ještě vůdce žertuje – v dubnu dělá, co
chce – v květnu získá Čechy – a v červnu, když pokvetou květiny – bude Praha
stejně německá jako Vídeň. Pozn. red.]
Pocit právní jistoty upadal v pohraničních krajích. Přes zákaz schůzí pořádala
sudetoněmecká strana zcela veřejně přípravy k májovým demonstracím a dala
jim pak vyloženě nacistický a pangermánský ráz. Volby do závodních výborů
byly zaměstnavateli důrazným způsobem ovlivňovány a mařeny. Německé závody v pohraničí oslavovaly narozeniny kancléře Hitlera, organizujíce přitom
tovární apely podle říšskoněmeckých vzorů. Z říšských národních centrál
dostávali ředitelé filiálních závodů u nás pokyny politického rázu. Německá
závodní ředitelství vyzdvihovala zaměstnanost v Německu s poukazem na nezaměstnanost v Československé republice.
Četné osoby, které až do konce února veřejně mluvily proti pangermánskému
hakenkreuzlerství a proti totalitě, začaly se nyní hlásit k Henleinovi. Německá
mládež, zejména od 18 do 25 let, se dostala do stavu úplného politického deliria.
Od rána do večera se politizovalo, ne o jednání henleinovců s československou
vládou, nýbrž o tom, kdy už Adolf přijde. Přesvědčení, že pro něho není překážek, nabyla nábožensko‑chiliastického charakteru. V pojmech těchto mladých
nacistů slovo stát a státní autorita se kryly úplně s pojmem třetí říše, zatímco
orgány československé vlády a vláda sama byly považovány za jakousi cizí moc
nepřátelskou, jejíž existenci jest ještě jen po nějaký krátký čas nutno snášet.
Dne 14. května 1938 došlo k srážce s hakenkreuzlery v Lednici, dne 16. května 1938 v Žatci, dne 19. května v Brně. A následujícího dne v Chomutově,
Chodově a jinde. Při každém pokusu zavésti pořádek protestoval pravidelně
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Vláda postupovala neuvěřitelně mírně vzhledem k situaci v třetí
říši, zejména však ve Francii a Anglii, odkudž jsme byli stále vybízeni k mírnosti a zdrženlivosti, nechtíce vyprovokovati události,
jichž by bylo využito a zneužito proti nám.
Ode dne 10. května 1938 začalo nám naše vojenské zpravodajství
hlásit pohyby velkých německých jednotek vojenských v říši k naší
hranici v prostoru Saska a Bavor. Soustřeďovalo se také letectvo,
tankové jednotky a pěší motorizované divize. Dotazovali jsme se
zpravodajské služby francouzské a anglické a od obou nám to bylo
potvrzováno. Kol 15. května měli jsme už doklady jasné a nezvratné.
První obecní volby v některých důležitých místech severních Čech
měly býti dne 22. května. Naše vojenská správa oznámila vládě
i mně tento stav věcí a generální štáb vyžadoval co nejrozhodněji
a nejrychleji částečnou mobilizaci vzhledem k nízkému stavu našeho vojska v prezenční službě. Docházely nám zprávy, že Hitler
je odhodlán k bleskovému vojenskému útoku proti nic netušícímu
Československu, chce rychle obsaditi pohraniční kraje až k jazykové hranici, vyvolati současně povstání německého obyvatelstva,
a připojiv je pak k říši, prohlásiti na adresu západních mocností
ochotu k míru a k mírové spolupráci… Zdálo se, že vojenský konflikt
mezi třetí říší a námi se blíží…
Po dlouhých a obtížných poradách, v nichž naše politické strany
se dost podstatně rozcházely, došlo se ke kompromisu, který byl
u mne na Hradě dne 20. května 1938 dopoledne ve schůzi vlády

hned poslanec K. H. Frank: československé úřady prý se opovažují mísit se do
svobodného projevu politického přesvědčení příslušníků hakenkreuzlerské
strany. Zdálo se, že hakenkreuzlerům šlo o to, aby vyvolali někde krveprolití,
a tím přinutili německou říši k zakročení v Československu. Konrad Henlein,
sotva se vrátivší z Londýna, odejel dne 19. května 1938 do říše, patrně aby podal zprávu svému pánu a byl pohotově, jestli v následujících dnech k něčemu
dojde… Hitler, vrátivší se z Itálie plný sebedůvěry a rozhodnut k rozhodné akci,
právě na tentýž den svolal poradu svých nejbližších spolupracovníků do Německa.
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a politických stran přijat: nebylo přistoupeno k plné mobilizaci,
bylo však narychlo povoláno na vojenské cvičení asi 170 000 vojáků
a posláno okamžitě na nebezpečná místa na hranicích. Kritickým
dnem byla sobota dne 21. května.88 Zmobilizování těchto vojenských
sil bylo provedeno rychle a bezvadně, přímo skvěle.
Bylo přijato v celém státě s pocitem opravdového ulehčení. Volby
následujícího dne, pod vlivem bezpečnostních opatření v republice,
prošly zcela klidně a nacistická agitace hned všude opadla; přestaly
průvody a demonstrace, přestala sabotáž, zmizely hakenkreuzlerské prapory a všechny ostatní provokace.89 Také německá vojenská
koncentrace na druhé straně hranic byla hned zastavena a dle zpráv
naší i francouzské a anglické zpravodajské služby během několika
dní vojenské jednotky byly vráceny do svých původních garnizón.
Celá Evropa si oddychla, čekaly se opravdu vážné události na našich

88 Měl jsem na ten den smluvenu už od dřívějška návštěvu města Tábora. Mluvil
jsem o husitských bojích, hájících napadenou vlast, a o politice husitského krále
Jiřího z Poděbrad, který věděl, kdy je třeba dělat kompromisy a dohody a kdy je
třeba jít do boje až do konce. Musíme se i v dnešních těžkých dobách od něho učit…
89 Pouze v Chebu došlo k incidentu. Velitel československé pohraniční stráže
ve Falknově dal rozkaz četnictvu, aby v den mobilizace nenechali odjeti z Chebu
žádné motorové vozidlo. Ráno o půl čtvrté 21. května 1938 dva příslušníci Henleinovy strany Böhm a Hoffman jeli na motocyklu směrem z Chebu k Františkovým Lázním. Naše úřady soudily, že oba byli posláni Henleinovou stranou se
zprávami do říše o situaci u nás a o povolávání vojska do pohotovosti. Když je
stráž vyzvala, aby zastavili, oba obrátili motocykly proti stráži; stráž byla nucena použíti zbraně a zastřelila oba jezdce. Tato příhoda poskytla příležitost
říšskému tisku, aby dokazoval, že pražská vláda nemá již situaci v rukou, že
nechce anebo nemůže zastavit pronásledování německého obyvatelstva „komunisty, socialisty a českými šovinisty“, jimž říšská veřejnost dávala veškerou vinu
na incidentu. Na pohřbu jejich v Chebu dne 25. května 1938, jenž se stal velkou
pangermánskou manifestací, přiznal henleinovský senátor Pfrogner, že oba
padli za národněsocialistickou ideu. Vyzval přítomné, aby si vzali z nich příklad:
jest povinností českých Němců bojovat pro ideu Velkoněmecka a také zemřít,
když si to bude přát osud. A Německo jim pomůže…
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hranicích a z toho evropský konflikt. Ve všech opravdu demokratických kruzích Evropy bylo přesvědčení, že jsme svým energickým
vystoupením zachránili mír. Dostal jsem v tom smyslu ze stran
velmi vlivných a rozhodujících řadu uznání a osvědčení.
Během těchto několika posledních dní informovali jsme západní
velmoci diplomatickou cestou jak v Praze, tak i v Paříži a Londýně
o všem, co se u nás a v našem okolí dálo, zejména o koncentrování
německých vojenských sil u našich hranic. Britský velvyslanec
Henderson, dostav tyto zprávy z Prahy a odjinud, navštívil státního tajemníka ve Wilhelmstrasse barona von Weizsäckera a tázal
se ho, co je pravdy na všech těchto pověstech. Weizsäcker je popřel. Hendersonovi to nestačilo a požádal ještě generála Keitela90
o autoritativní prohlášení v té věci. Jménem generála Keitela bylo
mu opakováno, že na věci není nic pravdy.
Německá vláda dala nato dne 20. května úřední ujištění Velké
Británii prostřednictvím Hendersonovým, že pohyby vojska v říši
nemají nic společného s politickou situací a že nejsou ničím více než
pouhou vojenskou rutinou. Stejné ujištění dostal vyslanec Mastný,
když se přišel ptáti von Ribbentropa, zda pohyby německých vojsk
jsou namířeny proti Československu. Jenomže se von Ribbentrop
přitom rozzuřil a řekl Mastnému, že Německo bude nuceno mašírovat, aby pomohlo utiskovaným Němcům, jestliže Československo
nezmění svoji politiku.
Londýn však zůstal pevný a Halifax poslal Hendersona ve smyslu
dohody franko‑britské z 29. dubna znovu k von Ribbentropovi, aby
mu připomněl britský projev z 24. března 1938. Zákrok Hendersonův byl tentokrát ostrý, obvinil Německo z podněcování proti
Československu a byl velmi varovný. Von Ribbentrop nejprve ujiš90 Wilhelm Bodewin Johann Gustav Keitel, německý polní maršál a náčelník
Hitlerova vrchního velení wehrmachtu. Válečný zločinec, popravený po válce na
základě rozsudku Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. Pozn. red.
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ťoval dobrou vůlí, ale po rozhovoru s Hitlerem, jejž československá
vojenská opatření rozzuřila do nejvyšší míry, ostře protestoval proti
anglickému postupu a vměšování se do věci Němců a podporování
Čechů, kteří jsou v každém směru v neprávu. Hrozil, že na jeden
ročník povolaných československých záloh povolá Německo čtyři,
a přímo zuřil na celý postup a politiku Československa.
Na hrozbu von Ribbentropovu, že Německo povolá čtyři ročníky,
upozornila Francie prostřednictvím velvyslance Corbina lorda Halifaxe, že stane‑li se tak, bude Francie mobilizovati. A bude‑li toho
třeba, splní francouzská vláda své smluvní závazky. Francouzská vláda žádala však současně Prahu, aby byla ve svém postupu umírněná
a šla až na meze možných ústupků ve věci minoritních jednání.
Odpoledne dne 21. května přišel Henderson k von Ribbentropovi znovu. Varoval von Ribbentropa, že Francie má své závazky
vůči Československu, a kdyby bylo nutné přikročit k jejich plnění,
že by britská vláda nemohla garantovati, že by nebyla do konfliktu
stržena. Ribbentrop odpovídal, že všechna napomínání by měla být
adresována Praze, a ne Berlínu. Dojde‑li k válce, bude to agresivní
válka vyprovokovaná Francií a Německo se bude bít, jako se bilo
v roce 1914. Stejně vyzněla rozmluva mezi lordem Halifaxem a německým velvyslancem v Londýně. Pohyby německých vojsk byly
prý zcela normální, zato vojenská opatření československá byla vyloženě protiříšská. Halifax poté přijal francouzského vyslance Corbina a řekl mu, že považuje situaci za poněkud uklidněnou, ale stále
za nesmírně vážnou. Nevylučuje jakékoliv možnosti. I ty nejhorší.
Následujícího dne poslal Halifax nový osobní vzkaz Ribbentropovi,
snaže se znovu varovat a zároveň uklidňovat.
Německo zůstalo tudíž ve svém májovém konfliktu s Československem skoro osamoceno proti všem velmocem. Sovětská vláda
dala už dne 11. května do novin prohlášení předsedy Kalinina, že
splní závazky vyplývající ze smlouvy francouzsko‑sovětsko‑československé, a i polská vláda oznámila Londýnu, Paříži a Berlínu, že
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dojde‑li k všeobecnému konfliktu, Polsko zůstane neutrální. V Římě
dal ministr Ciano najevo německému velvyslanci von Mackensenovi,
že Itálie se konfliktu nyní nebude moci účastnit. Za Československo
se postavila Francie s Velkou Británií a Sovětským svazem, za Německo nikdo. Německá politika proto, cítíc se osamocená, ustoupila.
Berlín odvolal vojsko od československých hranic a počal dokazovat,
že on nepodnikal vůbec nic, všecko – vojenská opatření, mezinárodní
pokřik a propagandu – provádělo jen Československo. A tak führerovi zatím nezbylo než ustoupiti, odjet do Berchtesgadenu a tam se
vyzuřit. Byl to v tomto prvním kole zápasu mezi Prahou a Berlínem
náš veliký mezinárodní a diplomatický i vojenský úspěch.
Československá vláda poděkovala československému lidu rozhlasovým projevem ze dne 24. května za disciplínu, kterou ukázal
v této veliké krizi. Požádala národ, aby se nezúčastnil žádných
demonstrací a ničeho, co by mohlo dáti příčinu k nějakým incidentům. Oznámila mu také, že za dnů krize bylo pro udržení pořádku
užito pouze vojska, četnictva a policie a že všechna tvrzení o tom,
jako by péče o veřejný pořádek byla svěřena nějakým soukromým
korporacím, nemají vůbec podkladu. Z druhé strany pak způsob,
jakým májová krize byla československou vládou rozřešena, dal
československé veřejnosti značnou důvěru a uspokojení. Vojenská
opatření ukázala, že československá armáda mohla by se měřiti
s německým sousedem a že by byla pro něho těžkým protivníkem.
Všechny politické strany československé bez výjimky se postavily v době krize za politiku prezidenta republiky a československé
vlády; v obyvatelstvo národních menšin z veliké části. Obyvatelstvo
českých zemí sledovalo pak po májových událostech jednání vlády
s menšinovými národnostmi se zvýšeným zájmem, jsouc si vcelku
vědomo, že musí s nimi dojíti k nějakému ujednání; ale jeho zájem
o to nebyl nijak vzrušený. I v té věci důvěřovalo prezidentovi a vládě, že nedopustí, aby bylo nějak zadáno zájmům československého
národa. Hlavní pozornost české veřejnosti začala se pak obracet
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na chvíli více k blížícím se slavnostem sokolským než k jiným událostem politiky vnitřní nebo zahraniční. –
Ale úspěch, jehož bylo v květnové krizi docíleno, nebyl pro nás
bez povážlivých znamení pro budoucnost. V britském kabinetu byli
členové, kteří si kladli otázku, zdali v tomto konfliktu Halifax nešel
příliš daleko a zdali by se neměla nyní po zažehnání krize učinit
opatření také na druhou stranu. Po této stránce měla pro nás májová
krize – vedle vysokého vypětí národní solidarity a vedle zjištění, že
náš celý alianční systém by byl pro případ konfliktu v květnu roku
1938 řádně fungoval – také své důležité důsledky negativní. Velká
Británie počala se vážně obávati, že by se kvůli Československu
opravdu mohla dostat do velikého evropského konfliktu vojenského.
V Londýně se dověděli, že na hrozbu Ribbentropovu, že na každý
mobilizovaný ročník zmobilizuje Německo ročníky čtyři, odpověděla
Francie, že by v tom případě byla nucena dáti rozkaz k všeobecné mobilizaci. Ulekli se toho a dali britskému velvyslanci Phippsovi v noci
z 22. na 23. května rozkaz, aby zakročil hned na Quai d’Orsay v Paříži.
Britská vláda v zákroku tom projevovala překvapení, že Československo mobilizovalo bez předběžné dohody s Francií a Velkou
Británií. Považovala tento krok za nesmírně nebezpečný, protože
jím Československo dalo najevo, že nechce použíti své arbitrážní
smlouvy s Německem pro vyřešení svého sporu s říší. A Velká Británie projevila obavu, že by Československo, které se neodvolalo na
svoji arbitrážní smlouvu s Německem, ji mohlo strhnouti do války.91
Velká Británie se během dubnových jednání v Londýně zavázala, že
kdyby Československo bylo třetí říší napadeno a Francie mu šla na
pomoc, že by se postavila po bok Francie. Velká Británie proto žádá
91 The Times z 23. května 1938 rozváděly tuto tezi. Připomínaly sliby, které dal Göring a Hitler Mastnému, a pravily, že československá vláda je vázána,
aby učinila drastická opatření k rozřešení svých vnitřních nesnází. Došlo‑li by
však o to k nějakým vnějším komplikacím mezi Československem a Německem,
jsou oba státy podle smlouvy z roku 1925 vázány předložiti je smírčímu řízení.
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ústy svého velvyslance Phippse v Paříži, aby Francie nemobilizovala
bez předběžné dohody s ní.92
Ministr Bonnet přijal – zdá se – hned britské stanovisko, že
Velká Británie má právo žádati na Francii, aby nemobilizovala bez
předběžné dohody s Velkou Británií. Zavolal si také hned našeho
vyslance v Paříži a dal mu o tom dost rozpačitý výklad. Z výkladu
toho se zdálo, jako by nebyl dal britskému zástupci formálně zcela
jasnou odpověď; ale slíbil mu patrně, jak vycházelo z dalšího jeho
postupu, že v praxi Francie nepodnikne nic bez předběžné dohody
s Velkou Británií.
Tím Bonnet podruhé – stejně jako v Londýně na franko‑britské
konferenci dne 29. dubna 1938 – o své újmě a bez jakéhokoliv
jednání s československými nebo ostatními francouzskými vládními
činiteli nebezpečně zúžil obsah československo‑francouzské dohody spojenecké ze 16. října 1925, která ve svých článcích jasně
stanovila, že bude‑li jedna smluvní strana napadena německou říší,
druhá strana jí půjde hned na pomoc. Nebylo tu žádného omezení.
Hlavní však bylo, že až dosud to byla Francie, která v rozhodování
vůči Československu vedla, a Velká Británie se dle toho zařizovala.
Po odpovědi, kterou Bonnet dal Phippsovi, francouzská politika
podřizovala se – zdá se, definitivně – ve věci Československa poli-

92 Německo použilo prvních dní uklidnění, aby se obrátilo hned novou
kampaní proti Československu a vedlo ji tónem, který by zvlášť působil na Londýn. Deutsche Allgemeine Zeitung útočily dne 23. května na nás a na Velkou Británii: V Praze se ukázal nedostatek smyslu pro rovnováhu a přehnané rozčilení
v Londýně by bylo málem uvrhlo svět do světové války. Britové si musí být vědomi, že celá Evropa bude ve stadiu poplachu, budou‑li pomáhati Praze. Francie
jest spojencem Československa, ale tentokrát to byla Velká Británie, která vedla. A v oficiálním prohlášení Deutsche Allgemeine Zeitung ujišťovalo Německo
Sudetendeutsche Partei, že za jejími lidovými požadavky stojí německý národ
i nadále. Völkischer Beobachter psal dne 25. května 1938 o času hloupě promarněném zákroky v Berlíně, zatímco by byl měl Chamberlain volat k pořádku
Prahu.
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tice britské, vykládajíc automaticky československo‑francouzskou
smlouvu úžeji, nežli byla až dosud vykládána, a podmiňujíc plnění
své alianční povinnosti k Československu britskému předběžnému
souhlasu.
Velká Británie – na to budiž už zde upozorněno – dostala londýnským rozhodnutím z 28. dubna a májovým upozorněním Phippsovým ohledně francouzské mobilizace ve prospěch Československa
francouzskou politiku do situace, která se opakovala pak v zářijové
krizi v roce 1938 a v níž se společně rozhodlo, že se ve věci Československa nejen do mobilizace, ale ani do války nepůjde vůbec.
Dlužno totiž zdůraznit, že toto podřízení se francouzské politiky
politice britské po májové krizi bylo rychle a s ochotou v Paříži přijímáno a odpovídalo patrně přáním vedoucích kruhů francouzských.
Bylo to patrno z postupu Bonnetova, který si zjevně přál, aby příliš
samostatné exponování se pro Československo nezavedlo Francii
do konfliktu, v němž by Francie pak zůstala sama. Snad se také –
jako tak mnozí ve Francii – tehdy ještě domníval, že bude‑li jasno,
že se Velká Británie konfliktu o Československo v každém případě
zúčastní, k němu vůbec nedojde. I postup Hitlerova Německa samého až dosud mnohé v tomto mínění utvrzoval.
Také generální sekretář francouzského zahraničního ministerstva Alexis Léger vykládal tehdy československému vyslanci, že
politika Francie vůči Československu bude ve spolupráci s Velkou
Británií účinnější než bez ní. Kdyby bylo Československo napadeno,
co může Francie pro ně udělat? Může mobilizovat a strhnout na
svou západní hranici hlavní část německé armády, po čemž by prý
následoval pomalý boj obležení. Podle Légera v první době přímá
pomoc Francie Československu rovnala by se nule. Ale kdyby Velká
Británie stála s jistotou po boku Francie, pak by už fakt ten sám
patrně konfliktu zabránil. Ne‑li, strhl by asi příklad Velké Británie
Rumunsko a snad i Jugoslávii. Proto jest prý v zájmu Československa postupovati tak, aby se Velká Británie v rozhodné chvíli od
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Francie neodvrátila. Je tudíž v zájmu všech nevyvolati dojem, jako
by Francie postupovala neodvisle od Velké Británie.
Pro Československo byla tato nová diplomatická situace opravdu
nebezpečná. Kladla se hned otázka, kolikrát Velká Británie bude
schopna a ochotna podobně postupovat vzhledem k Německu
jako v květnu 1938 a zda bude vůbec možno udržeti ji na této rozhodné linii až do konce celého sporu. Francie, zachovávajíc si ve
věci Československa samostatnou politiku, mohla v daném případě
vykonati vše, čeho bylo potřebí, a přivésti Velkou Británii v zájmu
svém i Anglie samé k poskytnutí politické a případně i vojenské
pomoci. Také ten fakt, že od jejího postupu do značné míry závisel
postup Sovětského svazu, mohl tu hráti rozhodující roli. Těchto
rozhodujících možností se nyní vzdala. Ale celá tato diplomatická
akce měla pro nás ještě druhou, nebezpečnější stránku: sebemenší
neochota Velké Británie do středoevropských poměrů rozhodně zasáhnout mohla se státi dobrou záminkou pro Francii, kdyby ona
nechtěla své závazky plnit. To se prakticky pak opravdu stalo
na podzim téhož roku během zářijové krize a vedlo k Mnichovu. –
Hned po stažení německých vojenských jednotek zpět do jejich
původních garnizón žádali nejdříve oba vyslanci západních velmocí v Praze – s důrazem, který mne tehdy opravdu překvapoval –,
abychom i my všecky své vojenské síly od hranic hned odvolali.
Marně jsem jim dokazoval, že jakmile to učiníme, začne celá hra
Berlína s našimi Němci znovu a prudké nacistické demonstrace
budou se opakovat s větším ještě nebezpečím pro další vývoj. Žádali
dále, abychom jednali co nejrychleji s našimi henleinovci o dohodu a nabídli jim všecky nutné koncese. Zabráníme tak prý novým
možným demonstracím ze strany říše, která od 21. května nepřestala
denuncovati „český imperialismus, české pronásledování ubohého
znásilňovaného německého lidu a machiavelistický postup Benešův,
který chce vyvolat novou evropskou válku jen proto, aby mohl dále
utlačovati tři a půl miliónu Němců, a udržeti tak svůj hybridní stát“.
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Od této doby soustavná a zavilá propaganda proti mně osobně
z Berlína a od našich nacistů se stala jedním z hlavních článků
denního pořádku. Jsa pokládán za hlavní překážku proti cílům
henleinovských hakenkreuzlerů uvnitř a za hlavního reprezentanta
naší spojenecké politiky vnější vzhledem k nacistickému Berlínu,
byl jsem pod vlivem soustavné německé propagandy nejprve v brit
ských, postupem doby však i ve francouzských vládních kruzích
a pak v určité části politické veřejnosti obou zemí vůbec osočován,
že jsem to především já, který překáží dohodě českého a německého lidu, a že počítám, že hrozba mezinárodním konfliktem, jehož se
na naší straně účastní nejen Francie a Anglie, nýbrž hlavně Sovětský svaz, nám dovolí vykličkovati se z jednání a z celého sporu bez
značnějších ústupků národnostním menšinám v Československu.
Tak informoval soustavně Ribbentrop a berlínská Wilhelmstrasse zejména britského velvyslance sira Nevila Hendersona; ten tomu
věřil a předával to jednak do Londýna, jednak to opakoval v Berlíně
Francouzům a jiným, a v Paříži pak všechny appeaserské kruhy,
které se chtěly konfliktu vyhnout za každou cenu – i za cenu Československu a sobě samým neúměrnou – přijímaly ochotně tyto
názory a šířily je.93– – –
93 Zdá se, že od června roku 1938 Bonnet a Daladier začali ve mně vidět hlavní
nebezpečí. Byl jsem v Paříži líčen jako člověk, který nevidí, kam vývoj evropský
jde, jako člověk uzavřený na Hradčanech a neberoucí zřetel na zájmy Francie, nevědoucí, že doba Versaillí minula, nechápající, že lidé, jako je Beneš a Titulescu,
náležejí už nenávratně minulosti, že chci dokonce býti druhým Metternichem
a terorizovat podunajské národy svou neústupností, násilnictvím a českým imperialismem. Jiní vykládali, že existuji silné rozpory mezi mnou a jinými našimi
„rozumnějšími“ a „ústupnějšími“ politiky a stranami, zejména z pravice, a že jsem
ve svém radikálním postupu stále více a více izolován. Tyto výklady o mně osobně
jako o člověku, který žene Evropu do nejhroznější války především pro své osobní
vládychtivé cíle, se pak v Paříži předávaly diplomatickým kruhům, zvláště také
americkému velvyslanci Bullittovi, který je ochotně přijímal a dále rozšiřoval.
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Květnová krize byla skutečně jistého druhu generální zkouškou,
která upozorňovala Londýn a Paříž, jak by se mohly věci vyvíjet ve
chvíli, kdy se vše bude sklánět k poslední eventualitě – ke konfliktu
vojenskému, vyvolanému Berlínem snad i proti vůli všech ostatních.
Vzali si z toho poučení a vidouce, že Praha by se co nejrozhodněji
bránila, usoudili, že místo, kde se má válce zabránit, není Berlín,
nýbrž Praha.
Britský vyslanec v Praze Newton se ohlásil dne 24. května 1938
u zahraničního ministra dr. Krofty, aby mu sdělil úřední stanovisko
britské vlády ke květnovým událostem. Je po krizi, pravil vyslanec,
nastává jisté uvolnění a jakýsi oddech. Ukázalo se, že demokracie
jsou silnější než diktatury. Britská vláda má však obavy, aby Československo nechtělo využíti své situace, aby se nestalo v jednání
s Henleinem neústupnější. Domnívá se, že by bylo teď právě na
místě, aby Československo vystoupilo s maximální nabídkou vůči
Sudetendeutsche Partei. V táborské řeči prezidenta republiky prý
nebylo zmínky o autonomii pro sudetské Němce. Vyslanec myslí,
že by prezident měl co možno nejdříve učinit „eine grosszügige
Erklärung“ [velkorysé prohlášení – pozn. red.] o svých záměrech.
V Londýně prý soudí, že by Československo mělo rychle udělat vůči
Henleinovi nějaké gesto.94
Vyslanec Newton měl ještě další starost. Obecní volby v Československé republice ukázaly prý přírůstek komunistických hlasů,
zejména v Praze. Nebude míti tato nálada obyvatelstva nepříznivý
vliv na jednání s Henleinem? Ministr Krofta mu vysvětlil, že československá vláda působí stejně na všechny strany, a tedy i na komunistickou, žádajíc je o podporu v celostátní akci po rovnoprávnosti
všech národností. Spolupráce komunistů s demokratickými strana-

94 Na poznámku Kroftovu Newton sám přiznal, že on v žádné gesto nevěří.
Sám vypočítal, co všechno Československo už udělalo: amnestii, volby, povolení
novin. A žádné to gesto vlastně nebylo nic platné.
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mi nebudí pro další postup československé vlády v řešení ryze
národnostních otázek žádných obav.
Na mínění britské vlády působilo obzvláště nepříznivě stanovisko britského velvyslance Nevila Hendersona v Berlíně, který
nepřestával dokazovat své vládě, že prezident Beneš nechce jíti
dostatečně daleko, aby uspokojil požadavky sudetoněmeckého
pangermanismu. Henderson se nemýlil v tom, že úsilí německého pangermanismu rozložiti totalitárním hakenkreuzlerstvím
Československou republiku a zničit celý demokratický politický
systém československý mělo ve mně odpůrce nekompromisního.
Stejně jako vlády v Londýně a v Paříži – jsa zejména pod denním
vlivem Berlína – vůbec nechápal, co je Henlein a jeho program
a v jakém duchu Hitler s Henleinem spolupracuje. Nechápal vůbec,
že v tomto konfliktu se musí v zájmu míru a demokracie, v zájmu
Paříže i Londýna a v zájmu Evropy vůbec podřídit Henlein Praze,
a nikoli Praha Henleinovi. V zářijové krizi se toto nepochopení ještě
stupňovalo. Ale křivdil mi, nemaje žádných znalostí o Československu, považoval‑li mne za odpůrce jakéhokoliv jednání s Němci
a domníval‑li se, že „sabotuji“ jednání o úpravě národních otázek
v Československu.95 Naopak – bral jsem od samého počátku jednání
na nich nejen aktivní, nýbrž i velmi iniciativní účast. Byl jsem si také
vždy a plně vědom toho, že v jednání musíme jíti až na kraj svých
možností. Nechtěl jsem však býti spoluvinen na připravování – vědomém či nevědomém – zkázy a bídy Evropy.
Ze stálých Hendersonových berlínských zpráv a rekriminací
rozmohla se však v britských vládních kruzích zaujatost, ba – zdá
se – i podrážděnost, osobně zahrocená proti mně. Londýnské
vládní kruhy, a po nich pak i pařížské, počaly věřit, že jsem hlavní
95 Vyslanec J. Masaryk musil na úředních místech v Londýně opětovně zakročovat, aby tyto pomluvy – stále a stále se opakující a líčící mne dle výkladů
německých (a také francouzských) reakčníků jako zarytého, vládychtivého diktátora – paralyzoval.
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překážkou dorozumění a smíru v Československé republice. A oba
pražští vyslanci, de Lacroix a Newton, nebyli vůbec schopni, aby
věci dovedli v Paříži a v Londýně vyložit, byli‑li vůbec i oni schopni
je správně pochopit. Naši oba vyslanci, pařížský i londýnský, nebyli
pak prostě s to ty hory nevědomosti a zaujatosti v obou zemích
překonat.
Dne 1. června 1938 chtěl lord Halifax poslati vyslance Newtona
ke mně znovu. Měl mi donésti vzkaz, že britská vláda považuje
Henleinovy požadavky tak, jak je byl předložil v Londýně a jak je
byl poslanec Kundt vyložil ministerskému předsedovi Hodžovi,
za podklad jednání. Henlein nežádal prý v Londýně ani změnu
zahraniční politiky československé, ani reparace za škody, které
prý české němectví utrpělo postupem československých úřadů,
ani uznání nacistické doktríny. A britská vláda, jak vzkazoval lord
Halifax, byla prý silně překvapena, když seznala, že ministerský
předseda Hodža řekl poslanci Kundtovi, že mu do týdne řekne, zdali
považuje jeho požadavky za vhodný podklad jednání.
Ve skutečnosti se měly věci zcela jinak. Henlein v Londýně prezentoval zcela podvodně – dle klasické taktiky Hitlerovy a nacismu vůbec – své požadavky daleko umírněněji, nežli to učinili jeho
pangermánští stoupenci doma. Britská vláda – nemajíc o těchto metodách správných vědomostí – intervenovala v té věci v Paříži u ministra Bonneta. Velvyslanec Phipps sděloval ministru Bonnetovi, že
britská vláda je překvapena, že československá vláda otálí s přijetím Henleinových požadavků, neboť všichni, kteří měli příležitost
mluviti s Henleinem za jeho poslední návštěvy v Londýně, považují
prý jeho požadavky za přijatelné. Vyslanci francouzský a britský
měli by tudíž podle mínění britské vlády podniknouti společnou
demarši u prezidenta republiky a měli by upozorniti na to, že
bude‑li československá vláda takovým způsobem pokračovati, že
ztratí sympatie, které si získala u jejich národů.
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Po zákroku našeho pařížského vyslance k této společné demarši
nedošlo, ale obě vlády, francouzská a britská, se rozhodly provésti
intervence vlastní a odděleně, i když v podstatě v témž duchu
a smyslu.
Francouzská vláda přišla první: podala dne 9. června 1938 vládě
československé svůj zvláštní zápis o jednání Prahy s Henleinem.
Sdělovala v něm naší vládě, že pomalé její jednání s Henleinem
působí starost v Londýně. Britská vláda dala tuto svou starost několikrát najevo jednak v rozmluvách s francouzskými státníky, jednak
přímým upozorněním přes velvyslance Corbina. Corbin zjistil, že
britské kruhy považují Henleinovy návrhy, jak je nastínil v Londýně, za vhodný podklad jednání tím více, že v nich nebylo zmínky
o žádné otázce zahraničně politické ani o nacistické ideologii, jejíž
dovolení by bylo činěno podmínkou jednání. Kdyby prý československá vláda váhala jednati na tomto podkladě, ztratila by patrně
výhodu situace, která po májovém nezdařeném německém pokusu
je pro ni příznivá. Československá vláda by se patrně vystavila nebezpečí náhodných incidentů, záměrně vyvolávaných Henleinovými stoupenci.
Francouzská vláda upozorňovala československou vládu, že
podpora britské vlády, která se ukázala tak účinnou v májové
krizi, nalezla podporu veřejného mínění britského jenom proto,
že britské mínění mělo naději na slušné, rozumné a rychlé dorozumění československé vlády s Henleinem. Veřejné mínění britské
jest zklamáno odklady československé vlády a britské sympatie,
vyvolané rozumným postojem československé vlády, jsou uváděny
v pochybnost. Obrat britského veřejného mínění v neprospěch Československa měl by vzápětí vážné riziko. Byly by otřeseny nebo
zklamány naděje, na nichž spočinula solidární akce franko‑britská
ve prospěch Československa. Průtahy nebo nedostatek dobré vůle,
které by bylo možno klásti za vinu československé vládě, vyvolaly
by neblahé důsledky tím, že by posílily činnost těch elementů, které
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v jednotlivých zainteresovaných státech bojují za politiku rezervy
a abstinence.
Francouzská vláda připomínala československé vládě, že z jejího
stanoviska nejpodstatnější jest to, aby ať už jde o národnostní statut, kulturní vztahy mezi národnostmi, anebo dosazování úředníků,
bylo docíleno režimu, který by jasně dokazoval zájemcům, že by
týchž výhod nemohli získati nikde jinde než v Československu.
Francouzská vláda považovala tudíž za hlavní a naléhavou věc, aby
se československá vláda odhodlala k účinným a konkrétním rozhodnutím, která by odpovídala jak očekávání světového veřejného
mínění, tak nezbytnosti situace, jejíž vyřešení nemůže býti odkládáno.
Zápis francouzské vlády, jak patrno, nejenže přejímal všecky
argumenty nacistických propagandistů anebo těch, kdož jim
podlehli, o neochotě pražské vlády dohodnouti se s našimi Němci
a s Henleinem, ale počal již s mírnou hrozbou československé vládě,
že by se Paříž nemohla postaviti s plnou silou za Prahu, kdyby Praha
ztratila sympatie britského veřejného mínění. Appeasement ve věci
československé začal nabývati v Paříži i v Londýně konkrétnějších
forem. Současně byl v Praze předložen zahraničnímu ministru
dr. K. Kroftovi zápis britské vlády. Byl formálně i věcně příkřejší
než memorandum vlády francouzské.
Britská vláda nám prostě sdělovala, že podle mínění německé
vlády pražská vláda nepodala dosud ani zjevný, ani hmatatelný
důkaz o své dobré vůli dojíti k rozumnému a velkorysému rozhodnutí ve věcech českých Němců. Události až dosud dávají prý za
pravdu Hitlerovi a jeho názoru, že její metoda v jednání nepřinese
žádných výsledků. Němci věří, že československá vláda, spoléhajíc
se na cizí pomoc, nechce ve skutečnosti udělati žádnou uspokojivou
nabídku. Považují řeči o národnostním statutu za bluf. Domnívají
se, že prezident Beneš přijde jen s těmi návrhy, které budou moci
získati pro pražskou vládu britskou podporu. Němci sami budou
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patrně i ty považovati za nepřijatelné. Němci se však domnívají, že
koneckonců třetí říše jest v právu, chrání‑li české Němce a chce‑li
jim zajistiti práva, která pražská vláda jim odpírá.
Britská vláda se dosud snažila zabrániti prudkým polemikám
v německém tisku proti Československu, ale její snahy nemají
žádné vyhlídky na úspěch, pokud zde není viditelného výsledku její
akce v Praze. Jediný nepopiratelný a definitivní úspěch, který prý
měla, bylo uznání Henleina za vůdce sudetských Němců a ochota
československé vlády jednati s ním. Nepomáhají však její odkazy
na národnostní statut ani prohlášení o demobilizaci záložníků.
Německá vláda se domnívá, že pro povolání jich nebylo žádného
podkladu a že záložníci měli býti posláni domů, jakmile se objevilo,
že zprávy, jež vedly k jejich povolání, byly falešné. Berlín se domnívá, že v posledních měsících situace se ještě zhoršila vzhledem
k zakryté české mobilizaci a k hrozbě zavedení tříleté vojenské
služby. To vše Němci uvádějí jako doklad o tom, že prezident Beneš
nechce kompromis.
Stanovisko Němců může býti nerozumné – dodává britský
zápis –, ale jest takové, jak je v tomto zápisu podáno. A bylo by
jistě příkřejší, kdyby vzniklo u Němců přesvědčení, že to Velká
Británie se svými zákroky nemíní upřímně. Ale i toto německé
přesvědčení se denně stává slabším, závisí vůbec od výsledku
jednání v Praze. Bylo by ovšem nespravedlivé klásti všechnu vinu
za průtahy v jednání jen na stranu československou. Ale průtahy
jsou nebezpečné. Jest zde nebezpečí, že se situace ještě zhorší po
dalších obecních volbách, nebude‑li docíleno v Praze nějakého
konkrétního výsledku v jednání. Každý mladý sudeťák mezi dvaceti a třiceti roky je násilnický nacista a jen se ohlíží, kde by našel
nějakou příležitost vyvolati nějaký vážný incident; možná že se to
děje i proti vůli vůdců. Jest nutno tomu předejíti. Všechny pověsti,
které z různých stran slyšíme, mohou býti pokládány za zlomyslné
výmysly a mohou jimi i býti. Ale ukazují na psychózu nejen po obou
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stranách česko‑německých hranic, nýbrž i v Evropě vůbec; kdyby to
mělo déle trvati, mohlo by to vésti k tragickým důsledkům.
Německá vláda – zdůrazňuje dále britské memorandum –
nikdy nedoporučí Henleinovi, aby vyjednával na užším základě,
nežli je karlovarský program. Po poslední jeho cestě do Londýna
britská vláda pochybuje, že by bylo moudré žádati o něco jiného,
protože Henleinova pozice by prý byla podminována a on sám by
mohl býti nahrazen Krebsem anebo nějakým jiným extremistou.
Circulus vitiosus96 může býti podle mínění britské vlády zlomen
jen prezidentem Benešem. Nepřeje‑li si československá vláda buď
plebiscitu, nebo války, bylo by nejlepší, aby to ukázala tím, že by
vzala prostě – v době co možná nejkratší – býka autonomie za
rohy. – Takový byl smysl a obsah této obzvláště významné demarše
franko‑britské, která uzavírala ono nebezpečné období, tak důležité
svými důsledky, jemuž se říká krize z 21. května. –
Z krize této vycházelo – jak patrno – několik zásadních závěrů
a poučení, pro celý další vývoj našeho sporu s Německem krajně
důležitých.

1. Velká Británie a Francie došly po 21. květnu k závěru, že kdyby
se krize ta měla v podobné formě opakovat, povede k válce, do
níž by mohly býti obě západní velmoci zataženy. Německo by se
mohlo opravdu pokusit o vpád do Československa a Praha by se
bránila velmi rozhodně. Bylo by pak rozhodně jejich povinností – to
v zásadě upřímně doznávaly – proti přímé agresi německé vojensky
vystoupit. Této agresi je tudíž třeba zabránit tak či onak v každém
případě.
2. Velká Británie a Francie se definitivně dohodly, že Francie nepodnikne vojenských opatření bez souhlasu Velké Británie za tím
účelem, aby splnila své závazky obsažené ve spojenecké smlouvě

96

Bludný kruh. Pozn. red.
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franko‑československé. Bylo to s Československem nedohodnuté
a jím neschválené zúžení smluvních povinností Francie.
3. Nejsouce připraveny na válku s Německem a ani ochotny
ji vésti kvůli československým Němcům, pokládaly prostě obě
velmoci za nutné, aby vláda československá přijala požadavky
nacistických našich Němců bez ohledu na to, jaké by to mělo důsledky pro ohrožení existence našeho státu, jejich eventuálního
spojence v možném konfliktu s Německem, a bez ohledu na to,
že to musí automaticky rozvrátit náš vnitřní demokratický režim.
Nedojde‑li k dohodě s českými Němci, musilo by se, dle mínění
Londýna a Paříže, každé možné válce zabrániti nějakým postupem smírčím nebo nějakou arbitráží. Po té stránce zákroky obou
velmocí bezprostředně po květnové krizi, a zejména demarše ze
dne 9. června 1938, byly svou rozhodností a ostrostí jednoznačné,
dalekosáhlé a osudné. Francie a Anglie, které rok po tom musily
vstoupit do války proti moru nacismu a fašismu, aniž si toho byly
jasně vědomy, přímo zakročovaly co nejdůrazněji v Praze v červnu
roku 1938, aby byl u nás nacismus připuštěn a stát pro obsazení
nacistickou invazí připraven.
4. Odpor proti této politice z mé strany a z naší strany vůbec
byl pokládán za vědomé odkládání řešení sporu, za záměrné zahrávání si s válkou proti Německu, do níž bychom obě západní
velmoci chtěli lehkomyslně strhnouti, za neupřímnost a neopravdovost v našem postupu. Obě velmoci v podstatě přijímaly většinu
podezírání, výtek, lží a vůbec propagandy, kterou proti nám šířil
Berlín a naši nacisti; v Henleinovi po dlouhou dobu naivně viděli,
zejména londýnští činitelé, politika, který se chce s námi upřímně
dohodovat, a nikoli onoho gangstera, který, stavě se v jejich očích
jako umírněný poctivec, se stále dohodoval s Hitlerem, jak dorozumění s námi zabránit, a který se sám ke svému úkolu, Berlínem
mu danému (tj. pomáhat ke zničení republiky), ve své řeči ze
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dne 4. března 1941 (když soudil, že Německo už válku vyhrálo)
slavnostně a manifestačně a s hrdostí přiznával.
5. Jak jsme si zjistili později, vyvodil z 21. května závěry a důsledky pro sebe také Hitler a naši nacisti. Už dne 28. května ve
zvláštní poradě se svými politickými i vojenskými spolupracovníky
rozhodl, že otázku našich Němců dle své řeči z 20. února 1938 vyřídí v každém případě do podzimu anebo do konce roku 1938, ať
to bude míti důsledky jakékoli, tj. i za cenu války. Dle toho si pak
dohodl postup s našimi nacisty, dle toho jim dával instrukce a oni
dle nich v jednání s námi postupovali. –

Jak patrno, na jedné straně pevnost, rozhodnost a zločinecká
záměrnost, na druhé straně váhání, uhýbání, nátlak na slabého –
jedním slovem: záměrný appeasement.
Taková byla situace ve chvíli, kdy v Praze po krizi z 21. května
a po intervencích Anglie a Francie z počátku června začalo další
naše jednání s Henleinem.

1.4.5 Jednání o národnostním statutu

Když krize z 21. května skončila jinak, nežli se v Berlíně a u našich Němců předpokládalo, přihlásil se Henlein u předsedy vlády
dr. Hodži znovu k jednání. Došlo ke schůzce (s Henleinem a Kundtem) dne 24. května, k druhé schůzce s jinými dvěma zástupci
strany dne 27. května a k třetí schůzi dne 28. května. Zástupci nacistických Němců předložili dr. Hodžovi své požadavky; byl to vlastně
karlovarský program, i když to nebylo výslovně a manifestačně
řečeno a i když se to různými formulemi zastíralo. Dr. Hodža naproti
tomu – ukázav jim na dalekosáhlost jejich požadavků a odmítaje
jejich nacistický program – naznačil jim, jak si představuje hlavní li– 188 –

nie národnostního statutu, který by měl býti základnou pro jednání
se Sudetendeutsche Partei.
Poslanci sudetské strany informovali hned britského vyslance
v Praze Newtona, odmítali tuto základnu a vykládali, že československá vláda nechce jednati v tom duchu, jak to předkládal v Londýně před 21. květnem Henlein.
To mělo za důsledek už dne 1. června zákrok lorda Halifaxe
v Paříži, o němž bylo již výše mluveno; a zákrok obdobný učinil
téhož dne také u mne v Praze britský vyslanec Newton sám, vysloviv mi dle instrukcí z Londýna podiv britské vlády, že Praha
váhá přijmouti Henleinovy požadavky za základ jednání. Nato
pak došlo k důležitému oddělenému zákroku vlády francouzské
a anglické dne 9. června, o němž bylo už výše mluveno a při němž
byla předložena ministru Kroftovi již uvedená memoranda, britské
a francouzské.
Jak jsem již naznačil, v Londýně Henlein, vykládaje svůj karlovarský program, lhal nestydatě. Říkal, že žádá pouze autonomii
kulturní, municipální a okresní – tak, jak to znají v Anglii ve svém
„local government“. Získal si tím určité sympatie v Londýně. Chtěl,
aby byl utvořen ústřední německý Volksrat, prý jen k rozhodování
o místních věcech. Investice v německých krajích měly by být
zadávány podle procenta obyvatelů. Zahraniční politika, finance,
soudnictví a armáda měly by podle jeho londýnského výkladu zůstati v rukou ústřední vlády. Nevykládal tudíž v Londýně o svých názorech na zahraniční politiku vůbec a nežádal změny v zahraniční
politice československé. Varoval však, aby československá vláda
neuveřejňovala a nepředkládala parlamentu národnostní
statut bez porad s ním a s jeho stranou.97 Nějaký diktát nebo

97 Československá vláda schválila dne 19. května 1938 první verzi národnostního statutu. Parlament měl být svolán na 31. května a národnostní
statut mu měl býti předložen k zákonnému projednání. Měl být hned přikázán
společnému ústavně právnímu výboru poslanecké sněmovny a senátu a prodis-
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fait accompli98 prý by jeho strana nemohla přijmout. Zdá se, že
to byl jeden z hlavních cílů jeho cesty. Vcelku byl velmi umírněný,
velmi rozumný, přizpůsobivý představám britským o demokratické
správě a o právech menšinových.
Jeho lhaní bylo záměrné, mělo získat britské a francouzské politiky
a veřejnost pro Henleinovy požadavky, aby je považovali za vhodné
pro diskusi a nutili československou vládu, aby jednala s československým hakenkreuzlerstvím na jejich základě. Trvání na národnostním statutu ze strany naší mělo pak býti vysvětlováno tak, jako by to
neznamenalo žádných změn dosavadního stavu a vycházení vstříc
oprávněným požadavkům německým v míře naprosto nedostatečné.
Při svém jednání se zástupci Sudetendeutsche Partei žádal je předseda vlády, aby mu své požadavky předložili písemně v souhrnném
a úplném zápisu. To se stalo dne 8. června, kdy byl dr. Hodžovi předložen dokument, jehož název zněl: „Náčrtek pro nové uspořádání
vnitřních poměrů v Československu na základě osmi bodů řeči
předsedy Sudetendeutsche Partei Konrada Henleina, předne
sené v Karlových Varech dne 24. dubna 1938.“99
kutován. Bylo v úmyslu projednat jej v obou sněmovnách během tří týdnů tak,
aby do konce června byl odhlasován i v senátu. Vláda měla pro schválení této
předlohy – i jako ústavního zákona, vyžadujícího třípětinové většiny – zajištěnu
tuto nutnou poslaneckou většinu (i pro případ, že by henleinovci hlasovali proti
návrhu). Většina členů vlády ve svém optimismu ještě tehdy nevylučovala, že
statut bude odhlasován i hlasy Henleinovy strany, případně že strana dá svým
členům volnost hlasování. –
98 Metoda stavějící odpůrce bez jednání a předchozího upozornění před hotovou věc. Pozn. red.
99 Byl to elaborát o čtrnácti odstavcích. První požadavek sudetoněmecké
strany týkal se rovnoprávnosti. Nestačila jí rovnoprávnost všech občanů –
jednotlivců před zákonem, žádala, aby jednotlivé národy a národnostní skupiny
jako celky měly rovnoprávnost a právo na svůj vlastní samobytný vývoj. Strana
žádala ve smyslu svých totalitních idejí konstituování národů a národnostních
skupin v právní osobnosti, vybavené orgány je reprezentujícími a které by své
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věci samy řídily a spravovaly a měly by jejich prostřednictvím podíl na správě
státních záležitostí. Právní osobnosti národů měly objímat všechny jednotlivce
jednoho každého národa žijícího ve státě. Jednotlivé národy a národní skupiny
měly požívati základní práva na vlastní svébytnost a na vlastní rozvoj všech sil
a schopností každého národa. Měly míti přiměřený podíl na vedení, utváření
a výkonu státu, měly požívati zákonné ochrany proti odnárodňování, měly míti
ničím nezabranitelnou možnost přiznávati se k své národní osobnosti a právo
na pěstování soudržnosti.
Stát měl býti rozdělen v jednotlivá národní území, která měla býti tak ohraničena, aby mohla tvořiti své státní celky. Na každém národním území měla platiti pro jinonárodní občany reciproční minoritní práva. Úprava národnostních
území měla se stát podle stavu z roku 1918, to jest českoněmecký pangerma
nismus nechtěl uznati žádnou ze změn, které první světová válka provedla
v státoprávním, sociálním a ekonomickém ohledu v českých zemích. Rozdělení
mělo se státi paritními komisemi účastněných národů.
Správa měla býti rozdělena na správu státní a správu autonomní. Autonomie
obcí měla býti obnovena tak, jak byla v roce 1918, a její působnost co nejvíce
rozšířena. Memorandum vypočítávalo, které obory státní správy měly by býti
vyhrazeny správě autonomní.
Zákonodárství mělo býti vyhrazeno jednak centrálním a autonomním národním sněmům. Národní shromáždění mělo býti rozděleno v kurie reprezentující právní osobnost národů a národnostních skupin. Mělo býti příslušno
pro všechny obory státní správy, které by nebyly vyhrazeny autonomní správě,
členové národních kurií tvořili by národní zastupitelstva. Byli by příslušní pro
zákonodárství týkající se samosprávy, pro svůj rozpočet v rámci příslušné finanční kvóty, pro kontrolu uzávěrky finanční a pro návrhy vznášené na ústavní
soud. Mohli by z vůle předsedy autonomní správy dovolávati se hlasování
lidu v národnostní skupině. Zákonodárství autonomní bylo by kontrolováno
kontrasignací prezidenta republiky a ústavním soudem na požádání Národního
shromáždění. Autonomní kurie měly by právo předkládati své návrhy Národnímu shromáždění. Předsedové národních autonomních správ byli by z moci svého úřadu členy centrální vlády a Rady obrany státu a nepotřebovali by pro své
členství vóta důvěry Národního shromáždění. Vedení autonomní správy bylo
by v rukou předsedy autonomní správy, voleného národním zastupitelstvem na
šest let a potvrzeného prezidentem republiky. Měl by právo dosazovati a odvolávati z jejich místa správce jednotlivých oborů autonomní správy, kteří by
spolu s předsedou autonomní správy tvořili její direktorium. Předseda i správcové autonomní správy byli by zodpovědní národnímu zastupitelstvu.
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Naši nacisté zároveň navrhovali, aby ministerstva školství, sociální, zdravotnictví a unifikací byla zrušena. V kanceláři prezidenta republiky, ministerském
předsednictvu, ministerstvech vnitra, spravedlnosti, obchodu, zemědělství, veřejných prací, železnic a pošt měla býti zřízena národní oddělení s náčelníky
vzatými z příslušných národů. V ministerstvech financí a zahraničních věcí
měla býti učiněna opatření, která by chránila hospodářské zájmy jednotlivých
národních úseků. V oboru autonomní správy měla býti nařízení pro provádění
zákona o samosprávě vydána direktorii.
Vedle autonomních obcí zřizoval návrh henleinovců autonomní okresní a zemské správy. Okresy měly býti vedeny volenými okresními hejtmany s okresními
zastupitelstvími a okresními výbory, zemské správy měly býti spravovány zemskými hejtmany, se zemskými zastupitelstvy a zemskými výbory. Odvolání proti
jejich rozhodování mělo jíti k správnímu soudu. Měla býti zřízena znovu kategorie autonomních okresních a zemských úředníků. Měla býti zavedena zásada, že
v první a druhé instanci a tam, kde lze vytvořiti národní sekce v ministerstvech,
i v třetí instanci měli úředníci odpovídati národní příslušnosti teritoria. V úřadech ústřední správy a v úřadech, kde nebylo národních sekcí, měla platit zásada proporcionality státních úředníků.
Statusy úředníků měly býti rozděleny podle národů. Předsedajícímu autonomní
správy by příslušelo, aby navrhoval terno kandidátů na uprázdněná místa vedoucích úředníků národních sekcí v jednotlivých oborech státní správy. Úřed
nictvo autonomní správy bylo by jmenováno stejně jako úřednictvo státní.
Obvody okresních a krajských soudů měly býti rozděleny podle nových národ
nostních teritorií; u vrchních soudů, nejvyššího správního soudu a nejvyššího
poplatkového soudu měly býti zřízeny národnostní senáty.
V jazykové otázce žádali henleinovci, aby autonomní správa byla vedena
jazykem obyvatelstva, aby jazykové menšině byla stanovena reciproční minoritní práva, aby pro město Prahu platila zvláštní ustanovení, jimiž by se dalo
najevo, že patří společenství všech národů a národnostních skupin. Stát měl
vyřizovati spisy v jazyku podání, úřady stejného charakteru měly navzájem dopisovati si vlastním jazykem. Henleinovci žádali, aby v témž duchu byly upraveny nově poměry ve všech centrálních institucích hospodářských, finančních,
pojišťovacích, sociálních, dopravních atd., stejně jako u Československé tiskové
kanceláře, Radio‑Journalu, u státem podporovaných podniků, u fondového hospodářství států a zemí, státních monopolů, ředitelství státní loterie, finančních
prokuratur aj.
Žádali, aby zvláštním vydaným zákonem byly státní rozpočet a státní uzávěrka
rozděleny ve výdajové kapitole na národnostní rozpočty. Klíč měl býti sjednáván
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Předložením tohoto memoranda předsedovi vlády Hodžovi dne
8. června 1938 stalo se Henleinových osm karlovarských bodů
oficiálním programem a požadavkem Sudetendeutsche Partei,
předloženým vládě k jednání. Poslanec Kundt poslal spolu s memorandem dr. Hodžovi dopis, v němž ho upozornil, že z úředních
projevů dalo by se soudit, že pouze národnostní statut byl předmětem porad mezi ním a Sudetendeutsche Partei. Upozorňuje ho tudíž, že tomu tak nebylo, a oznamuje mu, že před zahájením jednání
Sudetendeutsche Partei by chtěla vědět, zda její principy a návrhy,

národními kuriemi a potvrzován prezidentem republiky. Při sjednání klíče mělo
býti dbáno toho, aby se Němcům dostalo většího podílu, aby tak prý bylo napraveno bezpráví na nich spáchané v dřívějších letech. Sumy pro autonomní
správu měly býti přikázány autonomním správám, aby s nimi hospodařily. Investice měly býti zadávány podle národnostního klíče a dodržování jeho bylo
postaveno pod kontrolu nejvyššího účetního a kontrolního dvora. Dodržování
klíčů mělo býti postaveno na podklad zákona o státních zadávkách.
Nové uspořádání státu mělo býti provedeno ústavními zákony, jejichž změna by
byla vázána na takovou kvótu hlasů, aby jakékoliv majorizování nějakého národního celku bylo nemožným. A konečně žádali henleinovci, aby ještě ke svým
politickým požadavkům přidali urážku – žádali, aby zvláštními zákony bylo odčiněno bezpráví, které prý bylo spácháno na německé skupině pozemkovou reformou, univerzitním zákonem, minoritními školami, vysokým školstvím, legionářskými zákony, sanací bank aj. V podstatě to, co Kundt předložil dr. Hodžovi
v memorandu ze dne 8. června 1938, byl starý, podle poměrů upravený a rozšířený plán na roztrhání zemí českých na část českou a německou, jemuž se český živel v celém svém dosavadním politickém životě za starého Rakouska bránil.
Německá část měla býti českému živlu uzavřena, měl býti vyloučen z její správy
a z jejího veřejného života, v české části měl německý živel býti rovnoprávným
s československým živlem. Tak si ostatně naši Němci odjakživa představovali
rovnoprávnost v zemi; to však bylo právě to, čemu se Čechové odvždycky bránili. Československá republika měla býti autonomizována, aby byla atomizována
a nemohla už býti překážkou dalšímu pochodu pangermanismu. Celé její části
měly býti nejdříve vydány do správy totalitárního pangermanismu, aby nejdříve
byl československé demokracii zlomen vaz a aby pak se od ní pod tlakem Berlína
odloučili nebo hned společně s Berlínem ji ovládali, jak se také po Mnichově stalo.
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či pouze národnostní statut mají býti předmětem jednání mezi
oběma stranami. Sudetendeutsche Partei, znajíc zákrok Newtonův
u mne dne 1. června 1938, zřejmě se opírala v této své žádosti
o podporu, kterou jí poskytoval britský kabinet, když naléhal
v Praze, aby československá vláda jednala s českými pangermány
na základě, který Henlein v Londýně nastínil. Ovšem, jak už bylo řečeno, Henlein v Londýně mluvil jinak nežli jeho stoupenci v Praze.
Posunoval do popředí lokální samosprávu, pojem to britské politice běžný. V Praze jeho stoupenci udělali z ní svůj vlastní státní
teritoriální celek, trhající do nemožností státní správu českých
zemí. V Londýně Henlein se zaříkal, že se nechce dotknouti suverenity státní – v Praze jeho stoupenci autonomizovali a atomizovali
československý stát, aby nebyl na překážku budoucím výbojům
Berlína a aby se od něho mohli kdykoli svým jednostranným rozhodnutím oddělit. To vše britská politika podporovala: především
z vlastní neznalosti složitých česko‑německých problémů, ale také
proto, že jí šlo o uklidnění nacistické berlínské obludy, ať věci už
dopadnou tak či onak. Nevěřili, že berlínský a pražský nacismus
byl opravdu tak zlý, jak soudili v Praze, dokud nebyl bombardován
Westminster.
Pod tlakem všech těchto intervencí a zpráv, a zejména pod
přímým tlakem obou memorand – britského a francouzského –
ze dne 9. června 1938, přijal pak dr. Hodža dne 14. června opět
zástupce Sudetendeutsche Partei a dohodl se s nimi na komuniké
(vydaném příštího dne, 15. června 1938), v němž se oznamuje,
že oba dokumenty – memorandum Sudetendeutsche Partei a národnostní statut – se přijímají za základ jednání, ke kterému prý
dojde v nejbližších dnech…
Sám jsem hned dne 9. června německé memorandum bedlivě
prostudoval, podrobil je podrobné kritice, vyznačil, co je nepřija– 194 –

telno pro nás a co lze přijmouti, a předal hned následujícího dne
svůj elaborát dr. Hodžovi.100
V jednání s československou vládou zaznamenala tudíž Sudetendeutsche Partei první úspěch, když v důsledku francouzského
a britského zákroku v Praze byla československá vláda nucena přijmouti za základ jednání memorandum vypracované Henleinovou
stranou se všemi jeho antidemokratickými, totalitními, pangermánsky orientovanými požadavky.
Ve svém zápisu o sudetoněmeckém memorandu, předaném dne
10. června 1938 dr. Hodžovi, jsem konstatoval, že memorandum
Sudetendeutsche Partei je psáno tónem klidným a slušnou formou.
Tvořilo propracovaný právní a politický celek, vypracovaný na základě nacistického právního systému. Pouze formálně hledělo se
nedotýkati demokratických zásad, na nichž byla založena ústava
Československé republiky, ve věci samé tomu tak nebylo. V podstatě bylo vybudováno na národněsociální ideologii, negujíc ideologii
demokratickou. Zjevná byla v něm snaha vybudovati školství německé tak, aby v něm byla co nejvíce uplatněna národněsociální německá ideologie. Provedení návrhu Sudetendeutsche Partei bylo by

100 Po prvním kontaktu se Sudetendeutsche Partei přijal předseda vlády
Hodža dne 17. června poslance Jaksche a dva členy německé sociální demokracie, aby s nimi pojednal o národnostním statutu; a následujícího dne, 18. června
1938, přijal zástupce polské menšiny, aby i s nimi promluvil o jejich požadavcích.
Pangermáni seskupení v Henleinově straně však neuznávali, že by vedle nich
mohla existovati ještě nějaká německá strana, která by se vymykala z totalitní
německé Volksgemeinschaft. Její deník Zeit se tudíž vyřítil na německé sociální
demokraty – a i na vládu – nepřipouštěje, že by se mohlo jednati o německých
věcech v republice také s někým jiným. Vážnější však bylo, že hned po tomto
útoku byly objeveny dne 26. června 1938 v Liberci seznamy politických činitelů,
obsahující asi 1200 jmen, které si sestavila tajná služba Sudetendeutsche Partei
z osob, hlavně sociálně demokratických pracovníků a jiných německých demokratických politických předáků, proti nimž mělo býti zakročeno, až by přišel
den… Řada osob ze Sudetendeutsche Partei, přenášejících takto politické mravy
třetí říše na půdu Československa, byla zatčena.
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znamenalo rozložení jednotného československého státu na několik dílčích států. Dotýkalo se základu československých ústavních
zákonů, zasahovalo do řady jejich podstatných ustanovení a bylo
by vyžadovalo úplné přebudování československé ústavy. To samo
bylo by vyžadovalo práci celých měsíců. Jeho principy nedaly by
se uplatniti na málo početné minority, jako Poláky nebo Rusíny na
Slovensku. Vytvoření národně jednotlivých správních území nebylo
v Československu proveditelné, protože obyvatelstvo bylo tak národnostně promíšeno, že nebylo lze vytvořiti národnostní jednotné
správní obvody. Celý systém memoranda vycházel z předpokladu
zeslabit co nejvíce kompetenci státu. Na rozdíl od tendencí ve
státech autoritativních, zesilujících pravomoc státu, měl se československý demokratický stát ve své soudržnosti co nejvíce zeslabit.
Druhá tendence německého memoranda měla cíl zakrytě provést
územní rozdělení státu. Přitom vybudovávala samosprávné instituce,
které by vytvořily tak komplikovanou státní správu, že by se v praxi
nedala provést a nikdy by se na území, národnostně tak promíšeném, pro svou přílišnou složitost nemohla osvědčit. Nejvážnější
však bylo, že by vytvářela nakonec na témže území několik různých
právních řádů. Pro každou národnost by musil platiti jiný právní řád
a každý jednotlivý státní občan měl si nésti své národnostní právo
s sebou. Svým rozkouskováním státu to byl návrat do středověku
a přijetí návrhů Sudetendeutsche Partei by vedlo k nepřekonatelným správně‑technickým obtížím, zejména pokud by šlo o určení
příslušnosti úřadů. Každý národnostní příslušník by si nesl s sebou
i privilegium fori a v každém správním obvodě by bylo pak pro touž
věc příslušno několik úřadů téže instituce podle toho, o kterého národního příslušníka by šlo. Extrémy memoranda, jako např. funkce
předsedy Volkstagu s právem jmenování samosprávných úředníků,
zrušení řady celostátních ministerstev, existence národních ministrů,
nejmenovaných prezidentem republiky aj., byly tak křiklavého rázu,
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že se systém memorandem navržený musil znehodnocovat v očích
všech vážných politiků i odborníků.
Naproti tomu jsem připouštěl, že by zodpovědní činitelé mohli
vyhověti v celé řadě německých požadavků způsobem, který by
nezadával ani existenci státu, ani jeho demokratickému duchu a základu. Nebyla‑li československá vláda ochotna uznati národnostní
právní jednotky jako nositele práva, mohla přijmouti a zákonně definovati pojem jednotlivých národností a jejich zákonnou ochranu
v československém státě. Mohla by rozšířiti podstatně samosprávu
pro obce, okresy, a zejména země. V rámci zemské správy by mohla
přiznati školskou a kulturní autonomii také s ohledem na možnost
budžetového spolurozhodování jednotlivých národností. Nemohla
by připustiti sekcionování ministerstev, ale bylo možno přijmouti
jmenování úředníků menšinových národností v ministerstvech
a zřízení národnostních oddělení v rámci větších sekcí; stejně
bylo možno připustiti – až do určitého procenta – jmenování německých úředníků do smíšených území vedle úředníků českých
a přiznati všeobecnou zásadu proporcionality úředníků a státních
zaměstnanců jednotlivých národností.101
Byl jsem dále ochoten přijmouti německé návrhy na nové jazykové
právo, na národnostní klíč pro rozpočet a jmenování proporcionálního počtu úředníků a zaměstnanců, zastoupení Němců v centrálních
institucích hospodářských, finančních, pojišťovacích, sociálních
a jiných, a dokonce i odškodnění Němců za politiku prováděnou
od roku 1918 ve věcech školských, ukáže‑li se odškodnění takové
oprávněným. Dále jsme mohli přijetím zákona proti odnárodňování,
zákona o ochraně národností před ústavním soudem a zákona

101 Hájili jsme v této otázce nutnost zaměnitelnosti určité části úředníků na
celém teritoriu republiky proto, aby znali otázky všech oblastí z vlastní zkušenosti a aby pak v nejvyšších úřadech dovedli rozhodnouti dle vlastních znalostí poměrů v celé republice.
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o odpovědnosti byrokracie za porušení národnostních práv postaviti nový poměr národů pod zákonnou ochranu.
Po tomto mém vyjádření předložil předseda vlády německé
memorandum ještě komisi vládních znalců, právníků a správních
odborníků, aby vládě o něm podali dobré zdání.102 Jejich vyjádření

102 Posudek vládních znalců datovaný dnem 12. června 1938 přinášel především doklady, že navrhovaná úprava Sudetendeutsche Partei byla v podstatných věcech v příkrém a zásadovém rozporu s ústavou a že její uskutečnění
nebylo možné bez velmi dalekosáhlé změny ústavní listiny československé. Veliká část toho, co henleinovci navrhovali, odporovala jednotlivým ustanovením
ústavní listiny; a některé důležité body jejich návrhu nedaly se vůbec srovnati
s duchem a smyslem našich ústavních předpisů. Návrh počítal s vybudováním
autonomie nejen u menšiny německé, nýbrž i u menšin polské a maďarské,
a stejnou autonomii předpokládal i u Čechoslováků.
Tu však vznikla otázka, má‑li se rovnoprávnosti národů rozuměti tak, aby způsob vládnutí ve státě byl zcela přizpůsoben požadavkům jedné národní skupiny – nacistické, nedemokratické –, i když by si toho jiné skupiny zřejmě vůbec
nepřály – nebo se ukázal jako naprosto neuskutečnitelný u národní skupiny jiné.
Takto by se pak požadovaná rovnoprávnost ukázala jako vytvářející v jednom
demokratickém státě různé, navzájem si odporující režimy. Celý právní řád
republiky by tím byl rozrušen. Návrh sám překračoval – dle mínění odborníků – v několikerém směru hranice, které bylo třeba zachovávati, neměla‑li býti
ohrožena přímo existence samostatného státu. Posudek právních znalců uváděl
jako takové body obzvláště totalitní požadavky německých návrhů, konstrukci
národního zastoupení a jejího předsedy, jenž nemaje žádné zodpovědnosti ani
souhlasu většiny lidu ve státě, může stát přivoditi do situace, z níž by nebylo
normální cestou vůbec východiska.
Posudek odborníků přiznával, že řada věcí, která spadala až dosud do oboru
ústřední státní správy, mohla by dle přání německých účelně býti vyřizována
úřady samosprávnými; o jiných Němci vyžadovaných kompetencích pro samosprávu však přinášel důkazy, že do oboru samosprávy nepatří a že by měly býti
ponechány v rukou ústřední správy. Připomínal konečně, že německý návrh
může znamenati po několika směrech značné zkomplikování veřejné správy,
v důsledku toho také její zdražení a konečně její zpomalení, kterému nebude
možno vyhnouti se ani při zavedení nejrůznějších kautel [preventivní opatření – pozn. red.], jichž bude řádné fungování správy vyžadovat.
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se ve všech hlavních bodech shodovalo se stanoviskem, které jsem
i já hájil. Zatímco československá vláda studovala memorandum,
podané Henleinem a jeho pangermánskými zástupci, počala vláda
britská býti netrpělivá. Dne 16. června 1938 povolal si lord Halifax československého vyslance v Londýně Jana Masaryka k sobě,
vyptával se ho podrobně na situaci v Praze a sdělil mu, že britská
vláda má obavy, aby československá vláda neodmítla požadavek
totalitně orientovaných stoupenců Henleinových a limine103. Nechť
prý se československá vláda pokusí hájiti nějaký kompromis. Masaryk ho ujistil dobrou vůlí pražské vlády. Pražská vláda nic a limine
nezamítá, jedná o všem.
Aby uklidnil britskou vládu, dal ministerský předseda dr. Milan Hodža dne 18. června 1938 do novin úřední komuniké, že
jednání pokračují, a bude‑li v nich pokračováno s dobrou vůlí na
obou stranách jako dosud a s takovým postupem jako dosud, že
vláda, která jest jednoho mínění, bude moci předložiti Národnímu
shromáždění v červenci řadu zákonů, které položí základ k nové
a trvalé národnostní politice v Československé republice. Na den
23. června 1938 svolal pak politické ministry a pět členů Sudetendeutsche Partei pověřených Henleinem k vyjednávání do Kolovratského paláce k společné poradě. Porada prošla vcelku hladce
hlavně proto, že političtí ministři jen vyslechli výklad delegátů německých, aby si sami z jejich výkladu učinili správnou představu
o cílech jejich strany. Dojmy všech našich účastníků byly, jak mi
všichni souhlasně sdělili, velmi špatné. Zároveň bylo dne 25. června ustanoveno komité československých senátorů a poslanců,
které by v neustálém styku s vládou provedlo přípravné práce pro
projednávání národnostního statutu ve sněmovně.
Ale už dne 27. června 1938 povolal si lord Halifax znovu vyslance
Masaryka a předal mu nový vzkaz pro československou vládu: Vláda
103

Bez věcného projednání. Pozn. red.
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Jeho Veličenstva je prý zklamána pomalým postupem jednání.
Opakuje československé vládě, že jest nutno jednati rychle a že
jest dalekosáhlých koncesí třeba. Veřejné mínění československé
není prý vychováváno k mentalitě velikých koncesí, a to ani tiskem,
ani veřejnými projevy zodpovědných činitelů. Varoval československou vládu, aby si uvědomila, jaký zlý dojem by to udělalo,
kdyby nečinila velkých koncesí a protahovala jednání. Upozornil,
že stejně zlý dojem by se projevil ve Francii. Vyslanec Masaryk
pokusil se Halifaxovi naznačit, že jeho obavy jsou zbytečné. Halifax
však žádal, aby byl o stavu jednání mezi československou vládou
a Henleinem informován a aby se československá vláda vyjádřila
k jeho obavám.
Tímto vzkazem do Prahy urgovala vlastně britská politika odpověď na své memorandum, podané v Praze dne 9. června 1938.
Ze vzkazu lorda Halifaxe mluvily ovšem především henleinovské
argumenty, ale také stálé útoky říšské propagandy, o nichž informoval Foreign Office berlínský velvyslanec Nevile Henderson.104
Vyslanci francouzský a britský dostali pak na svůj zákrok ze dne
9. června 1938 žádané písemné informace o stavu národnostního
jednání, které jsem sám osobně sestavil a které jim ministr Krofta
dne 22. června 1938 jako naši odpověď odevzdal. Odpověď měla
název: Informations confidentielles sur ľétat actuel des négociations
entre le Gouvernement tchécoslovaque et les groupes nationalitaires
(notamment le parti des Sudètes).
104 Zahraniční ministr dr. Kamil Krofta potvrdil vzkaz Halifaxův telegramem
do Londýna a dal Masarykem vyřídit britskému ministru, že československá
vláda pracuje velmi intenzivně jak na přípravách zákonných návrhů, tak i na
získávání jednotlivých stran pro zamýšlené koncese. Každý týden prý přináší
v této práci veliké pokroky. Dal však vyslancem Masarykem upozorniti britského státníka, že jde o přípravu zákonů, které jsou svou povahou velice složité,
a přitom jde o dalekosáhlé koncese, pro něž nutno nejprve získat strany; nelze
tudíž v tomto díle postupovat překotně.

– 200 –

Odpověď především konstatovala, že henleinovské memorandum bylo vládě předloženo teprve 8. června a že je podrobila ihned
podrobnému studiu.105 Zjistila přitom, že teoretická část jeho jest
inspirována ryzím hakenkreuzlerstvím a že praktické požadavky
lze shrnouti do třinácti bodů. Prvních šest bodů žádá ústavní
přeměnění Československé republiky konstituováním národností
jakožto právních osob a poskytnutím jim rovnoprávnosti, rozdělení státu na území jsoucí ve správě každé jednotlivé národnosti,
vytvoření zvláštních orgánů zastupujících jednotlivé národnosti
a novou, těmto změnám odpovídající organizaci vlády se zrušením
řady ministerstev, jichž agenda měla by býti přenesena na orgány
samosprávné.
Druhá část Henleinových požadavků od bodu sedmého do
třináctého – vykládaly vládní informace – žádá proporcionalitu
státních úředníků, reorganizaci justiční správy zřízením národně
jednolitých okresů, novou kodifikaci jazykového zákona, zastoupení
národností v institucích hospodářských, finančních, sociálních,
zdravotních a pojišťovacích, proporcionalitu státního rozpočtu
a kontrolu její, zákonná opatření zakotvující ochranu národností
v ústavě a reparace za škody, které Deutschtumu vznikly politikou
československé vlády, počínaje rokem 1918.
V druhé části odpovědi jsem podrobil pak pangermánské
požadavky a jejich nacistickou ideologii kritice z našeho hlediska
demokratického. A třetí její část obsahovala výčet koncesí, které by
československá vláda mohla v jednání se Sudetendeutsche Partei
učiniti: Byly by to v prvé řadě např. otázky týkající se proporcionality
státních zaměstnanců, užívání jazyka minorit, jmenování minoritních příslušníků do centrálních ústavů kulturních, hospodářských
a sociálních, proporcionalita budžetových výdajů ve prospěch ná105 V podstatě obsahovala všechny hlavní body mého zápisu o německém
memorandu z 8. června 1938, který jsem dne 10. června předal předsedovi vlády.

– 201 –

rodností a její kontrola. Byla tu dále vyjádřena i ochota studovati
náhrady škod za domnělá bezpráví, která snad minority utrpěly;
omezovali jsme to však výhradně na náhradu škod ve školství. V odpovědi byl vysloven souhlas, aby všechen tento soubor reforem byl
postaven pod zákonnou ochranu, která by obsahovala též zákonné
normy na ochranu proti odnárodňování a stanovila zodpovědnost
státních orgánů proti porušení práv národnostních. Tím by byla
celá řada fundamentálních požadavků národnostních obsažených
i v německém memorandu z 8. června uspokojena.
V jiných bodech hledá – praví odpověď z 22. června – československá vláda kompromis, který by dovolil uspokojiti národnostní
požadavky, aniž by tím byla porušena jednota státu a základní
principy československé demokracie. Vláda by chtěla, aniž by přijala národněsociální tezi o etnických skupinách jakožto nositelích
práva, dáti jim zákonnou ochranu jako kolektivním individualitám.
Zkoumá cestu, jak by mohla dáti ve větší míře než dosud školskou
a kulturní autonomii atd. Vláda by chtěla dále realizovati Selbst
verwaltung – samosprávu, kterou henleinovci žádají v nejširším
měřítku, pokud by bylo možno smířiti ji s ideou státní celistvosti.
Vláda se vyslovuje pro dalekosáhlou správní decentralizaci a rozšíření autonomie obcí, okresů a zemí tak, aby pokud možno byla
dána do vlastní kompetence jednotlivých národností ta část správy
(náležející do takzvané Selbstverwaltung), která až dosud jest
v kompetenci ústředních vládních úřadů. Diskuse v této poslední
věci nejsou však dosud ohledně stupně této samosprávy skončeny,
a proto československá vláda nemůže v tom říci ještě své poslední
slovo.106
106 Ve chvíli, kdy jsem tuto odpověď koncipoval, se předpokládalo, že všecky
tyto koncese budou vloženy jako vládní zákonné návrhy do národnostního statutu, aby se tím ukázalo, že německé memorandum z 8. června bylo opravdu
vzato za podklad jednání ve věcech národnostních.
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Tato naše odpověď však Londýn neuspokojila. Ministerský předseda Neville Chamberlain na schůzi kabinetu dne 29. června 1938
zcela jasně obvinil – ve smyslu nacistických zpráv z Prahy i z Berlína – mne a vládu, že úmyslně zdržujeme jednání.107
Na moje insistování pracovalo se po zákroku Francie a Anglie ze
dne 9. června velmi intenzivně v ministerském prezidiu na textu
národnostního statutu tak, že byl v druhé polovině měsíce června
v prvním svém znění hotov. Bylo ještě dále na něm pracováno a došlo
k druhému a třetímu znění, přičemž oba další texty byly propracovanější, dokonalejší a přinášely menšinovým národnostem řadu
nových koncesí ve srovnání s tím, co bylo vyznačeno v odpovědi
vládám britské a francouzské na její zákrok z 9. června 1938. V posledním svém znění – po řadě diskusí v kolegiu politických ministrů –
a u mne na Hradě, kde na moje insistování byly přijaty jednomyslně
hlavně články o samosprávě, přijímající dalekosáhlou decentralizaci
se zemskými sněmy a kuriemi národnostními a se zemskou exekutivou – byl předložen vládě dne 26. července a schválen.108

107 Vyslanec Masaryk naléhal proto na rychlé zásadní rozhodnutí. Nechť prý
vláda ukáže Francii a Velké Británii, jak daleko je ochotna jíti v koncesích, a pak
ať zaujme mužné a nekompromisní stanovisko. Nechť řekne západním velmocem, že má povinnost chránit svou suverenitu. Bylo by třeba, podle jeho mínění, aby vláda československá se vší rozhodností odsoudila kampaň a hanebné
útoky, které proti Československu vedou němečtí státníci a říšské rádio. Mělo by
se poukázat na jednotnost vlády s prezidentem a ministerským předsedou a říci
jasně a nezakrytě, že československý tisk a veřejnost jsou vůči henleinovským
a říšskoněmeckým stálým provokacím krajně zdrženlivé.
108 Národnostní statut ve svém prvním znění přinášel reformu jazykového
práva. Zůstala zásada, že státním jazykem je jazyk československý, nově se zaváděla rovnost jazyků před úřady, a to tak, že dosavadní hranice dvaceti procent jednoznačného obyvatelstva padla. Každý občan mohl by se ve svém jazyku
domáhat před státními úřady svého práva a úřady byly by povinny vyrozumět
ho o výsledku úředního šetření v jeho jazyku. Vedle státního jazyka měla býti
přiznána němčině, maďarštině a polštině povaha úředního jazyka pro správní
oblasti, kde tyto jazyky měly většinu. Nebylo dosud jisto, zda změny jazykového
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práva se provedou cestou zákonnou, či správní, pro osnovu zákonnou bylo zapotřebí kvalifikované většiny, a tedy zapotřebí, aby Sudetendeutsche Partei hlasovala s sebou.
Nejdůležitějším bodem statutu byla samospráva, podobná ve svém rozsahu spíše anglickému selfgovernmentu než irské home‑rule. Šlo o vybudování auto
nomie již stávající. Jádrem jejím byl návrat k samosprávě, jak existovala v monarchii rakousko‑uherské. Okresní a zemská zastupitelstva měla býti volena
a měla být, pokud by šlo zejména o zemská zastupitelstva, rozdělena na národnostní kurie, v Čechách a na Moravě na kurie české a německé, na Slovensku
na kurie slovenské a maďarské. Zákon o správní reformě z roku 1928 měl býti
novelizován, zemská zastupitelstva přeměněna v zemské sněmy s právem normotvorné činnosti, to jest měly míti právo vydávat prováděcí zákony pro stávající zákony celostátní. Státní správa jak v zemích, tak v okresech neměla býti
reformou dotčena, zejména nikoliv politická správa s policií a četnictvem.
Pokud šlo o proporci národnostní ve státní a veřejné službě, byla přijata zásada,
že Němci mají v celém státě nárok na 22 %, v Čechách pak na 33 % německých
zaměstnanců veřejných. Henleinovci však s tím nesouhlasili a žádali, aby kvóta
byla přiznána dle okresů, takže např. na Liberecku by měli dle počtu příslušníků
německé národnosti 96 %. Pro tuto parcelaci nebylo však porozumění na české straně. Rozpočet měl býti rozdělen na národnostní kvóty, Němci měli dostat
22 % rozpočtu, ovšem nikoliv ve všech rozpočtových položkách. Ministerstva
národní obrany a zahraničí měla býti z kvót vyjmuta. Školská samospráva měla
pro národnosti jinojazyčné znamenati možnost úplného vyžití se na poli školském a kulturním. Měla býti omezena kontrolou a zásahy ministerstva školství.
Státní dozor na učebnice, školy a univerzity měl býti zachován. Peněžní příděly
na školství a kulturní péči měla si každá národnost spravovat sama.
Československá vláda hleděla též v otázce německé Selbstverwaltung nalézti
nějaký kompromis, kterým by sjednotila zájmy československého státu s požadavky henleinovského pangermanismu. Domnívala se, že by to bylo možné, kdyby byla obnovena samospráva zemí existující před rokem 1914 a kdyby tato
samospráva byla rozdělena podle národností tak, jak podobné rozdělení bylo
zavedeno před světovou válkou v zemi moravské vyrovnávajícími zákony z roku
1905, k nimž dal souhlas jak český, tak německý živel na Moravě, šlo tedy v podstatě o obnovení staré samosprávy zemské a rozdělení její na národnostní kurie.
Návrh mnou připravený v tomto smyslu byl předmětem porady politických ministrů Hodži, Bechyně, Černého, Frankeho, Šrámka, Dérera, Ježka a Krofty u mne
na Pražském hradě dne 30. června 1938 o čtvrté hodině odpolední. Vyložil jsem
přítomným, že jde o projednání zásadních otázek ve věci samosprávy a určení
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Chtěje čeliti výtce ministra Halifaxe, že své veřejné mínění nevychováváme dostatečně k dohodě s Němci a pro dalekosáhlé koncese
ve věcech menšinových, promluvil jsem – po dohodě s předsedou
vlády – k národu v rozhlase dne 30. června 1938, ohlásil mu nutnost
národnostní dohody, jakož i hlavní její připravené již zásady, a skončil jsem přibližně těmito slovy:
Jsem přesvědčen, že v dohledné době rozřešíme národnostní
problém spravedlivě a rozumně a že se dostaneme z přítomné krize

principů na základě, na němž by se měl hned vypracovat návrh zákona. Navrho
val jsem, aby země česká, moravská a slovenská tvořily právní osobnosti a aby
samospráva zemská byla oddělena od správy státní. Stejná dvojí kolej správní
měla býti zavedena ve správě okresů. Zemské sněmy měly fungovati jako celky
s vlastní kompetencí a býti rozděleny v národnostní kurie (s vlastní kompetencí). Měly v zásadě míti normotvornou činnost, prováděnou v rámci zákonů říšských. Nově rozšířená kompetence samosprávy měla býti pojata do podrobného návrhu zákona o rozšíření kompetence samosprávy. Bylo třeba sjednati též,
budou‑li míti národnostní kurie po příslušném a bedlivém vymezení též nějakou normotvornou kompetenci. Dle těchto nových významných změn měly býti
znovu organizovány zemské výbory. Předpokládalo se vytvoření zemského výboru a případně rozdělení jeho ve výbory kuriální. V tom případě bylo by zase
nutno přesně stanovit kompetenci společného zemského výboru i výborů kuriálních. Návrh příslušných zákonů měl býti hned vypracován odborníky.
V podstatě znamenal tento kompromisní návrh republiky vypracovaný návrat k starému zemskému zřízení, jaké v Čechách a na Moravě existovalo před
světovou válkou podle rakouské ústavy z r. 1860. V rozdělení sněmu na kurie
a v rozdělení zemského výboru na kurie splňoval návrh dávná přání německých
politiků z Čech a Moravy, návrhy, s nimiž přišli v době punktačního jednání a jež
český národ volbami z roku 1890 na celé čáře odmítl. Rozdělení zemského výboru na kurie domáhali se Němci po celou dobu ústavních bojů mezi Čechy a Němci
a domohli se ho teprve annenskými patenty při ustavení zemské správní komise
roku 1913. Ale ani tehdy nebylo uvažováno o tom, aby se kuriím dala kompetence normotvorná. Nelze tudíž říci, že by ústupky, k nimž se byl odhodlal ve
svém státě většinový československý národ, byly ústupky nepatrné. Německý
program před světovou válkou byl československými ústupky splňován téměř
do písmene; i předváleční pangermanisté byli by bývali spokojeni s ústupky československého národa, kterých nikdy předtím nemohli dosáhnouti.
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ven silnější než dřív. Československá vláda půjde v ústupcích až
k hranicím možnosti. Domnívám se, že mír bude zachován a že národ zůstane ušetřen hrůz války. Československo chce mír a svobodu
pro jednoho každého.109
Žádal jsem předsedu vlády, maje stále na mysli intervence Londýna a Paříže, aby národnostní statut byl co nejrychleji dán do formy
zákonných předloh a předložen parlamentu. Na počátku července
tomu tak bylo a všechny přípravy v tomto smyslu byly učiněny.110

109 Od ducha tohoto projevu odlišoval se velmi ostře Henleinův projev na
schůzi zakázaného „německého bundu“ v Chomutově, které se účastnilo přes
devadesát tisíc lidí. Henlein mluvě s vědomím toho, že naše přípravy národnostního statutu jsou hotovy, děkoval prozřetelnosti za to, že ho zvolila, aby vyvedl
Sudetendeutschtum z bídy pokoření a aby se pokusil pro ně dosíci svobody
a práva, které jim náležejí. Díky obětavosti a činnosti Němců v Čechách a na
Moravě stojí dnes Němci v obou zemích, dříve neznámí a quantité négligeable
[zanedbatelné množství], v popředí světového dění. A jeho zástupce K. H. Frank
byl dne 11. července 1938 v karlovarském proslovu vůči cizím novinářům vůči
našim přípravám ještě jasnější.
Bylo by chybou domnívati se, že jsou zde nějaká vážná jednání mezi československou vládou a Sudetendeutsche Partei. Je jen vzájemné zjišťování stanovisek jedné a druhé strany. Sudetendeutsche Partei stanovila svůj program dne
24. dubna 1938 v Henleinově řeči v Karlových Varech a její požadavky obsažené
v ní nebyly vzaty za základ jednání. (Frankův výklad byl vědomě lživý, protože
věděl, že československá vláda přijala požadavky Sudetendeutsche Partei za
základ jednání, ovšem spolu s elaboráty, které sama vypracovala. Jednalo se
o jednání, a nikoli o diktát jednoho či druhého.)
110 Toho právě se naši nacističtí Němci obávali nejvíce, a proto v téže době
byla vyvolána jimi v říši nová kampaň. V červenci začaly říšskoněmecké noviny
znovu útočiti na Československo, protože prý pražská vláda chce předložiti národnostní statut Národnímu shromáždění v Praze k odhlasování. To prý by bylo
v rozporu s komuniké, které pražská vláda vydala o národnostním statutu dne
4. července 1938, v němž slíbila, že konečný text národnostního statutu zůstane
otevřen tak dlouho, až německé a jiné národnosti v Československu budou se
moci o něm vysloviti. Listy žádaly výslovně Velkou Británii, aby zabránila tomu,
aby se stalo něco podobného.
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Vláda počítala s tím, že hned po sokolském sletu předloží
Národnímu shromáždění vládní návrhy, o nichž chtěla asi ještě
týden jednat se stranami a oznámit je pak veřejnosti. Chtěla, aby
její návrhy byly za spolupráce všech diskutovány a odhlasovány.
Počítala, že i opozice bude bráti účast na diskusi a že bude na nich
spolupracovat, i kdyby je jako celek neschvalovala. Domnívala se,
že její předlohy budou odhlasovány ještě v letním zasedání československého parlamentu a že nebudou čekati, aby byly odhlasovány
až v podzimním zasedání.
Skutečný stav vnitropolitický vzhledem k národnostnímu statutu, stav jednání s Němci a opravdové naše cíle a úmysly byly přesně
vyjádřeny v telegramu, který jsem sám koncipoval a požádal dne
3. července ministra Kroftu, aby jej zaslal našim hlavním vyslanectvím (především do Paříže, Londýna, Moskvy a Washingtonu)
k informaci. Zněl doslova takto:
„Stav jednání o řešení otázek národnostních je tento:

1. Všecka řešení, která budou učiněna, budou platit pro všechny
národnosti, a nejde tudíž jen o otázku německou. Proto ministerský
předseda jednal nejen s SdP, nýbrž se všemi národnostmi a ovšem
také s německou sociální demokracií, která stále zůstává v bližším
svazku s blokem vládním.
2. Ježto SdP je nejsilnější a okolnostmi se stalo, že kol ní se
soustředil zájem mezinárodní, jedná se především s ní a vzalo se
v úvahu při celém jednání zejména její memorandum podané vládě dne 8. června. Vedle toho však připravila si vláda program svůj
a na základě rozhovorů s národnostmi jej v posledních týdnech
doplňovala a přepracovala. Tak se dostává nyní k definitivnímu
náčrtu zákonných předloh, jež jako národnostní statut mají přijít
v nejbližší době do parlamentu.
3. Hned po sokolském sletu vládní návrhy, o kterých se ještě asi týden
bude jednat jednak mezi vládními stranami, jednak s SdP a ostatními
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národnostmi, ohlásí vláda veřejnosti a předloží pak parlamentu, kde
za spolupráce všech stran budou diskutovány a odhlasovány. Počítá
se tudíž s tím, že i opozice bude na diskusi brát účast, a že i kdyby je
jako celek neschválila, přece na nich bude pozitivně spolupracovat.
V každém případě vše bude jako celek skončeno a přijato ještě v tomto zasedání parlamentu a nebude přenášeno do podzimu.
4. Ve stranách vládních je v podstatě už souhlas, že budou předloženy zákony jazykové, zákon o poměrné účasti národností na
počtu úředníků a na státním rozpočtu, zákon proti denacionalizaci
a zákon o školské autonomii v rámci zemských školních rad.
5. Nejdůležitější bude zákon o samosprávě, který v zásadě znovu
obnoví starou zemskou samosprávu (Čechy, Morava, Slovensko),
rozšíří kompetenci zemských zastupitelstev a zřídí v nich národnostní kurie, v nichž dlužno hledat hlavní koncesi požadavkům
našich Němců. Dále se zřídí stará samospráva okresů, zřídí se
zemský a okresní status úřednický, oddělený od statusu úředníků
státních, provede se decentralizace mnohých kompetencí z ministerstev a centrálních úřadů do zemských a okresních úřadů samosprávných, takže v řadě věcí (zejména hospodářských, finančních,
sociálních, hygienických, ve věci veřejných prací a v mnohých
věcech školských) se přenese dosavadní rozhodování na činitele
samosprávné, jež budou voleni z prostředí jednotlivých národností.
6. Nejde tedy sice o autonomii teritoriální a rozdělení jednotlivých zemí na samosprávné národnostní celky. Zato však se připravuje bezesporu značná decentralizace kompetence centrální
vlády a parlamentu do zemí a okresů, přičemž zvláště také v problému slovenském bude učiněn pokrok velmi značný. Stejně se tím
dostane Němcům ve věci samosprávy značných nových práv. Ze
jména samospráva v německých okresech bude plně v jejich rukách,
i když moc státu bude okresními hejtmany střežena, a v zemských
zastupitelstvech v Praze a v Brně přes své národní kurie obdrží jak
věcné, tak zejména značné prestižní koncese.
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7. Předpokládá se, že SdP se účastní i dalšího jednání před definitivním předložením návrhů parlamentu i parlamentní diskuse
o vládních návrzích. Soudí se však, že návrhy jako celek nepřijme,
ale dle všeho je bude tolerovat. Přesto se nedá dosud o jejím konečném postupu říci nic definitivního. Podléhá vlivu Berlína. Vláda
sama a celá naše vládní většina v tomto směru půjde neúchylně,
důsledně a pevně a přes udané hranice jíti dále nebude moci.
8. Ve chvíli, kdy věc bude veřejnosti předložena, bude třeba
vynaložiti všecko úsilí, aby i vlády i veřejná mínění jednotlivých
států byly poučeny správně o tom, jak veliké ústupky činí se tu
národnostem a jak veliké oběti přináší tu ČSR všeobecnému míru
a spolupráci se sousedy. Podrobné instrukce budou Vám v tom
smyslu včas zaslány.“

Předseda vlády předložil Sudetendeutsche Partei své návrhy
a celý národnostní statut v prvém znění dne 30. června 1938.
Doprovázel je dopisem, v němž potvrdil Sudetendeutsche Partei
sdělení, které učinil jejím delegátům, že přijal vedle svých elaborátů
za základ k jednání o úpravě národnostních věcí v republice stejně
také návrhy strany, obsažené v náčrtku ze dne 8. června t. r. Přitom
v podrobné kritice stanoviska sudetských Němců vyložil, že za
těchto okolností návrh vládní je kompromisem, přinášeje vedle původních stanovisek vlády také řadu požadavků sudetoněmeckých,
obsažených v jejich původních návrzích.
Znění takto formulovaného statutu, předložené Sudetendeu
tsche Partei, neslo název: Zásady úpravy národnostních poměrů,
pokud se nedotýkají ústavního uspořádáni státní moci.111
111 Elaborát předložený Sudetendeutsche Partei nebyl elaborátem definitivním. Byla to první verze národnostního statutu, který byl v dalším jednání
vládou opraven a doplněn. Verze druhá byla mnohem obsáhlejší a podrobnější
než elaborát, který vláda Sudetendeutsche Partei dne 30. června předložila.
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Současně s první verzí národnostního statutu dala československá vláda Sudetendeutsche Partei na vědomí text návrhu
ústavního zákona, kterým se stanovily nově zásady jazykového
práva v Republice československé. Byl současně doručen politické
parlamentní šestce dne 9. července 1938, v níž zasedali poslanci
Malypetr, Soukup, Patejdl, Chalupa a Dufek.
Kolem dvacátého července političtí ministři nejprve sami a poté
v poradě s prezidentem republiky dokončili jednání o všech těchto
předlohách a o celku národnostního statutu. Ve věci samosprávy,
nejpodstatnějšího to jednání, o němž se vědělo, že Sudetendeutsche
Partei bude míti o ně největší zájem, bylo definitivně v koalici přijato
toto: Zřizovaly se zemské sněmy s normotvornou činností v rámci celostátních zákonů. Zákon měl vyjmenovati všechny obory ve školství
a kultuře, ve veřejných pracích a v hygieně, řadu různých oborů hospodářských a průmyslových, zemědělských, živnostenských a jiných,
jež se měly přenésti z centrálního parlamentu na sněmy zemské. Měl
se zříditi výbor volený sněmem ze všech národností, který by byl
výkonným orgánem sněmu, a tedy vrchním orgánem samosprávy
a vykonavatelem usnesení v oborech vyhrazených sněmu.
Ve sněmu měly se zříditi národnostní kurie, které by dostaly část
kompetence sněmu a v nichž by příslušné národnosti byly plnými
pány svých národnostních zájmů. Vláda zdůrazňovala, že vymezení
kompetence bude těžké, ale chtěla ji vymeziti slušně a pro politické
strany dobré vůle přijatelně. Vždyť toto měla být hlavní koncese Sudetendeutsche Partei, v níž se šlo nejdále vstříc požadavku, aby Němci
nemohli býti majorizováni českou většinou ve věcech samosprávných.
Měla se provésti dále decentralizace samosprávy do okresů,
zříditi okresní výbory se starostou v čele, kterým by připadla
značná kompetence, která byla až dosud prováděna státními úřady, zejména hejtmanstvími. Tím měla býti dána minoritám velká
lokální samospráva, „jíž se těší obyvatelé jen ve státech nejdemokratičtějších“, říkala o ní zpráva poslaná zastupitelským úřadům.
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Měla býti konečně provedena decentralizace ve prospěch obecních
zastupitelstev a rozšířena též samospráva v obcích. Zemské sněmy
měly mít své vlastní rozpočty tak jako zastupitelství obecní a okresní
a měly míti pravomoc opatřovat si pod vrchním dohledem státní
finanční správy vlastními usneseními největší část svých příjmů.
Po dlouhém zdržujícím jednání vynutila československá vláda
na politických stranách politické a definitivní formulace, které měly
býti užity jako zásadní směrnice a praktický program vlády, s nimiž
by československá vláda šla do diskuse s německou opozicí.
Texty měly býti hotovy do týdne. A už dne 27. července 1938
posílalo ministerstvo zahraničních věcí vyslanectvím texty připravených zákonů národnostních.
Byly to:

1. národnostní statut;
2. nový jazykový zákon;
3. nový zákon o národnostní autonomii v rámci decentralizace
správy.

Texty jejich projednávala již koaliční šestka a současně vláda
začala o nich jednat s opozičními stranami. V jazykovém zákoně si
vláda vědomě při jednání se stranami nechávala možnost dalších
koncesí. Zvláštní zákon o zemských školních radách a návrh na
národnostní sekce měl zapojiti tyto instituce do fungování nových
zemských sněmů a národnostních kurií tak, aby školská autonomie národnostní mohla býti co nejširší. Ministerstvo školství mělo
si zachovati dozor nad duchem vyučování a rozhodné slovo při
jmenování učitelů.112

112 O celém stavu jednání dal jsem poslati dne 20. července 1938 našim vyslanectvím další informaci, která nejlépe ukazuje na ducha, smysl a upřímnost
rozhodnutí vládních bezprostředně před akutním vypuknutím tzv. československé krize zářijové.
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Definitivní text národnostního statutu a všech zákonných předloh s ním spojených byl přijat ve schůzi vlády ze dne 26. července
1938.
Sudetendeutsche Partei obdrževší 30. června 1938 návrhy československé vlády začala hned organizovanou kampaň na jejich
zničení. Věděla dobře, že největším nebezpečím pro její cíle byl
jasný, pevný a konstruktivní plán československý, poskytující našim
Němcům slušné koncese. Bylo tudíž nutno národnostní statut především co nejvíce zdiskreditovat. Obrátila se tudíž hned do Berlína.
Führer přijal vůdce československých pangermánů v Mnichově
dne 10. července 1938. Jaké rozkazy dal führer československému
gauleiterovi, z jasných dokumentů nevíme. Události, které následovaly, samy ukazovaly, co v těchto otázkách bylo tehdy dojednáno.
Českoslovenští henleinovci při návštěvě v Berlíně patrně
ukazovali na to, že by československá vláda mohla předložiti národnostní statut pražským sněmovnám k odhlasování, nestarajíc
se mnoho o stanovisko Sudetendeutsche Partei, a uvádějíc tak naše
Němce do nevýhodné situace. Byla tudíž hned v říšském tisku vyvolána kampaň proti tomu. A současně říšský tisk počal přinášeti
výzvy k britské vládě, aby to nedovolila. Uváděli to v souvislost
s projevem ministra Krofty, který v interviewu se zástupcem Petit
Parisien ze 14. července v Praze řekl, že československá vláda jest
odhodlána uskutečniti národnostní statut, ať dojde k dorozumění
s Němci, či nikoliv, který především tím chtěl zdůraznit, že československá vláda je rozhodnuta k decentralizaci státu a k novým
koncesím pro minority přistoupit v každém případě a z vlastní
iniciativy. Předseda vlády Hodža doplnil dne 16. července 1938
Kroftův interview oficiálním komuniké, jímž zdůraznil, že nebude žádného fait accompli ve věci národnostního statutu, nýbrž že
každá strana bude míti sdostatek času, aby mohla vládní elaboráty prostudovat. Lord Halifax v Londýně naléhal v týchž dnech
(13. července) na vyslance Masaryka, abychom se vyvarovali trvalé
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roztržky s Henleinem a abychom nedávali odhlasovat celý komplex
národnostních předloh proti ostré opozici Sudetendeutsche Partei.
Radil, abychom předložili parlamentu jen věci, o kterých se československá vláda dohodne s Němci, a abychom jednání o sporných
otázkách vedli dále nebo je odložili na dobu pozdější. A znovu zdůrazňoval, že plebiscit, o který usilovali Němci, by Československo
nemohlo zamítnout, protože by Velká Británie jistě nešla do války
pro zamítnutí plebiscitu.
Současně naši pangermáni provedli další čin, jímž se snažili
znemožnit jednání s československou vládou. Publikovali dne
19. července 1938 své memorandum z 8. června, ačkoliv za jednání
s československou vládou bylo stanoveno, že jejich memorandum
i předlohy vládní mají se zatím považovati za dokumenty důvěrné.
Henleinovci se pak hned snažili, aby z porušení důvěrnosti obvinili
československou vládu.
V téže době (dne 25. července) dal Konrad Henlein nové prohlášení do britského tisku. Vykládal, že prý čeští Němci nemohou býti
činěni zodpovědnými za to, co se stane, nedojde‑li před podzimem
k dohodě s československou vládou. Jen plná autonomie – a nikoli
nějaký národnostní statut – jest prý přijatelná pro Sudetendeu
tsche Partei. Nežádá anexe československého německého území
německou říší a nežádá plebiscitu, ačkoliv musí doznat, že jeho
přívrženci si přejí obojího. Ale drží je ještě zpátky. Henlein – jako
vždy v této době, tj. až do roku 1941 – popíral britským novinářům,
že by on a jeho přívrženci byli proti československému státu. Ale
definitivně prý stojí v opozici proti stávajícímu režimu. „Nechceme
přirozeně,“ dodal nakonec, „aby se s námi nakládalo jako s africkými domorodci, abychom byli podrobeni cizím dohlídačům.“
Všecky tyto zjevy a projevy z německé strany nedávaly přirozeně
naděje, že jednání o národnostní statut mohou býti úspěšná. Aby
ukázala jasně, že všecka jednání o národnostní statut budou našimi Němci nemilosrdně torpédována, uveřejnila Sudetendeutsche
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Partei dne 1. srpna 1938 z pera pěti vyjednávačů, Henleinem
k jednání s československou vládou pověřených, poslanců Ernsta
Kundta, dr. Gustava Peterse, dr. Alfreda Roscheho, dr. Wilhelma Sebekowského a dr. Rudolfa Schickentanze, kritiku vládních předloh,
které jí byly československou vládou dne 30. června 1938 předány,
v dvojdílné brožurce pod názvem: Das Nationalitätenstatut – eine
Lösung des Nationalitätenproblems?113
Uveřejnění zákonné předlohy národnostního statutu bylo
hrubým porušením důvěrnosti jednání. Československá vláda,
dávajíc pangermánským henleinovcům dne 30. června 1938 své
propozice, odevzdávala je jako důvěrný elaborát, který v této formě a v této chvíli ještě nebyl určen veřejnosti. Uveřejnění vládních
předloh zmocněnci Henleinovými bylo proto jedním z oněch stále
se opakujících neloajálních manévrů, kterými se československý
pangermanismus snažil překaziti všecko jednání o této předloze.
Kritika vládního elaborátu postavila pak proti vládním návrhům
totalitní požadavky československého hakenkreuzlerismu. Byla plna
invektiv československé státní správě, vytýkajíc jí neobjektivnost

113 První část elaborátu obsahovala pouze překlad předlohy národnostního statutu ve znění, jak byla dána henleinovcům k dispozici československou
vládou dne 30. června 1938. Sudetendeutsche Partei postavila proti každému
paragrafu národnostního statutu dosavadní právní předpisy v Československé
republice, snažíc se dokázati, že zákonná ustanovení národnostního statutu
nedávají národnostním minoritám v Československu ani formální, ani mate
riální zlepšení jejich právního postavení. Tvrdila dokonce, že národnostním statutem se má legalizovati jednostranná praxe ve prospěch českého národa pro
budoucnost. Jiná jeho ustanovení snaží se prý zákonně zajistiti přednostní postavení českých menšin, které byly po roce 1918 poslány do nečeských oblastí.
A to ačkoliv vlastní smysl zákonného díla měl by býti v tom, že národům a národnostním skupinám, které dosavadním právním řádem byly zkráceny, byla
poskytnuta lepší a přístupnější právní ochrana, a přesto, že národnostní statut
ve své definitivní formě, která mohla býti nadto jednáním v parlamentě ještě
zdokonalena, přinášel našim národnostním skupinám nepopiratelné veliké politické koncese proti stavu dřívějšímu.
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při praktickém provádění zákonů, favorizování českého živlu na
úkor menšin a podobně. Byla naplněna duchem malicherného
podezírání, hledajícího za každým ustanovením nepřátelské
úmysly československé vlády vůči německému živlu. Obviňovala
československou vládu, že zúmyslně zamlčuje nepříznivá sobě
fakta. Snažila se vykonstruovati a podložiti československé vládě
úmyslné neplnění ustanovení minoritní smlouvy saintgermainské
ze dne 10. září 1919, konstruujíc ze zcela oprávněných požadavků,
které každý stát ukládá svým občanům, jako jest například loajalita
ke státu a státním zřízením, omezení rovnoprávnosti s československým živlem. Používala každého projevu československé vlády
o tom, že jest ochotna napraviti poklesky státní administrativy proti
národnostem, budou‑li jaké shledány, k tomu, aby dokazovala, že
československá úřední místa přiznávala, že rovnoprávnost národů
v Československé republice byla porušena. Používala textů projevů
českých politických vůdců, vytrhnutých z kontextu, aby dokazovala,
že hakenkreuzleři nyní jenom žádají to, o co usilovali čeští političtí
vůdcové Palacký, Rieger, Herold a Pacák114 atd. atd. Dokazovala,
že dosavadní opatření československé vlády na ochranu minorit
nezabránila tomu, že se stala z minoritní otázky v Československu
otázka mezinárodní a evropský problém, nepřipouštějíc, že tímto
mezinárodním problémem z našich otázek učinil naše věci expanzivní nacistický pangermanismus berlínský.
Kde byla kritika Sudetendeutsche Partei přinucena přiznati, že
ustanovení předlohy národnostního statutu přinášejí pokrok proti
dosavadnímu stavu, tam je hleděla zlehčiti jako ustanovení buď
nevýznamná, nebo jako zbytečná, nebo jako ustanovení, ke kterým
byla československá vláda po dvacetiletém trvání republiky teprve
114 Josef Herold, český advokát, politik mladočeské strany, poslanec českého
zemského sněmu a Říšské rady; Bedřich Pacák, právník, český a rakousko‑uherský politik mladočeské strany. Pozn. red.
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nyní přinucena politikou Sudetendeutsche Partei – anebo konečně
jako ustanovení obcházející jádro problému a dělající koncese pouze v nedůležitých věcech. Všude imputovala československé vládě,
že nebude chtíti dodržeti koncese, které udělala, nýbrž že je udělala v úmyslu, aby je ve vhodný čas obešla. Dovolávala se dokonce
zákonných předloh, které se nikdy nestaly zákony, a používala jich
k tomu, aby dokazovala, že to československá vláda s koncesemi národnostního statutu nemíní vážně, protože prý národnostní statut
nedává žádného zabezpečení, že by československá vláda nemohla
jednou s podobnými návrhy znovu přijíti.
Kritika národnostního statutu sestavená Sudetendeutsche Partei
byla, jak patrno, nenávistným elaborátem, plným odmítání, žluče
a jedu vůči československému státu. Znamenala jasné a konečné
odmítnutí tohoto plánu na dohodu ze strany henleinovců. Ve své
malichernosti ukazovala tato kritika také celé to provinciální, zaujaté a nepoctivé politikaření českoněmeckého Deutschtumu, nesamostatného a ideově odvislého od politických proudů v říši. Autoři
její nikterak nezakrývali, že bojují proti Československé republice
jakožto státu Čechů a Slováků a že chtějí odčiniti dvacetiletý vývoj
československého státního života. Ve všech těchto svých úvahách
ukazovala znovu Sudetendeutsche Partei, že není nic jiného než
pro tuto chvíli poněkud jinak natřený hakenkreuzlerismus z říše.
Bylo již řečeno výše, že československá vláda dokončila všecky
přípravné práce o národnostním statutu a o novelizaci jazykového
zákona dne 26. července 1938. Dokončila též formulaci návrhu
zákona o samosprávě a odevzdala jej dne 29. července 1938 i Sudetendeutsche Partei k předběžnému jejímu studiu. Rozhodla dále,
že předloží osnovu národnostního statutu parlamentu, který se měl
sejíti k tomu cíli dne 2. srpna 1938.
Ale dříve, než mohla pražská vláda všecko to provésti, zakročil
Londýn znovu v Praze. Dne [20]. července učinil u mne osobně
vyslanec Newton návštěvu a žádal, aby národnostní statut nebyl
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předkládán sněmovně, pokud o něm nebude docílena dohoda se
Sudetendeutsche Partei. Zákrok byl jasný a kategorický s odůvodněním, že by britská vláda nemohla pokládati za řešení něco,
co by bylo sněmovnou odhlasováno a nedohodnuto s Němci, neboť
by pak boj pokračoval dále. A vyslanec poukazoval na to, že právě
aby se něco podobného nestalo, je zamýšlena pomoc Runcimanova,
jehož poslání do Československa má za cíl k dohodě s Němci dojíti
v každém případě. Stejný zákrok byl učiněn u předsedy vlády stejně
kategoricky a se zvláštní jasností a rozhodností. Bylo prostě žádáno,
aby vzhledem k tomu, že přichází Runciman, se z naší strany všecko
zastavilo a nové jednání začalo až za jeho přítomnosti.
O zákroku tom byla patrně hned zpravena i strana Henleinova,
neboť už dne 23. července pražský henleinovský deník Zeit s velikým zadostiučiněním přinesl zprávu, že britská vláda zabránila
československé vládě předložiti národnostní statut sněmovnám
k projednání. A „Deutsche Diplomatische Korrespondenz“, mluvčí Wilhelmstrasse, vyslovivši se ostře proti parlamentnímu
projednávání národnostního  statutu, vykládala dne 3. srpna 1938,
že bude úkolem lorda Runcimana, aby postavil do správného světla
všechny české výmluvy a zjistil fakta a podmínky v jejich správné
proporci a pořadí, a potom snad učinil z toho přiměřené závěry.
Jeho mise je prý legitimována tím, že Velká Británie byla jednou
z původních mocí, které daly ujištění o tom, že Československo
má tvořiti státní rámec pro všechny národy území československé
obývající. To vše znovu jasně ukázalo, že byla plná dohoda mezi
Henleinovou stranou a Berlínem o znemožnění parlamentního
projednávání národnostního statutu a že politika britské vlády
jim v tom rozhodně pomáhá. Pražská sněmovna svolaná na den
2. srpna 1938 se sešla, ale po formální schůzi se ihned odročila,
neboť vláda se za těchto okolností nemohla rozhodnout národnostní statut k jednání předložit. Další události pak ukázaly, že britská
intervence proti parlamentnímu projednávání národnostního
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statutu – přesto, že se o něm ještě asi tři týdny dále jednalo – byla
posledním aktem boje a pádu tohoto československého návrhu
na dohodu s českými Němci. Čeští političtí vůdcové za celou dobu
svých moderních politických dějin nešli nikdy tak daleko ve svých
koncesích Němcům v Čechách a na Moravě jako v roce 1938 při
koncipování národnostního statutu. Dělali‑li tehdáž koncese větší
než za jednání punktačních nebo za všech dřívějších pokusů vyrovnávacích, dělali je proto, že československý národ byl zatím
vyspěl k samostatnému státnímu životu a že političtí vůdcové jeho
byli odhodláni samostatný jeho státní život udržeti i za největších
nutných obětí. Byli si v této kritické chvíli zejména vědomi, že
od otázky dohody československého národa s českoněmeckým
Deutschtumem může záviseti udržení evropského míru, a byli
jeho udržení ochotni přinésti oběti, které bylo lze očekávati jen od
vítězného a samostatného národa. Ale jak budoucnost ukázala, vše
to bylo marné. Pangermánské němectví šlo záměrně a cílevědomě
proti samotné existenci Československé republiky a vzhledem k cílům nacistického prušáctví přímo proti samotné existenci československého lidu ve všech jeho národních a sociálních podmínkách
života. Žádné ústupky nebyly dostatečné tam, kde za voláním po
rovnoprávnosti se skrýval v myslích nepřiznaný politický cíl: zničit,
vyhubit, podrobit opět méněcenný lid československý pangermánskému Herrenvolku.
Role britské (a francouzské) vlády v celém tom boji o národnostní statut byla jí jistě dobře míněna. Ale celá historie jejich zákroků
v tomto boji o dohodu s našimi Němci jasně ukazuje – dnes, když
vidíme výsledky této světové krize –, že byly sice tehdy vedeny
především svými zájmy a koncepcemi, avšak co se podstaty celého
sporu a jeho důsledků pro budoucnost týče, neměly opravdu nejmenšího ponětí o tom, co činí…
Promyslíme‑li tudíž dnes znovu – po odstupu několika let –
národnostní statut, dílo československé vlády, svého času tolik
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kritizované jak ze strany české, tak ze strany německé, musíme
uznati, že tehdejší tato jeho kritika nebyla spravedlivá. Ukazoval
sice známky narychlo a pod tlakem událostí připravovaného díla.
Ale všechny tyto nedostatky by pravděpodobně byly bývaly opraveny, kdyby bylo došlo k jeho ústavnímu projednání, a zejména
kdyby projednání jeho bylo bývalo možné v klidném ovzduší, a ne
v nátlaku řinčících zbraní z německého sousedství. Postavil jsem
se za tento plán, byl jsem zaň spoluzodpověden, ale pokládal jsem
jej za maximum a byl jsem v té době toho mínění, že nemůžeme jíti
v koncesích Němcům ani o krok dále.
Koncese, které se tu činily německým obyvatelům Čech a Moravy, byly veliké. Opakuji, že český lid až dosud nikdy ve své historii
k něčemu podobnému nesvoloval a jistě už nikdy k nim nesvolí.
Země české byly národnostním statutem rozdělovány na část českou a část německou za cenu integrity a suverenity státu. V celém
politickém svém životě bránil se český lid vždy tomu, aby starobylá jednota českých zemí byla obětována stále se obnovujícím
německým plánům pangermánským. Nyní se český lid chtěl ústy
své vlády dobrovolně národnostním statutem této jednoty vzdát.
Vzdával se jí, aby udržel svůj stát, který si vybudoval, a aby ukázal
světu, že chce přispět co nejvíce k zachování míru a zabránit tomu
peklu, které Němci lidstvu způsobili v létech 1939–1944. Naši
Němci však odmítli tuto oběť československého národa; šlo jim
v prvé řadě o zničení Československé republiky samé a o anexi
její německou říší. Ruka jednou vztažená, kterou bylo v souvislosti
s tak hanebnými úmysly a plány pohrdnuto, se podruhé jistě už
nenabídne…
Dnes, kdy víme, že žádné ústupky československého národa
nemohly odraditi pangermánský Deutschtum od pokusu, aby
anexí Československa se pustil do boje o středoevropský německý
Lebensraum, můžeme se dívati na připravované zákonodárné dílo
národnostního statutu klidněji než ti, kteří prožívali jeho vznik
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a růst. Bylo psáno v osudu československého národa, že tato zákonodárná osnova se nestane nikdy skutkem. Československý národ
toho nemusí litovat…
A po této nové světové válce, jíž chtěl takovými oběťmi předejít a kdy tak poctivě a oddaně se přičiňoval o dohodu s naším
německým partnerem, musí náš národ a stát udělat vše, aby se
už nikdy do podobné situace nedostal. Musí míti odvahu si klidně,
nezaujatě a odvážně říci, že s partnerem, který se v tak ohromné
většině svých příslušníků a v historické chvíli tak rozhodné ukázal
býti odpůrcem tak nízkým a neloajálním, a ve chvíli, kdy soudil, že
už svůj boj proti nám vyhrál, tak podlým a nelidským, dohoda po
dosavadních cestách prostě možná není. Musíme hledat cesty jiné.

1.4.6 Poslání lorda Runcimana

Od polovičky června roku 1938 byl hlavní zájem širší i politické
veřejnosti ve Francii a Velké Británii upjat k návštěvě anglických
královských manželů v Paříži. Dohoda mezi Francií a Velkou Británií měla býti anglickou královskou návštěvou v Paříži upevněna a Francie i Velká Británie měly manifestovati své přátelství,
zejména vůči italsko‑německé Ose. Francii šlo zjevně o to, aby si
angličtí hosté odnesli ze své návštěvy vzpomínky co nejlepší. Celá
síla francouzské moci pozemní, námořní a letecké byla rozvinuta,
všechen umělecký důvtip francouzského národa a umělecké bohatství francouzského státu a Francie byly postaveny v službu této
myšlenky. Francie chtěla ukázat svou sílu a jistotu svých vnitřních
politických poměrů.
Bezprostředně před královskou návštěvou objevil se v Londýně
jiný host: kapitán Wiedemann, pobočník a důvěrník Hitlerův. Berlín
předstíral, že Wiedemann byl poslán, aby předal odpověď na vzkaz
Chamberlainův führerovi, jímž prý mu oznamoval britský názor
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na československou otázku. Zdá se, že to měl býti prostě manévr,
aby ve chvíli, kdy se bude v Paříži jednat o další společné politice,
byl učiněn pokus ze strany Německa vraziti klín mezi Francouze
a Brity. Zdá se také, že měl misí tou býti učiněn pokus získati pomoc
britského appeasementu pro německou politiku ohledně Prahy.
Poslání Wiedemannovo bylo obklopeno obvyklou velkou tajemností, v níž si německý diktátor – jako všichni diktátoři – liboval.
I anglický tisk, který přinesl zprávy o ní, byl v říši konfiskován.
Ale ani britský tisk nedostal o poslání Wiedemannově žádných
úředních zpráv. Byl odkázán jen na indiskrece dopisovatelů zahraničního tisku. Tajuplnost poslání Wiedemannova byla vysvětlována tím, že návštěva byla [prý] sjednána za zády zahraničního
ministra von Ribbentropa, a že jest proto třeba zachovati o ní
diskrétní mlčení.
Lord Halifax přijal Wiedemanna dne 18. července 1938 soukromě, ne ve Foreign Office, ale ve svém domě na Eaton Square.
Wiedemann mu odevzdal poselství kancléřovo, projevující dobrou
vůli a žádající, aby britská vláda věřila jeho upřímnému ujišťování,
že mu jde o to, aby vztahy mezi Německem a Velkou Británií se
zlepšily. Domnívá se, vzkazoval Hitler, že zde nejsou zásadní rozdíly,
které by musily děliti od sebe britský a německý národ, a že by bylo
možno o všem se dohodnouti. Obtíž dělá československá otázka,
ale i zde německá vláda hledá rozřešení smírnou cestou. Berlín jest
zklamán, že jednání v Praze dosud nijak nepokročila. Proč prý Henleinovi nebyl dosud dán k vyjádření náčrt národnostního statutu,
který ministerský předseda Hodža připravuje? Ale Hitler jest prý
sám přesvědčen, že s trochou dobré vůle bude možno dojíti k dorozumění. Kdyby se prý Německo mohlo o československé otázce
dohodnouti s Velkou Británií, pak prý by se dalo hovořiti o paktu
čtyř a o paktu aviatickém, k čemuž prý by do Londýna mohl přijeti
Göring. K tomu dlužno dodat, že německé velvyslanectví v Londýně
několik dní poté, za královské návštěvy v Paříži, rozšiřovalo zprávy,
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že by se Německo s Francií a Velkou Británií mohlo dohodnouti,
kdyby zde nebylo Československa.
Podle zprávy, kterou přinesl diplomatický korespondent Times,
Halifax prý odpověděl Wiedemannovi, že vítá obnovené prohlášení kancléřovo, že zde není fundamentálních názorových rozdílů
v britské a německé politice. Žádal, aby Němci ukázali svou dobrou
vůli k spolupráci na konferenci o uprchlících, která se měla sejíti v Evianu. Lord Halifax pak přešel na československý problém
a řekl, že mírové řešení československého problému, do něhož by
nezasahovaly zvenčí žádné rušivé vlivy, by jistě vedlo k příznivější
atmosféře, v níž by mohla býti obnovena jednání týkající se dalších
důležitých otázek.
Dle dalších zpráv možno říci, že v jednání s Wiedemannem Halifax nezakolísal ani na chvíli v otázce franko‑britského spojenectví.
Nepřijal Wiedemannovy nabídky, že by Göring mohl přijeti do Londýna, aby odstranil všechny zbývající diference mezi Německem
a Velkou Británií. Není ani pomyšlení na podobné jednání, řekl [prý]
Wiedemannovi, dokud jednání ohledně Československa nebudou
v klidu skončena. A že nemůže mu dáti žádnou naději, že by britská
vláda podporovala nějaké řešení, buď Runcimanovo, nebo kohokoli
jiného, které by se dotklo buď suverenity, anebo československého
práva určovati si podle vlastní vůle svoji zahraniční politiku.
V podstatě tudíž Wiedemann v Londýně nepořídil. Spíše
Wilhelmstrasse získala z poslání dojem, že třetí říše v případě
vážného ohrožení míru může nebezpečně naraziti na neústupnost
lorda Halifaxe. Referát Wiedemannův udělal prý na kancléře Hitlera
špatný dojem – psaly některé listy pařížské –, protože prý prokázal
odhodlanost Velké Británie zachovati si svoji svobodu a moc, jakož
i její vůli podepříti Francii, kdyby musila zakročiti, aby dostála svým
závazkům vůči Československu.
Britský král Jiří VI. s chotí a státním tajemníkem pro zahraničí
lordem Halifaxem odjeli do Paříže dne 18. července 1938. Jediným
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veřejným politickým projevem při návštěvě byly přípitky vyměněné
mezi francouzským prezidentem Lebrunem a králem Jiřím: bylo to
vzájemné ujištění o přátelství a spojenectví obou národů, o věrnosti
ideálům demokratické svobody a o snaze zajistit mezinárodní mír
dohodou a spoluprací.
Následujícího dne, 20. července 1938, měli britský zahraniční
ministr s francouzským zahraničním ministrem Georgesem Bonnetem a ministerským předsedou Daladierem první politickou poradu.
Nebyl k ní přibrán nikdo z jejich průvodu a ani úřady neudělaly o ní
obvyklé záznamy. Z valné části se týkala otázky českých Němců
a poměru Československa k Německu a stanoviska Velké Británie
a Francie k těmto problémům. Druhé části porad během oběda a po
něm se účastnili spolupracovníci Halifaxovi a z francouzské strany
Léon Blum, Chautemps, Herriot a velvyslanec Corbin. O poradě bylo
vydáno komuniké, připravené ještě před příchodem lorda Halifaxe
do Paříže, že ministři ve společném odhodlání pokračovati ve své
politice činnosti appeasementu a usmíření shledali, že úplná harmonie jejich názorů, projevená u příležitosti návštěvy francouzských
ministrů v Londýně ve dnech 28. a 29. dubna 1938, stále trvá.115
Lord Halifax během rozhovoru s uvedenými francouzskými
politiky podal expozé o stanovisku své vlády a o událostech, které
115 Byli to prý Britové, kteří si přáli, aby bylo v komuniké dodáno slovo
„úplná“, aby bylo zjevno, že pozice francouzsko‑britská nebyla událostmi
z 21. května 1938 změněna.
Hned za první návštěvy mluvil československý vyslanec v Paříži krátce s lordem Halifaxem. Lord Halifax sám zavedl řeč na Československo. Řekl, že nejsa
v Praze, nemůže si býti přirozeně jist, zda správně posuzuje československou
věc, nicméně však chce říci, že by neposloužilo k uklidnění Evropy, kdyby se československá vláda nedohodla se sudetskými Němci. Po rozchodu každý by se
ve svém stanovisku zatvrdil, což by znemožnilo pozdější dohodu. Odporučoval,
aby československá vláda dala do parlamentu jen dohodnuté věci a ostatní si
rezervovala pro další jednání, až by se uklidnily mysli v Evropě. To by ostatně
samo vykonalo svůj vliv i na řešení otázky českých Němců.
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se zběhly od dubnové konference v Londýně. Mluvil o španělské
otázce i o připravované dohodě anglo‑franko‑italské ve Středozemním moři, která ve Středomoří měla udržeti mír. Ve věcech
československých je prý Londýn názoru (podle zprávy, kterou jsme
měli od zpravodaje blízkého francouzskému zahraničnímu ministerstvu), že vedoucí pražské kruhy nepostupují dost rozhodně
v úpravě reforem, které by mohly vyvolati trvalý modus vivendi116
mezi Čechy a Němci, a obává se, že tyto průtahy by mohly způsobiti
nové komplikace.117 Zkoumaly se tudíž hned eventuality, které by
mohly v tomto případě přijíti v úvahu. Toto podrobné zkoumání
přivedlo prý Daladiera, Bonneta a lorda Halifaxe ke konstatování,
že společné stanovisko anglo‑francouzské o rovnováze ve střední
Evropě, zaujaté v Londýně v dubnu 1938, zůstává sice totéž a nezměněné, dodá prý však více přesvědčivosti a síly uklidňujícím
radám, které budou obnoveny jak v Praze, tak v Berlíně. Kdyby se
ukázala potřeba a nutnost arbitráže, dala by tato totožnost francouzského a britského stanoviska této arbitráži skutečnou cenu.
Dle této zprávy by tato pařížská jednání znamenala toto: Velká Británie a Francie budou podnikati další nátlak na Prahu, aby jednání
mezi pražskou vládou a henleinovci se urychlilo a úspěšně skončilo.
Budou snad působit i na Berlín. Ale nedojde‑li v Praze k dohodě,
měla se Francie připojiti k Velké Británii a společně s ní vnutiti
Československé republice nějaké arbitrážní řešení a za tím účelem,
jak to vyšlo hned nato najevo – chtěla britská vláda vyslati do Prahy
jako prostředníka lorda Runcimana.
Zdá se, že lord Halifax vyložil francouzským státníkům, že brit
ská vláda toto poslední rozhodnutí už učinila a že posílá do Prahy
vzkaz, jímž žádá československou vládu o projev jejího souhlasu
116 Způsob soužití. Pozn. red.
117 Zpráva vyslance Osuského o poradě britské delegace v čele s lordem Halifaxem v Paříži, 22. července 1938.

– 224 –

s posláním Runcimana do Prahy. Požádal zároveň francouzskou
vládu, aby i ona se připojila k tomu kroku posláním nějakého francouzského prostředníka do Prahy pro paralelní akci.
Ministerský předseda Daladier vyložil lordu Halifaxovi, že nějakou paralelní akcí může býti stejně dobře pověřeno vyslanectví
Francouzské republiky v Praze a že francouzská vláda nemůže se
odhodlati ke kroku, který by vrhl na ni podezření, že by nechtěla dodržeti svých závazků vůči Československu nebo že by nedůvěřovala
plně britskému prostředníku. S postupem britské vlády vyslati do
Prahy prostředníka vyslovili však francouzští zástupci souhlas.
V tomto smyslu a z hlediska politiky appeasementu bylo jednání
lorda Halifaxe v Paříži úspěšné. Lord Halifax převedl na svou
stranu francouzskou politiku, která se ostatně ráda dala převésti;
byl toho mínění, že jednání v Praze se vlečou z viny pražských
činitelů, a Paříž toto stanovisko přijímala. Gesta Halifaxova byla
ostatně doprovázena novým výbuchem kampaně ve francouzské
veřejnosti – měli na ní účast také někteří angličtí novináři a úředníci britského velvyslanectví v Paříži – zejména proti mně osobně.
Bylo jimi rozšiřováno po Paříži, že všechno by se v Československu
upravilo, kdyby nebylo prezidenta Beneše, který nechce dohody
s Henleinem a hledá východisko z vnitřních nesnází v rozpoutání
války, do níž by zatáhl jak Francii, tak Velkou Británii.118
118 Zdá se, že agitace proti Československu, že chce vyvolat válku, a osobně
proti mně, jemuž to bylo připisováno jako záměrný plán, se právě během července vystupňovala zvlášť do vysoké míry. V téže době henleinovští agitátoři
šířili po Berlínu zprávy, že němečtí aktivisté sabotují vyrovnání s Henleinem
a že jsou pro válku, kde čekají pomoc Francie a sovětského Ruska. Prezident
Beneš jim prý jde na ruku, vykládal 27. července 1938 státní tajemník v berlínském zahraničním úřadě baron Weizsäcker francouzskému velvyslanci
François‑Poncetovi. Měli jsme tehdy zprávy, že i sám německý vyslanec v Praze
Eisenlohr [Ernst Eisenlohr, diplomat, v Praze v letech 1936–38. Pozn. red.]
označil podobné zprávy o mně šířené henleinovskými agitátory ve své zprávě
do Berlína za nepravdivé.
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Dle některých zpráv a náznaků zmínil se lord Halifax ve svém
pařížském výkladu francouzským ministrům o myšlence neutralizace Československa, o níž mu, zdá se, v Londýně mluvil Wiedemann. Neutralizace Československa by zejména znamenala, že by
se Československo vzdalo svých smluv s Francií a Ruskem. Pak by
Francie, Velká Británie, Německo a Itálie mohly garantovati toto
nové Československo. Ve francouzské veřejnosti, pokud byla Československu nakloněna, považovali však myšlenku neutralizace
československých zemí za myšlenku chimérickou a nebezpečnou.
Chápali, že zneutralizované Československo by se stalo, vzhledem
ke své zeměpisné poloze, kolonií Německa a Hitlerovi by se podařilo
Současně v britské a pak francouzské veřejnosti se začala šířit agitace pro
plebiscit v Československu. V polovině července 1938 položil lord Noel Buxton a deník Times tuto otázku ve veřejné diskusi. Foreign Office ji odsunula. Ale 13. července 1938 – před svou cestou do Paříže – povolal si lord Halifax vyslance Masaryka znovu a vykládal mu, že se obává, že Henlein položí
otázku plebiscitu jako příští krok, nedojde‑li k dohodě v pražském jednání.
Československo bylo založeno na principu sebeurčení národů. Britské veřejné mínění by nepochopilo, kdyby Československo chtělo odmítat plebiscit
pro české Němce. Velká Británie by jistě do války nešla, kdyby z odmítnutí
plebiscitu a práva sebeurčení českých Němců vznikl konflikt mezi Československem a třetí říší. Někteří britští činitelé položili myšlenku plebiscitu také
ve francouzském veřejném mínění během královy návštěvy v Paříži. Podařilo se jim náladu francouzské veřejnosti značně podrážditi proti Československu. Poslanec Léon Blum proti této agitaci v Le Populaire dvěma články ve
dnech 27. a 28. července [ostře nesouhlasně] reagoval. Vysvětloval zejména,
že by plebiscit, jehož myšlenku hodil do světa v interviewu s Daily Telegraph
Henlein, nic nepořídil, protože neexistuje podle Bluma případ revize hranic
cestou plebiscitu menšiny. Byl by to precedens mimořádně vážný s neomezenými následky. Proto Blum očekával, že myšlenka plebiscitu bude dána ad
acta. Ale současně v téže době byla podobná agitace rozpoutána i v tisku brit
ském. Vlivný konzervativní list Daily Telegraph začal s ostřejším postupem
vůči Československu a vůbec tón anglického tisku se opět podstatně změnil
proti Československu.
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odstranit úhelný kámen francouzského aliančního systému ve
střední Evropě.119
V podstatě britské hledisko, s nímž lord Halifax dne 20. července 1938 večer přišel na konferenci s Daladierem a ministrem
Bonnetem, záleželo v tom, že britská vláda se rozhodla poslati do
Prahy prostředníka, který by zprostředkoval mezi pražskou vládou
a henleinovským pangermanismem pro případ, že příliš pomalu
jdoucí jednání předsedy vlády Hodži se sudetoněmeckou stranou
skončila by nezdarem nebo se nezdaru blížila. Ministerský předseda Daladier informoval o britském plánu předsedy většinových
stran francouzských. Ne všichni schvalovali britský a francouzský
postup. Léon Blum se například netajil ministerskému předsedovi
Daladierovi svým nesouhlasem, ačkoliv ho Daladier ujišťoval, že dal
souhlas k vyslání Runcimana do Prahy proto, že to znamená, že se
Britové angažují více pro Československo.120

119 Ministr Bonnet později řekl našemu vyslanci v Paříži, že myšlenka neut
ralizace Československa pocházela od britského velvyslance v Berlíně Nevila
Hendersona. O neutralizaci Československa bylo pravděpodobně jen zběžně
mluveno, snad jen za tím účelem, aby si obě strany uvědomily, co si Německo
představuje pod pojmem neutralizace Československa. Léon Blum se vyslovil
ostře proti myšlence neutralizace Československa v Le Populaire dne 27. července 1938. Francie pak v definitivní odpovědi, kterou dala 28. července 1938 lordu
Halifaxovi na jeho návrhy přednesené na franko‑britské konferenci v Paříži o vyslání lorda Runcimana do Prahy, myšlenku neutralizace Československa odmítla.
120 Kdo byl vlastním původcem myšlenky poslati lorda Runcimana do Prahy,
lze těžko říci – zprávy a mínění se o tom rozcházejí. Britský velvyslanec v Berlíně Nevile Henderson vypravoval dne 27. července 1938 vyslanci Mastnému, že
se domnívá, že k britské mediaci dal podnět Wiedemann za svého londýnského
pobytu a snad též německý velvyslanec von Dirksen, který byl přijat dne 22. července 1938 Chamberlainem a přinesl mu potvrzení sdělení, které učinil Wiedemann lordu Halifaxovi. Hitler prý sděloval, že je zde stále ještě mezera mezi
nabídkami československé vlády a požadavky Sudetendeutsche Heimatpartei a že se domnívá, že by žádosti Henleinově po autonomii a rovnoprávnosti
nebylo učiněno zadost českou nabídkou čtyř zemských sněmů s kuriemi. Ale
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Žádost britské vlády v Praze byla učiněna téhož dne, kdy lord
Halifax o vyslání lorda Runcimana s francouzskými státníky v Paříži byl mluvil. Zdá se tudíž, že postup britské vlády byl v této věci
samostatný, že nežádala předem Paříž o dobré zdání francouzské

že stále doufá v mírné rozřešení československé otázky. Chamberlain slíbil von
Dirksenovi (jak oznamovalo Deutsches Nachrichtenbüro), že britská vláda bude
naléhati znovu v Praze, a dal mu ujištění o prostřednictví, které britská vláda
připravovala v Praze.
Dle toho by se zdálo, že Chamberlain rozhodnutím o vyslání lorda Runcimana
podnikl samostatný krok a postavil Foreign Office před hotovou věc. Také vyslanec Masaryk se domníval ve své depeši ze dne 26. července 1938 do Prahy,
že vyslání lorda Runcimana je nápad ministerského předsedy Neville Chamberlaina a že o poslání jeho bylo rozhodnuto bez souhlasu britského Foreign Office,
kde o užitečnosti a o možných výsledcích jeho poslání prý mají někteří důležití činitelé značné pochyby. Ministerský předseda Chamberlain se prý obával,
aby ze ztroskotání jednání mezi sudetoněmeckou stranou a československou
vládou nenastal válečný výbuch, a proto poslal lorda Runcimana do Prahy, aby
získal čas.
V kruzích britských žurnalistů se naproti tomu vykládalo, že nápad s misí lorda Runcimana jest nápad Halifaxův a že jest třeba na něj pohlížeti jako na akt
zoufalého odhodlání zabrániti vysláním britského prostředníka válečnému
konfliktu, který britské kruhy očekávaly v měsíci září. Vysláním Runcimanovy
mise chtěl prý Halifax získat čas a oddáliti konflikt přes kritickou dobu. Lord Halifax, dříve než vystoupil s myšlenkou poslati britského prostředníka do Prahy,
dotazoval se berlínského velvyslance Nevila Hendersona, co si o tomto návrhu
myslí. Henderson nesliboval si od něho mnoho. Telegrafoval lordu Halifaxovi,
že myslí, že zde není ani té nejmenší pravděpodobnosti, že by českoslovenští
nacisté přijali nějaké řešení na základě Československa jako národního státu.
A proto že nemá důvěru, že by neodvislý prostředník pořídil tam, kde diplomatická dohoda selhala. Henderson navrhoval řešení jiné: aby byla vyzvána italská
vláda, aby spolu s britskou vládou navrhly německé a francouzské vládě, aby
se sešla konference čtyř velmocí, která by rozřešila československý problém.
Hendersonův návrh, v němž se již v zárodku rýsovalo řešení, které vedlo, po
nezdaru Runcimanovy mise, k mnichovské konferenci, nebyl lordem Halifaxem
přijat, zejména také z té příčiny, že Velká Británie a Francie se obávaly ještě tehdáž vyloučiti z připravované konference sovětské Rusko.
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vlády, ale že pokládala za nutné jí dát o tom včas a korektně zprávu.
Jednání v Praze o přijetí mise Runcimanovy mělo pak tento průběh:
Dne 20. července v poledne se dostavil vyslanec Newton, nejdříve ke mně a pak k ministerskému předsedovi Hodžovi, s oznámením, že vláda britská se rozhodla nám navrhnouti poslání lorda
Runcimana do Prahy jako pozorovatele (investigator), pomocníka
a prostředníka v dosavadních jednáních mezi vládou a Němci. Vláda britská přikládá tomuto kroku veliký význam a žádá k tomu od
pražské vlády její souhlas.
Nemaje v té chvíli ještě žádných zpráv o pařížském jednání lorda
Halifaxe s Daladierem a Bonnetem, byl jsem touto britskou inicia
tivou krajně překvapen a skoro ohromen. Byl to, po mém soudu,
jednak dalekosáhlý zákrok do našich vnitřních věcí, jednak
přebírání veliké části přímé zodpovědnosti za celou krizi
německo‑československou, i když britský vyslanec stále a stále
zdůrazňoval, že to nemá býti delegát britské vlády. Reagoval jsem
hned ostře: Zdůraznil jsem oba tyto momenty, tj. dotázal jsem se
hned vyslance, zdali si je britská vláda vědoma toho, že se dalekosáhle vměšuje do našich vnitřních věcí a že tím na sebe béře
velikou zodpovědnost pro případ eventuálního dalšího těžkého
konfliktu mezi námi, našimi Němci a říší. Upozornil jsem ho, že
nevidím, jak může očekávat, že já jako prezident státu mohu dávat
souhlas k takovému zákroku cizí moci; nevidím ještě dobře všecky
důsledky tohoto kroku, ale mohly by býti tak dalekosáhlé, že by
insistování v tomto směru ze strany západních velmocí mohlo vésti
velmi daleko, mezi jiným i k mé rezignaci, kdyby vláda a stát nebyly
s to je odmítnout.
Vyslanec mi nato přesně formuloval stanovisko ministerského
předsedy Chamberlaina takto: Vláda britská očekává, že Praha se
rozhodne v této věci kladně a že to učiní co nejrychleji. Pro případ, že vláda československá poslání Runcimanovo odmítne,
oznámí okamžitě ministerský předseda Chamberlain z tribuny
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parlamentní, že vláda britská chtěla touto misí pomoci vládě
československé k smírnému vyřešení celého konfliktu, že
však vláda československá to odmítla, a že tudíž vláda Velké
Británie nemá nadále interesu ve věci krize československé.
K tomu pak vyslanec Newton dodal: Naproti tomu vláda pražská
musí chápat, jak silná by byla její pozice před vládou i veřejným
míněním britským, kdyby misi tu přijala, mise sama se přesvědčila o dobré vůli vlády československé vyjít plně vstříc v smírném
řešení konfliktu s německou minoritou, a že to nebylo její vinou,
jestli k dohodě nedošlo. Vláda britská by přirozeně ve svém
dalším postupu k Československu a k Německu nemohla býti
neovlivněna tímto důležitým politickým faktem.
Maje pořád pochybnosti o charakteru a cíli tohoto britského
plánu a obávaje se, zdali snad lord Runciman nemá přijít už s nějakým hotovým plánem přinutit nás ke krajním ústupkům našim
Němcům, a pomáhat řešit tak konflikt proti nám, kladl jsem otázky
vyslanci i v tom směru. Odpověď zněla, že se jedná výlučně o pomoc a zprostředkování – a pozorování – výlučně jen mezi vládou
a našimi Němci, že lord Runciman nemá nic co dělat s Berlínem
a s mezinárodní stránkou věci čili že zákrok Runcimanův by zůstával věcí ryze vnitropolitickou. Nemohl jsem tudíž vyloučit ani
druhou eventualitu, že věc je pro nás myšlena dobře, že Londýn
je dostatečně informován o tom, co se skutečně děje v Berlíně, že
se připravuje i na eventuální konflikt s Německem a chce i z této
stránky vzhledem k svému parlamentu a veřejnému mínění si býti
jist svou věcí pro případ účasti západní Evropy v konfliktu. Byl jsem
však celým zákrokem vyslance Newtona krajně rozrušen.
Nakonec jsem vyslanci odpověděl, že jediné, co mu mohu sdělit, je,
že budu mluvit s vládou, s ministerským předsedou a zahraničním
ministrem a od nich že vyslanec Newton dostane poslední odpověď.
Nenechal jsem ho však v pochybnosti o tom, jak se dívám s krajní
rezervou a vážností na tento britský zákrok, i když tím vláda britská
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přebírá vzhledem k nám také velikou část přímé zodpovědnosti za
to, co se bude dále dít, a že moje stanovisko k přijetí mise po tomto
prvním rozhovoru není nijak zvlášť příznivé. Vyjádřil jsem to tak
ostře, že jsem později pokládal za nutné některé své, formou příliš
ostré výroky dodatečně u vyslance omluvit.121
Uvažoval jsem pak značnou chvíli o dobrých i nedobrých stránkách tohoto britského zákroku. Nakonec jsem se telefonicky obrátil
na ministerského předsedu dr. Hodžu a dal mu zprávu o celém
rozhovoru. Dr. Hodža byl však už mezitím o celé věci informován,
neboť vyslanec Newton šel hned ode mne přímo k němu a vzkaz
Chamberlainův mu předal. Ministerský předseda však – jak jsem
vyrozuměl z telefonického rozhovoru – nebyl zvlášť dotčen tímto
britským zákrokem a z jeho závěrů jsem vyrozuměl, že dal Newtonovi hned naději na kladnou odpověď, vyhrazuje si přitom ko
nečnou odpověď po předložení informací o celé otázce politickému
kabinetu. Dr. Hodža mně pak v odpoledním delším rozhovoru odůvodňoval své zásadně neodmítavé stanovisko hlavně tím, že tímto
krokem vláda britská přebírá v konfliktu tom velikou zodpovědnost
a že nám tím mezinárodně vzhledem k Německu usnadňuje situaci.
Přesto jsem se nemohl s myšlenkou Runcimanovy mise k nám
smířit. Nakonec jsem aspoň žádal dr. Hodžu, aby vláda, dříve
nežli učiní jakékoli rozhodnutí, požádala našeho vyslance v Paříži
o zjištění, jak se na věci dívá Paříž, a aby Runciman nebyl v Praze
přijímán bez plné dohody s vládou francouzskou. Soudil jsem, že
věc je tak dalekosáhlá, že Paříž musí míti stejný zájem na věci jako
my sami, neboť šlo o naši budoucnost a o naši sílu jako spojence
Francie; pořád jsem ještě věřil, že Francie svou dřívější politiku
k nám neopustila, a nevěděl jsem ovšem, že věc byla prakticky už
121 Dlužno podotknout, že týž nebo následující den mluvil vyslanec Newton
se sudetoněmeckým poslancem Kundtem o misi Runcimanově. Kundt mu hned
řekl, že čeští Němci vyslání lorda Runcimana do Prahy vítají.
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při poradách v Paříži s lordem Halifaxem projednána. Dr. Hodža slíbil v tom smyslu postupovat a dr. Krofta byl požádán, aby příslušný
dotaz a instrukce hned do Paříže poslal.
Československý vyslanec Osuský mluvil se zahraničním ministrem Bonnetem podvakrát, jednou dne 21. července 1938, kdy byl
francouzským ministrem věcí zahraničních stručně informován
o obsahu rozmluvy, kterou měl s ním a s Daladierem lord Halifax
dne 20. července 1938, a podruhé dne 23. července 1938 po obdržení dotazu Kroftova z Prahy (dne 22. července ministr Bonnet
doprovázel britského krále na bojiště z války 1914–1918, a nebyl
tudíž v Paříži).
Ministr Bonnet, byv už informován o tom, co bude žádati československý vyslanec, radil se o francouzské odpovědi s ministerským
předsedou Daladierem a s generálním sekretářem francouzského
zahraničního ministerstva Alexisem Légerem. Žádal též, aby ministerská rada, která se konala dne 23. července 1938, jeho odpověď
československému vyslanci schválila.
V rozhovoru s Osuským řekl pak Bonnet, že po poradě s výše
uvedenými činiteli mu může odpověděti na otázku, zda Československo má britskou žádost ohledně mise Runcimanovy přijmouti,
kladně. Vysláním lorda Runcimana bude prý Velká Británie vůči
Československu více vázána. Není prý vyloučeno, že tak zkušený
člověk, jako je Runciman, může dáti dobrou radu, která pomůže československé vládě některé věci vyřešiti. A konečně zcela cynicky –
po bonnetovsku – shledával, že některé věci budou z hlediska
vnitropolitického učiněny přijatelnějšími i československé vládě,
když budou navrhovány Runcimanem [podle zprávy poslané o této
rozmluvě do Prahy].
Osuský [dle zprávy do Prahy] byl v rozmluvě skeptický vůči
Bonnetovi, pokud šlo o angažování Velké Británie ve střední Evropě. Bonnet mu namítal, že přece jen kdyby se vynikající Angličan,
za těchto okolností do Prahy poslaný, vyjádřil o československém
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sporu s českými pangermány a Československo jeho vyjádření přijalo, bylo by těžko Velké Británii nehájiti ho. Osuský odpověděl, že
otázka, zdali Britové se budou cítiti vázáni vysláním lorda Runcimana, bude záviseti od stanoviska a postupu francouzské vlády a od
Francie k Československu, a nikoliv od nějakých teoretických úvah.
Nato řekl vyslanec Osuský ministru Bonnetovi, že jeho kladnou
odpověď na československou otázku ohledně vyslání lorda Runcimana do Prahy bere na vědomí, ale že se ho zároveň dotazuje,
zda jeho kladná odpověď je odpovědí ministra země, která má
spojenecké závazky vůči Československu, v kterých si chce ulehčiti, anebo odpovědí činitele, který má zodpovědnost za politické
i vojenské zájmy Francie v Československu. Ministr Bonnet byl – dle
zprávy Osuského do Prahy – otázkou tou zřejmě zaražen. Osuský
dodal, že nechce, aby mezi ním a zahraničním ministrem francouzským, mezi československou vládou a vládou francouzskou
vzniklo nějaké nedorozumění. Odpověď, kterou na tuto otázku
dostane, bude míti vliv na hodnocení následků, které přijetí britské
žádosti bude míti na budoucnost Československa a střední Evropy.
Má‑li totiž francouzská vláda nějaké politické nebo vojenské zájmy
v Československu, které chce hájit a na nich trvat, pak to bude míti
vliv na přijetí ze strany Československa nejen nynější britské žádosti ohledně mise Runcimanovy, nýbrž zejména i na eventuální
odmítnutí budoucích návrhů lorda Runcimana, které by se dotýkaly
politické nebo vojenské samostatnosti Československa.
Ministr Bonnet ujistil vyslance Osuského, že jeho takto postavená otázka je docela zbytečná, neboť kdyby Francie neměla
v Československu politické a vojenské zájmy, nebyla by uzavřela
spojeneckou dohodu s Československem. Pokud jde však o druhou
otázku Osuského, má‑li Československo přijmouti lorda Runcimana
jako zprostředkovatele ve všeobecnosti, anebo jenom pro některé
konkrétní otázky, o nichž se dosud pražská vláda s henleinovskými Němci nedohodla anebo nedohodne, tato otázka jest pro něho
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nová, důležitá a nutno o ní přemýšleti. Bonnet žádal, aby o ní mohl
pohovořiti nejdříve s ministerským předsedou Daladierem, nežli
dá našemu vyslanci odpověď.
Dne 25. července 1938 po poradě s ministerským předsedou
E. Daladierem potvrdil ministr Bonnet svoji odpověď: radí Československu, aby přijalo britskou nabídku, aby ji přijalo bez
podmínek a bez omezení na některé konkrétní otázky anebo
vymezení určitého pole, neboť by to vyvolávalo dojem, že čes
koslovenská vláda chce něčemu uniknouti.
V další části rozhovoru, kterého se účastnil i Alexis Léger, generální sekretář na Quai d’Orsay, žádal Osuský ministra Bonneta, aby
Francie připomněla Velké Británii, že radila Československu, aby
přijalo britský návrh tím spíše, že Velká Británie stále opakovala,
že otázky týkající se československé samostatnosti jsou z henleinovských požadavků vyloučeny. Upozornil také ministra Bonneta,
že jest nutno, aby bylo zabráněno mínění, že Francie v roli, kterou
dosud hrála vůči Československu, ustoupila Velké Británii. Kdyby
byl takový dojem vyvolán, nedošlo by ani k dohodě pražské vlády se
sudetskými Němci a Francie by nejen neupevnila své postavení ve
střední Evropě, nýbrž by ztratila i to postavení, které tam dosud má.
Dle zprávy Osuského do Prahy Alexis Léger sám pak zdůrazňoval, že považuje vyslání lorda Runcimana za nejlepší prostředek,
jak by byl odstraněn manévr s plebiscitem a jak by Německo bylo
vyloučeno z celého sporu Prahy s českými Němci. Přijetí britské
nabídky je prý v dané situaci pro Československo tak výhodné, že se
obává, aby se Německo nesnažilo celou věc zmařiti. Československo
nesmí tudíž poskytnouti Německu ani příležitost, ani záminku, aby
celou věc zmařilo. Radil, aby Praha nekladla žádné podmínky, ale
prostě jen předložila body, v nichž se neshoduje s českými Němci.
Ministr Bonnet dohodl nakonec s generálním sekretářem Alexisem Légerem a vyslancem Osuským, že Francie bude varovati Velkou
Británii oficiálně před nesprávným výkladem, že by byla radila Čes– 234 –

koslovensku k přijetí lorda Runcimana, aby si ulehčila ve svých spojeneckých závazcích, a slíbil, že Francie požádá Velkou Británii, aby
byla o práci lorda Runcimana informována a aby lord Runciman se
definitivně o našem sporu nevyjádřil, aniž by o tom napřed nezpravil
Francii. Také měla býti Velká Británie požádána, aby nekomplikovala
celou věc myšlenkou neutralizace Československa.122
Dle zprávy vyslance Osuského dala pak vláda francouzská dne
27. července 1938 prostřednictvím vyslance Corbina sděliti lordu
Halifaxovi, že Francie jest přesvědčena, že mise lorda Runcimana
jest v obecném zájmu. Oznámila zároveň, že vylučuje myšlenku
neutralizace Československa. Dobré služby lorda Runcimana mají
prý býti uplatněny jen v rámci existujícího sporu, který nemá býti
rozšířen na otázky netvořící dnes předmět jednání, a dle předchozí
výměny názorů mezi oběma zeměmi otázka suverenity československé a otázky na ni se vztahující nemohou býti dotčeny. Francouzská vláda plně prý chápe a souhlasí, že československá vláda
chce míti jistotu, že Francie zůstává společníkem jejího stanoviska,
že rozhodování lorda Runcimana nemůže se dotknouti otázek československé suverenity a že zachová československé vládě, jsouc
plně informována o pracích Runcimanových, svou podporu. Francouzská vláda že si prý nechává volnost ocenit výsledek činnosti
lorda Runcimana. Radíc československé vládě, aby přijala britskou
nabídku, nečinila to proto, aby si ulehčili svou spojeneckou zodpovědnost, vyplývající z její smlouvy s Československem, nýbrž z pocitu solidarity Československa a Francie. Toto sdělení doprovázela
Francie prý žádostí, aby jí Velká Británie dala výslovný souhlas
s takto vyjádřeným svým stanoviskem.123
122 Depeše vyslance Osuského o rozmluvě s ministrem Bonnetem a A. Legerem 25. července 1938.
123 Depeše vyslance Osuského, týkající se instrukcí ministra Bonneta velvyslanci Corbinovi do Londýna ohledně Runcimanovy mise 27. července 1938.
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Mezitím jednal dr. M. Hodža s politickým kabinetem o odpověď
vyslanci Newtonovi ohledně přijetí či nepřijetí britské mise. Většina
politických ministrů byla velmi pobouřena myšlenkou mise Runcimanovy u nás, ale nerozhodla hned zamítnouti britskou nabídku
a postaviti se proti stanovisku ministerského předsedy, když tento
zároveň oznámil, že byla požádána o mínění v této věci ještě vláda
francouzská. Sdělil však už dne 23. července 1938 vyslanci Newtonovi, že odpověď bude kladná, a když došla první zpráva dr. Osu
ského o jeho rozhovorech pařížských, tuto odpověď znovu potvrdil.
Nato bylo smluveno mezi vládou československou a vládou britskou
komuniké, v němž bylo řečeno, že vláda československá požádala
o příchod mise lorda Runcimana do Prahy.124

124 Berlínu bylo sděleno vyslání lorda Runcimana do Prahy britským velvyslancem Nevilem Hendersonem dne 25. července 1938. Nevile Henderson
navštívil státního tajemníka barona Weizsäckera, zpravil ho o poslání lorda
Runcimana do Prahy a požádal zároveň vládu německé říše, aby spolupracovala s britskou vládou, doporučujíc trpělivost a umírněnost Henleinovým přívržencům. Weizsäcker odpověděl, že za nepřítomnosti ministra zahraničních
věcí může vzíti sdělení jen za svou osobu s uspokojením na vědomí a že anglické vykonávání vlivu, případně mediace v té věci, může býti v Německu jen
vítána. Když k němu dne [26.] 27. července přišel francouzský velvyslanec
François‑Poncet, tu baron Weizsäcker měl už zase pochybnosti o zdaru dalšího
jednání, neboť prý německý zahraniční úřad je dobře zpraven o tom, že pražské
jednání je sabotováno německými aktivisty, kteří si narovnání s Henleinem nepřejí a jsou raději pro válku. A když se von Ribbentrop vrátil do Berlína a velvyslanec Nevile Henderson mu podával zprávu o misi Runcimanově, našel u von
Ribbentropa velmi nevlídné přijetí. (Německá vláda rezervuje si prý stanovisko vůči misi lorda Runcimana a považuje ji za ryze britskou záležitost, protože
oznámení o misi dostalo se do novin dříve, než britská vláda učinila o ní úřední
sdělení německé vládě.)
Britské veřejnosti bylo učiněno sdělení o poslání Runcimanově prohlášením
N. Chamberlaina v Dolní sněmovně dne 26. července a v Horní sněmovně dne
následujícího prohlášením lorda Halifaxe. Lord Halifax ve svém projevu definoval misi lorda Runcimana v Československu v tom smyslu, že jde o to, aby
o nynějších hranicích Československé republiky a bez zničení její integrity
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Podle našich tehdejších zpráv bylo v britské veřejnosti vyslání
lorda Runcimana do Prahy všeobecně vykládáno tak, že ministerskému předsedovi Chamberlainovi běží především o získání
času. Veřejné prohlášení o poslání Runcimanově vyvolalo pak
značnou vlnu optimismu jak v britské veřejnosti, tak i v britské
sněmovně, odcházející na prázdniny. Někteří britští politikové
vykládali poslání Runcimanovo také za nové a důležité vázání se
Velké Británie v otázkách středoevropských. Totéž se objevilo
znovu i ve veřejném mínění francouzském. Vyslanec Massigli považoval vyslání lorda Runcimana do Prahy za dobrou věc. Angličané
prý vědí, že bude vojna, a snaží se ji všemi prostředky oddáliti.
Uznává, že je ve vyslání Runcimanově za účelem oddálení konfliktu
nebezpečí pro Československo, protože v zájmu získání času mohl
by lord Runciman navrhnouti něco, co by bylo pro Československo
svrchovaně nebezpečné. A francouzský zahraniční ministr Bonnet
řekl dne 30. července 1938 – zase po bonnetovsku – francouzskému
žurnalistovi Julesu Sauerweinovi, že vyslání lorda Runcimana do
Prahy neznamená nic jiného než příměří, které prý Angličané mají
v moci protáhnout, jak dlouho budou chtít. Když toho bude třeba,
je prý Runciman odhodlán zůstati v Praze i šest měsíců.

byl nalezen mírovými prostředky způsob, jakým by byla poskytnuta dů
ležitá práva na samosprávu německy mluvícímu obyvatelstvu a jiným mi
noritám v Československu. Oznámil, že v dohodě s francouzskou vládou
a na žádost československé vlády britská vláda vyšle do Prahy prostředníka neodvislého od britské vlády v osobě lorda Runcimana. Britská vláda se domnívá,
pravil lord Halifax, že aplikací principů, které se tak dobře uplatnily při vzniku
britského Commonwealthu, bude možno posíliti základy, na nichž stojí Československá republika, a že bude možno sejmouti z Evropy míru strachu z války.
Takováto změna jest nejen v zájmu Československa samotného, ale i v zájmu
míru, a proto jest na řešení této otázky interesována i Velká Británie s jinými
státy; uznává‑li Velká Británie nutnost změny v Československu, uznává též,
že jest ji třeba provésti v míru, protože pouze mírová řešení mají vyhlídku na
trvání.
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Faktem je, že Francie chtěla přijetím mise Runcimanovy definitivně angažovati britskou politiku ve střední Evropě. Zřekla se tím –
už potřetí – své autonomní politiky i v Československu i ve střední
Evropě. V Paříži se v kruzích nám nepřátelských říkalo, že Francie
vložila do náručí Velké Británie dítě, které až dosud sama nosila. –
***

Lord Runciman přijel do Prahy dne 3. srpna 1938. O tom, jaký sku
tečný politický cíl měla míti v Československu mise Runcimanova,
bylo mi tehdy velmi těžko se vyslovit. Nedovedl jsem si tehdy
a nedovedu si ani dnes říci, zdali měl Chamberlain ve chvíli, kdy
Runcimana do Prahy posílal, celý svůj politický plán hotov. Poměr
mezi Prahou a Berlínem byl ve chvíli, kdy se Londýn pro poslání
Runcimanovo rozhodl, už tak napjatý, že v opravdový jeho úspěch,
tj. smírnou dohodu o věci českých Němců, sotvakdo mohl věřit,
znal‑li a chápal‑li aspoň trochu Hitlera, jeho politiku, jeho režim
a celé nacistické Německo; a že by Londýn o Německu nic nevěděl,
nemohl jsem přece jen věřit. Za těchto okolností mohla míti jen
dvojí cíl:
a) buď připraviti situaci tak, aby bylo možno přinutit Československo k odevzdání krajů obývaných českými Němci třetí říši bez
boje a bez války; anebo
b) opravdu si zjistit agresivní postup Německa proti Československu, a pak se rozhodně zaň v celém konfliktu postavit, jako se
v podstatě postavila za nás vláda britská a francouzská v konfliktu
z 21. května 1938.
Fakt, že vláda Chamberlainova se rozhodla pro něco tak dalekosáhlého, tj. přijmout přímou spolupráci v konfliktu mezi Československem a Německem a vzít na sebe následkem toho přímou
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zodpovědnost za všecko, co z mise té vzejde,125 mne přímo skoro
ohromil. Znaje tradicionální opatrnost britské vlády ohledně zákroku ve věcech mezinárodně politických a skrupulóznost britské
diplomacie nebýt právně zatažen v žádné formě a předčasně do
zodpovědností v takovýchto případech, aby ve chvíli eventuálního
vážného konfliktu mohla rozhodovat britská vláda o svém dalším
postupu v naprosté svobodě, a hlavně: bez závazků jakéhokoliv
druhu, uvažoval jsem celé dny a noci o tom, jakou politiku tu vláda
Chamberlainova vlastně sleduje. A dle odpovědi na ni musil jsem
pak k misi té zaujmouti stanovisko naše a vésti dle toho celou naši
další politiku.
V tom mne utvrdil už postup, jaký zaujal Chamberlain, když se
jednalo o přijetí mise Runcimanovy Prahou. Náš národnostní statut
byl hotov k předložení parlamentu právě ve dnech, kdy se objevil
britský plán s touto misí; vláda, jak už bylo pověděno, jej schválila
a pak dne 26. července to veřejně oznámila. Ale britská vláda ve
skutečnosti nám zabránila návrhy naše parlamentárně projednat.
Žádost, abychom neodmítali poslání Runcimanovo, byla provázena
mírnou hrozbou a mírným slibem. Vláda francouzská se co nejrozhodněji postavila za plán britský a po rozhovorech s naším vyslancem se postavila mezi nás a Londýn jako jakýsi garant, že zájmy
naše a její u nás a ve střední Evropě nebudou misí tou poškozeny
a že její poslání do Prahy znamená nové závazky Velké Británie
u nás a proti Německu.
To vše mne vedlo přirozeně k závěru, že poslání Runcimanovo
je nutno pokládat za jednu z obzvláště důležitých událostí v celém
našem konfliktu s našimi Němci a s říší. Bylo mi jasno, že lord Runciman se může státi jedním z korunních svědků dramatu, který se

125 Takový byl skutečný charakter této mise, i když ministerský předseda
Chamberlain lorda Runcimana v jeho funkci charakterizoval ve své řeči ze dne
26. července 1938 jako „investigátora neodvislého od všech vlád“.
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právě odehrává. A byl jsem si tudíž plně vědom povinnosti, kterou
nyní k misi té budeme míti. Rozhodl jsem se tudíž tuto povinnost
konat do všech důsledků a stoprocentně. Žádal jsem vládu,
aby jemu i jeho spolupracovníkům byla plně k dispozici, aby mu
dala ve všem plnou volnost, v ničem mu nebránila a poskytla mu
všecky informace a pomůcky. Zejména aby také mu nebylo bráněno
v ničem při jeho styku se všemi směry a stranami z tábora našich
Němců a ostatních minorit.
Sám jsem se mu dal plně k dispozici a byl vždycky ochoten
o všech věcech s ním jednat a každé vysvětlení poskytnout. Hned
v prvních dnech jsem mu dal celkový svůj výklad a názor o celé
krizi a vyvrcholil jsem ho konstatováním, které jsem pak vždycky
a při všech příležitostech opakoval: on sice přichází, aby pomohl
k dohodě mezi námi a našimi Němci v rámci ryze vnitropolitickém,
a my jeho poslání tak chápeme. Já však ho upozorňuji, že konflikt
vůbec není konfliktem vnitropolitickým, že je to hoj mezi Prahou
a Berlínem a boj o mezinárodní pozici ve střední Evropě vůbec, a to
od počátku až do konce, a že k dohodě mezi vládou a našimi Němci dojde jen tehdy, bude‑li si toho Berlín přát a bude‑li to vůbec
chtít. Naši Němci jsou ve své veliké většině prostě nástrojem
berlínské pangermánské politiky proti nám.
V tom duchu jsem pak pro naši politiku došel k závěru, že byl‑li
jednou návrh britské vlády ohledně mise lorda Runcimana námi
přijat, musíme pak v celém svém postupu učinit vše, abychom nezvratně přesvědčili ji, a tím i vládu britskou i francouzskou, o těchto
fundamentálních věcech a faktech:
1. Jsme dobré vůle v celé své minoritní politice ke všem menšinám. V této krizi, která není jen krizí naší, budeme do důsledků respektovat zásadu „fair play“. V jednání s Němci půjdeme do krajních
mezí možných koncesí a jednání o dohodu s nimi nerozbijeme
my.
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2. Mise Runcimanova musí býti nakonec přesvědčena, že se
nejedná o otázku vnitřní, nýbrž že je to boj mezi autoritativním,
diktátorským a pangermánským režimem Berlína a demokra
tickou Prahou, jejíž porážka v tomto konfliktu bude míti dalekosáhlé důsledky mezinárodní pro celou Evropu, a tím i pro říši
britskou a Francii.
3. Francie a Velká Británie jsou tu nyní plně a přímo angažovány do našeho životního boje s Německem. Nedáme se strhnout na
cesty nějakých zákulisních manévrů a diplomatických triků. Půjdeme loajálně, poctivě a pevně. Může se stát, že jdeme už nyní přímo
do války. Oddaně a poctivě tento osud na sebe vezmeme. A dojde‑li
mezi námi ke konfliktu nebo osudnému sporu o to, co dělat, nezaviníme to my. Jen tak vyjdeme z této krize – à la longue126 – politicky
i mravně, když ne vítězně, tož aspoň zdravě a poctivě. –

V den příjezdu lorda Runcimana do Prahy bylo učiněno oficiální prohlášení, že vzhledem k tomu, že návrhy československé
vlády a Sudetendeutsche Partei odděluje dosud široká prohlubeň,
a vzhledem k příjezdu mise lorda Runcimana odkládají se vzájemnou dohodou na nějaký čas jednání, která se měla mezi vládou
a Sudetendeutsche Partei počíti dne 1. srpna 1938. Tím bylo veřejnosti uvedeno ve známost, že za změněných politických okolností nedojde k parlamentnímu projednávání národnostního statutu,
dokud v předběžných nových jednáních nedojde k dorozumění
mezi československou vládou a Sudetendeutsche Partei o dalším
postupu.
Lord Runciman začal svou činnost v Praze úředními návštěvami
dne 4. srpna 1938 u mne, u předsedy vlády dr. Hodži a u ministra věcí zahraničních dr. Krofty. Téhož dne byli jím přijati čtyři
členové Sudetendeutsche Partei, kteří vyjednávali za svou stranu
126

Časem. Pozn. red.
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o dohodu s vládou. Později téhož dne němečtí vyjednávači přinesli
misi Runcimanově memorandum, v němž jí vykládali stanovisko
strany o svých požadavcích. Návštěvy lorda Runcimana u prezidenta republiky, předsedy vlády a různých ministrů byly zatím
jen formální seznamovací návštěvy. Já sám hned nato jsem pozval
lorda Runcimana na oběd a dal jsem mu při té příležitosti podrobný
loajální a poctivý výklad situace. Nezakrýval jsem mu, že problém
není vnitropolitický. Vnitropoliticky bychom se i s našimi Němci
dohodli. Ale spor je mezinárodní; jde o boj nacistické a totalitní
třetí říše s demokratickou Prahou. To nesmí nikdy spustit z očí.
První celkový dojem našich vládních kruhů z představení se mise
byl dobrý. Lord Runciman všude ujišťoval, že se chce informovat
důkladně, všeobecně a objektivně. Ujišťoval, že nepřijel do Prahy
s předem připraveným plánem. Říkal československým politikům,
že nechce československé vládě dělat potíží. Českoslovenští ministři nabyli z rozmluv s ním dojem, že se nekloní k radikálním německým řešením. Bylo s uspokojením konstatováno, že mise lorda
Runcimana správně se snaží sbírat informace o různých stránkách
sudetoněmeckého problému, zejména též o jeho hospodářských
stránkách.
Bylo jasno, že příchod Runcimanovy mise do Prahy znamená
novou a rozhodující fázi všeho jednání, že jednání to musí býti
vedeno velmi vážně a solidně, že máme nyní proti sobě nejen naše
Němce a Berlín, ale přímo nad sebou Runcimana a vedle něho vládu
londýnskou a pařížskou. I ve vládních kruzích našich byla s dosavadním průběhem jednání veliká nespokojenost. Členové vlády si
mně opětovně a opětovně stěžovali na postup předsedy vlády Hodži.
Říkali mi, že je o svých jednáních neinformuje, že v mnohých věcech – zejména v otázkách politiky zahraniční – dává jim informace
neúplné a tendenční, dle svých plánů, osobních názorů a upravené,
a tudíž zkresluje jim situaci a naše celé postavení v tomto důležitém
jednání. Někteří členové vlády to spojovali s vnitropolitickými plány
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předsedy vlády a jeho strany a projevovali mu přede mnou nedůvěru. A zejména ho podezřívali, že vede zvláštní politiku a jednání
i ve věcech slovenských a že za zády druhých se dohoduje o něčem
zvláštním s ľudovou stranou slovenskou. Měli k němu nakonec velikou nedůvěru a vše, co s ním projednávali, si pravidelně přicházeli
u mne prozkoumávat a revidovat. Komplikovalo nám to v této těžké
situaci všecku naši politickou práci nesmírně.
Byl jsem několikrát žádán o změnu vlády. Třikrát jsem se o to
pokusil, dožaduje se v tom spolupráce a spolurozhodnutí vedoucích
činitelů strany agrární. Bylo to odmítnuto s podotknutím, že mi
strana agrární nemůže jiného kandidáta na předsednictví vlády doporučit. Musil jsem tudíž těm, kteří chtěli změnu vlády, odpovědět,
že se to může státi jen příslušnou cestou parlamentní a veřejným
vystoupením vládních stran za účelem normálního vyvolání vládní
krize. Nestalo se tak.
Sám jsem s postupem v jednání a s taktikou předsedy vlády také
nebyl spokojen. Ze strany předsedy vlády se stále a příliš mnoho
improvizovalo. Nebylo tu předem promyšleného plánu a předem
připravené a soustavně sledované taktiky. Při všeobecně známém
jeho oportunismu a nedostatku politické zásadovosti stále jsem se
obával nějakého překvapení. Celá materie jednání a sporu s našimi
Němci byla ohromná, závažná a nesnadná, a já stále neviděl záměrné, soustavné a důkladné přípravy, vypracované plány a pevná
neměnná hlediska. Jednotlivé strany byly o všech věcech jen nedostatečně informovány a političtí ministři byli o všech hlavních
otázkách informováni především v rozhovorech se mnou, které
jsem odděleně s jedním po druhém na Hradě organizoval a v nichž
jsem záměrně pomáhal sjednotit názory jejich s názory a postupem
předsedy vlády.127 A když byla situace nejobtížnější, svolával jsem
127 Hlavní nebezpečí spočívalo v tom, že jednotlivé strany nebyly dostatečně přesvědčovány a uvědomovány o tom, jak je nutno rozhodně a rychle
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v dohodě – vždy s předsedou vlády – politické ministry nebo celou
vládu k sobě na Hrad, kde jsme v neoficiálních schůzích učinili
společně nejzávažnější usnesení (např. decentralizaci správy pro
národnostní statut, tzv. třetí plán, tzv. čtvrtý plán atd.).
Mne samotného předseda vlády informoval o svém postupu
a jednání pravidelně úplněji nežli své kolegy ministry, ale často
jsem si zjistil, že ani mně, zejména v prvních měsících jednání
s Henleinem, nesděloval všecko a nedohodoval se předem se
mnou o svém postupu. Bylo by však – myslím – nespravedlivé
obviňovat ho z neloajálnosti ke mně. Sám jsem ji nikde nezjistil. Já
sám jsem byl k němu do důsledků loajální, bez dohody s ním jsem
nikdy nic nepodnikl a v každém svém postupu, když po příchodu
Runcimanově jsem byl okolnostmi přinucen převzít vlastně největší část jednání z rukou Hodžových – za plného jeho souhlasu –,
a plnit tak některé povinnosti, které jemu náležely, jsem byl jím
vždycky loajálně kryt dle předpisů naší konstituce a zvyklostí
parlamentně‑politických.
Po každém zákroku spojeneckém, po každém jednání s Němci,
po obdržení každého memoranda, nóty nebo zápisu jsem s ním
pravidelně věci probral a udělal písemný elaborát, jak odpovědět,
jak postupovat, jak naše hledisko formulovat. Nikdy jsem s ním
řešit v nové formě naše otázky národnostní a že je třeba připravovat koncese.
Dlouho – nežli bylo patrno skutečné nebezpečí i pro stát – se některé strany
a někteří politikové i ve vládě domnívali, že to daleko jíti nemusí, a vyhýbali se
zodpovědnosti, aby pak v boji stran proti ostatním – a snad i proti mně –, kteří
budou nové koncese Němcům přijímat bez většího veřejného odporu, to mohli
využít. Nebylo krátce ve vládě o těchto věcech dlouho jasného plánu a ve
dení. Tak např. memorandum o našich plánech na řešení otázek národnostních
pro franko‑britskou konferenci v Londýně v dubnu roku 1938 jsem musil ve
dvou dnech – bylo žádáno narychlo – připravit sám a poslat hned do Paříže a do
Londýna a pak je vládě dodatečně zaslat. Vláda sama by věc tak rychle nebyla
dohodla. A po konferenci mi sdělil jeden z ministrů, že s mým zápisem nesouhlasí a ve vládě by mu nebyl nikdy dal souhlas.
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v těchto věcech neměl žádného konfliktu a zřídkakdy projevil jiný
názor. V případě, že byl názoru jiného a chtěl jednat jinak, jednal
tak, ale vyhnul se diskusi o tomto rozporu. Jedním slovem: loajálně
a obětavě jsem mu pomáhal v otázkách věcných i osobních (při
těžkostech nebo nejednotě v koalici), v rozhodných chvílích jsem
přebíral za něho před veřejností zodpovědnost, ale bez přímé dohody s ním jsem do sféry jeho práce a působnosti nezasahoval.
Šlo mi nyní o to, aby vzhledem k Runcimanově misi se ve všem
mezi námi oběma – i ve vládě – projevovala plná jednota, a zejména
i svornost a harmonie v postupu. Zejména jsem co nejusilovněji
usiloval o to, aby v koalici nebylo rozporu o společné zodpovědnosti
všech v tom, co se bude dále podnikat. Vida, že se znovu začne
jednat s henleinovci o národnostním statutu a o jejich memorandu z 8. června, připravil jsem pro předsedu vlády Hodžu zvláštní
zápis o postupu a metodě práce při jednání se Sudetendeutsche
Partei a odevzdal jsem je dr. Hodžovi dne 4. srpna 1938.128 Zápis
znovu upozorňoval na to, že elaborát, který Sudetendeutsche
Partei československé vládě dne 8. června předložila, obsahuje
řadu úvah ideologických a řadu konkrétních požadavků. Pustit se
do ideologických diskusí by nevedlo k cíli, poněvadž jsou zde dvě
protichůdné ideologie, demokratická a totalitní, a žádná z obou
stran se nemůže své ideologie vzdát.
Navrhoval jsem tudíž, aby se jednalo o praktických a konkrétních
požadavcích a aby se ideologie nechaly stranou. Konstatoval jsem
zároveň, že německý elaborát předkládá dvoje kategorie konkrétních požadavků: jednak požadavky mající za cíl provést a zajistit
plnou rovnoprávnost v nakládání s jednotlivými národnostmi ve
státě, jednak požadavky ohledně podstatného rozšíření samosprávy. Budiž nechána stranou diskuse o teorii a ideologii těchto
128 Memorandum prezidenta Beneše „Metoda a postup práce při jednání
mezi vládou a SdP“ 4. srpna 1938.
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požadavků, zato však nechť se diskutuje jedna praktická otázka
po druhé tak, aby byla docílena z obou stran zásadní dohoda.
Od sudetoněmecké strany buďtež žádány opravy, kritiky, doplňující návrhy obou zákonných předloh, zákona jazykového a národnostního statutu. Otázka samosprávy by po docílené dohodě
v ostatních otázkách mohla býti diskutována v docela nové atmosféře, poněvadž vyřízením obou předchozích otázek by obě strany
daly už důkazy dobré vůle a hodně by se psychologicky sblížily.
Domníval jsem se, že by tento postup komplikovanou situaci hodně
zjednodušil; přinutil by obě strany myslit, mluvit a jednat prak
ticky, nechat stranou všechny ideologie, v nichž se musily zásadně
rozcházet, a zajistil by brzy a rychle ve fundamentálních otázkách
praktických rozumné řešení, a tím první výsledek a úspěch. –
Jak již bylo řečeno, delegáti Sudetendeutsche Partei (pověření
Henleinem k jednání s československou vládou: Kundt, dr. Peters,
Rosche, Sebekowski, Schickentanz) předložili hned při své první
návštěvě lordu Runcimanovi své požadavky a předsedovi vlády
projevili ochotu jednat o nich co nejdříve. K prvnímu jejich jednání
s vládou po příchodu Runcimanově došlo pak dne 11. srpna 1938.
Za vládu byli přítomni členové vládní koalice (tzv. politický kabinet). Po krátkém výkladu dr. Hodži a odpovědi německé delegace
bylo dohodnuto, že meritorní jednání mezi československou vládou
a Sudetendeutsche Partei začnou 17. srpna 1938, a to jak na základě
vládních návrhů, tak i memoranda henleinovců ze 7. června 1938.
Dne 17. srpna 1938 došlo k stanovenému, tři hodiny trvajícímu jednání politického komitétu československých ministrů
s výše jmenovanými pěti zástupci sudetoněmecké strany. Některé
význačné československé vládní kruhy, vstupujíce do tohoto meritorního jednání, se tehdy ještě domnívaly, že Henleinova strana
není dosud vedena tak – ačkoliv si byly vědomy toho, že jedná jen
tak, jak jí Berlín rozkazuje –, aby znemožnila všecka jednání o dohodu. Měly za to, že dost značná část strany a rozhodujících lidí
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v Sudetendeutsche Partei jsou pro dohodu s Čechy a s republikou
a že jen politika radikálního křídla henleinovských pangermánů,
vedených K. H. Frankem, jejichž prostřednictvím Berlín vykonával
vliv na sudetoněmeckou stranu, je záhadná. Z tohoto optimismu
měly býti událostmi brzo vyléčeny.
V tomto prvním jednání s koalicí se měli zástupci Henleinovi
vysloviti o předloze národnostního statutu, o novelizaci jazykového
zákona a o reformě samosprávy. Jednání šlo sice formálně hladce, ale ve věci samé se Henleinovi straníci ukázali neústupnými.
Setrvávali v celé diskusi na osmibodovém programu Henleinovy
karlovarské řeči a na svém memorandu ze 7. června 1938. Mluvili o nepřekonatelné propasti, která dělí vládní návrhy od jejich
požadavků. Radikálně odmítli ideovou koncepci samosprávy předloženou vládou, tj. zemské sněmy s národnostními kuriemi. O národnostním statutu nechtěli ani slyšet. Prý by to byla kodifikace
zákonů a nařízení, které vedly k nynější neudržitelné situaci.
Ve svém výkladu shrnul stanovisko své strany poslanec Kundt
politickým ministrům takto: Vy Češi pokládáte republiku za svůj
stát a nechcete dáti druhým národnostem nic, leč podřízené postavení ve státě. Musíme vás varovati, že trpělivost německého národa,
který až dosud neviděl ze strany státu ani toho nejmenšího znamení
dobré vůle, je méně elastická než trpělivost naše. A k svým hrozbám připojil stížnost, že český tisk útočí na celé československé
němectví vůbec.
Cizím korespondentům řekla Henleinova tisková kancelář po
konferenci, že poslanec Kundt prohlásil vládní propozice za
naprosto nepřijatelné. Jak se pak ukázalo, mělo to býti poslední
a oficiální slovo Henleinovy strany k pohřbení národnostního statutu a všech dalších předloh vládou připravených.
Přesto však vyjednávači Henleinovi nezavřeli úplně za sebou
dveře k vyjednávání. Uznali výslovně některá hlediska vlády
a znatelně postupovali tak, aby zatím neznemožnili další jednání
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na konkrétní bázi. Šlo jim zřejmě především o to, aby v prvním
jednání po příchodu Runcimanově sice svému hledisku nezadali,
ale aby také hned jednání nerozbili; a šlo jim dále takticky o to,
aby vynucovali jednak svou taktikou hrozeb, odkládání, tiskových
kampaní v říši a v ostatní Evropě a pak zase opětného jednání,
jednak pomocí mise Runcimanovy na československé vládě nové
a nové ústupky a dostali ji do situace stále a stále obtížnější jak
před mezinárodní veřejností, tak i před stranami československými. Němci zejména doufali, že z takové situace by vzešel konflikt
mezi veřejným míněním československým a československou
vládou, konflikt, který by jim umožňoval přerušiti kdykoli jednání
s Hodžovou vládou a dovolil by jim svaliti vinu tohoto přerušení na
československou stranu.
Vláda se domnívala, že umírněný a vcelku opatrný postup Henleinův jest důsledkem jednak nátlaku Runcimanova na něj, jednak
nových důvěrných rozhovorů Henleinových agentů s některými
československými ministry, které vyznívaly nejprve smířlivě. Domnívala se – podceňujíc akci Henleinovu a jeho poměr k Berlínu
jako pouhého, i když vědomého nástroje politiky říšského nacismu –, že bude moci jednat s henleinovskými pangermány, jak to
bylo naznačeno v mém memorandu o postupu jednání ze 4. srpna 1938, nejdříve o konkrétních předlohách zákonů a že k jednání
o samosprávu bude možno přistoupit později už za lepší politické
atmosféry a za lepších vztahů mezi oběma tábory.129
Lord Runciman po 11. srpnu veřejně uznal dobrou vůli československé vlády, která vcházela v jednání za nových okolností. Sudetendeutsche Partei však odbyla tento postup československé vlády
jakožto bezvýznamnou koncesi, neboť hned dne 17. srpna po druhé
konferenci československé vlády a koaličních stran se zástupci
129 Cirkulární depeše ministra Krofty pro vyslanectví v Paříži, Londýně
a Berlíně o jednání Runcimanovy mise a vlády se SdP 18. srpna 1938.
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Henleinovými přišel poslanec Kundt k lordu Runcimanovi a ofi
ciálně mu oznámil, že Henlein považuje prostě každé jednání
své strany s československou vládou za zbytečné, dokud česko
slovenská vláda nepřijme jeho karlovarský program.
O témž se následujícího dne přesvědčil lord Runciman znovu už
při své první rozmluvě s Henleinem. Setkal se totiž dne 18. srpna
s Henleinem na Červeném Hrádku u Jirkova (u Maxe Egona Hohenloha). Spolu s Henleinem účastnili se schůzky poslanci K. H. Frank
a Kundt. Kromě toho asi tři tisíce nacistických pangermánů vítalo
jej u zámku M. E. Hohenloha hitlerovským pozdravem. Všude byly
rozestaveny uniformované stráže vybrané z lesního personálu
panství Hohenloha a z henleinovských pořadatelských sborů, které
měly zameziti přístup všem nepovolaným.
Pražská vláda se o několik dní později dověděla, že dojem, který
Henlein při tomto setkání udělal na lorda Runcimana, byl špatný. Na
jakékoliv návrhy a podněty lorda Runcimana Henlein vždy prý jen
odpovídal: o tom se musím poradit, to si musím rozvážit a podobně.
Jen v jedné otázce jeho odpověď byla jednoznačná a jasná: v odmítání návrhů československé vlády a v trvání na karlovarském
programu. Nic jiného než úplnou samosprávu nemůže pro československý Deutschtum přijmouti. Bylo to v jednání o národnost
ním statutu skutečně poslední slovo našich Němců.
Přesto přinesl však Runciman do Prahy z této schůzky něco pozitivního. Navštívil mne totiž hned dne 19. srpna, dal mi stručnou
zprávu o svém setkání s Henleinem a předložil mi návrh na
jmenování čtyř německých přednostů okresních správ v okresech
převážně německých a německého přednosty krajského soudu
v Chebu. Prohlásil, že splnění tohoto návrhu bude pokládat za
projev dobré vůle ze strany vlády a za doklad její snahy dojít k dohodě; dle rozhovoru s Henleinem a s příslušníky jeho strany soudí,
že to náladu u nich zmírní a přesvědčí i je o vážném a smířlivém
postupu vlády.
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Po dohodě s ministerským předsedou dal jsem okamžitě lordu
Runcimanovi k těmto německým požadavkům souhlas. Ale Runciman sám, který pokládal toto jednání se mnou za svůj značný
osobní úspěch a za doklad svého vlivu u vlády československé, brzy
se ke mně vrátil a rozhořčeně mi sdělil, že strana a Henlein sám
mu prohlásil, že tato koncese nic neznamená, že to je směšné a že
na to strana nemůže brát vůbec žádný ohled. Vyrozuměl jsem pak
z výkladu lorda Runcimana, že v jednání dřívějším se Runcimanovi
naznačovalo, že by vyplnění tohoto požadavku bylo vzato od strany
jako nový doklad dobré vůle vlády a že by to značně přispělo k dohodě. Strana patrně očekávala, že pražská vláda v té věci nepovolí
nebo že jednání o to bude donekonečna prodlužovat, a že se jí tudíž
podaří znovu příkladně ukázat na „zlou vůli a oddalovací taktiku“
československé vlády.
Ze strany předsedy vlády Hodži bylo správně Henleinovo odmítnutí jednat na dosavadní základně, vládou po těžkých vnitřních
diskusích přijaté – národnostní statut a memorandum ze 7. června 1938 –, považováno „za velmi vážné“. A vskutku události ukázaly,
že to bylo vědomě a záměrně vyvolané přerušení jednání s vládou
a vytvoření situace, z níž nebylo na první pohled východiska.

1.4.7 Jednání o tzv. třetím plánu

Zdálo se tudíž, že přichází chvíle, kdy lord Runciman zakročí
a navrhne novou základnu sám. Jeho mise se počala na podobnou
eventualitu připravovat přesto, že z jeho okolí jsme opětovně
slyšeli, že lord Runciman se začíná obávati, že jednání mezi československou vládou a Henleinem nepovedou k žádnému konci.
Je jim prý líto Československa, jež se dostalo do situace, které si
v této míře nezasloužilo. Vědí prý dobře, že hlavní příčiny jsou dvě:
hospodářská krize a pangermánský dynamit.
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Ale i československá vláda prý měla vinu: byla prý příliš velkomyslná v jednom a malicherná v druhém. A proto lord Runciman
prý se domnívá, že přece jen bude nutno svolat nějakou mezinárodní konferenci, ať širší, nebo užší, za spoluúčasti Německa, na
níž by Francie a Velká Británie garantovaly nezávislost a hranice
Československa, přičemž by naši Němci dostali širokou a snad i teritoriální autonomii. Personální autonomii, plány to pocházející ještě
ze starého Rakouska, považoval za absurdum. Za to prý by Československá republika musila rozvázat všechny své smlouvy, hlavně
smlouvu s Ruskem. V podstatě to byl názor, který si lord Runciman
už tehdy o celé věci učinil a až do Mnichova si jej zachovával. Nebyl
daleko od plánu internacionalizace Československa, který lord Halifax vezl s sebou, když odjížděl na začátku srpna spolu s královskou
návštěvou do Paříže.
Lord Runciman však se stále snažil – v duchu svého poslání –
v rozhovorech se Sudetendeutsche Partei i s našimi vládními činiteli držet vůli k dohodě. Připravoval si proto písemné vylíčení obou
stanovisek, aby si mohl zjistit, zdali by se našla cesta k jednání na
jiné základně, nežli byl národnostní statut z jedné a memorandum
ze 7. června (a karlovarský program) z druhé strany.
S tímto úmyslem, zdá se, poslal dne 22. srpna k Henleinovi
a k ostatním vedoucím činitelům strany do Mariánských Lázní
svého spolupracovníka Ashton‑Gwatkina130. Ten se skutečně vrátil
do Prahy s novým návrhem na dohodu. Návrh byl připraven od
henleinovců a Gwatkinovi byl přímo doslovně nadiktován do péra.
Lord Runciman mi tento nový plán, který se pak stal tzv. třetím
plánem,131 přinesl dne 23. srpna 1938 v doslovném jeho znění

130 Frank Ashton‑Gwatkin, britský diplomat a úředník tamního ministerstva
zahraničí. Pozn. red.
131 Názvu první plán se dostalo mému memorandu, doručenému západním
velmocem dne 26. dubna 1938. Národnostní statut Hodžův, doručený Henleinově straně v prvém znění dne 30. června 1938, byl tzv. druhý plán.
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mariánskolázeňském, a prose mne o zatímní zachování důvěrnosti
ohledně jeho původu, žádal o mé stanovisko; doporučoval zároveň
přátelsky, ale velmi důrazně přijetí těchto dost dalekosáhlých německých požadavků.132
Prohlásil jsem lordu Runcimanovi, že si návrh Gwatkinem přinesený promyslím; budu ovšem informovat nejprve vládu. Sám
osobně této nové základny k jednání a priori neodmítám.
Současně jsem dostal přímé sdělení od strany Henleinovy, že
své jednání s dr. Hodžou a vládou pokládají za skončené a že nyní
jsou ochotni jednat o dohodu už jen s prezidentem republiky. Bylo
mi řečeno, že stejné sdělení bylo učiněno lordu Runcimanovi. Po
dohodě s předsedou vlády jsem souhlasil, že budu tudíž se stranou
Henleinovou osobně jednat sám. Neviděl jsem hned v této chvíli zcela jasně, co se za těmito novými návrhy, jež mi Runciman
přinesl, skrývá. Vysvětlilo se mi to však brzy novými událostmi.
Prostřednictvím dr. Krejčího, úředníka z předsednictva ministerské
rady a pozdějšího našeho quislinga133, se ke mně hlásil v téže době
profesor německé právnické fakulty v Praze dr. Sander. Oznámil
mi, že je v úzkém styku s vedoucími kruhy ze Sudetendeutsche
Partei, že jí dosavadní vládní propozice jsou nepřijatelné, že by
však Sudetoněmecká strana byla určitě ochotna jednat na nové linii.
Bylo by prý možno projednat všechny speciální, konkrétní sporné
otázky v nějaké všeobecné rámcové dohodě a pro administrativní
reformu by se mohla připravit nějaká nová základna. Nejednalo by
Třetím plánem se stal onen dokument, který z Mariánských Lázní přinesl
Ashton‑Gwatkin a který mi dne 23. srpna 1938 předložil lord Runciman sám
osobně.
Tzn. čtvrtým plánem se stal plán třetí, Henleinovou stranou revidovaný, přepracovaný a doplněný.
132 Původní text, Runcimanem mně doručený 23. srpna 1938, zachoval jsem
ve svém archivu.
133 Politik kolaborující s nacistickými okupanty. Pozn. red.
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se tedy ani na základně dřívějších propozic strany sudetské, ani na
základně dosavadních vládních propozic.
Profesor Sander mi pak vykládal o možnosti řešení, které by
poskytovala župní správa se župními svazy, v nichž by bylo možno
provésti národnostní sekcionování, a upozornil mne, že o podobné
úpravě přinesl právě dva články německý deník Bohemia z 19.
a 21. srpna, jehož styky s henleinovským pangermanismem byly
notorické. Naznačoval zároveň, že jednání o podrobnostech nové
úpravy by bylo možno svěřiti paritním komisím juristů a politiků,
kteří by vedle reformy samosprávy jednali též o otázce jazykové,
o převedení policejní moci v ruce samosprávy, o otázce úřednické
a o nové úpravě zákona na ochranu republiky tak, aby byly odstraněny stížnosti, které by Němci měli proti němu.
Profesor Sander mně zároveň sdělil, že kdyby poslanci Kundt
a Sebekowski, kteří o těchto plánech vědí, byli pozváni k audienci,
že by přišli nejdříve jako „soukromníci“ a že by jednali o způsobu,
jakým by bylo možno nalézti na tomto základě pro obě strany východisko znamenající, že mrtvý bod v jednání byl v zásadě překonán.
Zdůrazňoval, že vedle radikálů strany jsou v Sudetendeutsche Partei
velmi mnozí, kteří by byli rádi, kdyby se takové východisko našlo.
Pochopil jsem souvislost mezi tímto zákrokem a návrhem, který
z Mariánských Lázní přinesl Ashton‑Gwatkin. Žádný jiný závěr se
nepodával. Znamená to, že je ve straně rozkol a že „umírnění“ nabyli
převahy, nebo že je to smluvený manévr a že obě křídla jsou zajedno
v tom, aby se pokračovalo v jednání a zabránilo se dojmu, že v této
chvíli jednání rozbili Němci? Po mém soudu další vývoj událostí
ukázal, že se opravdu jednalo o dobře promyšlenou, smluvenou
a podlou hru: tzv. umírnění budou jednat dál a pokusí se dostat
Čechy co nejdále, ale definitivně nic nepřijmou. Henlein bude dále
neústupný do všech důsledků; a co nakonec udělají, rozhodne Hitler.
Jako vždy řekl jsem si znovu i v tomto případě: budu jednat přímo
a bez jakýchkoli manévrů dál s Němci i s misí Runcimanovou a půjdu
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přímo až do konce. Ostatně jsem nevylučoval v první chvíli ani možnost
dohody na tomto novém základě. Mohl jsem nejprve spatřovat v tom
všem doklad, že snad za posledních dnů převládly v Sudetendeutsche
Partei živly, které se dohodnout chtějí, že snad mise Runcimanova
měla přece jen nějaký smírný vliv na naše Němce a že tím vliv Berlína
na československé pangermány přece snad jen poklesl.
Návrhy nového řešení, jak je přinesl z Mariánských Lázní Ashton‑Gwatkin, byly formulovány do těchto sedmi bodů:
1. Budou zřízeny tři samosprávné německé kraje (župy).
2. Bude provedena výměna státních úředníků, tj. čeští úředníci
v německých krajích mají býti přeloženi do krajů českých a němečtí
úředníci jmenováni do německých krajů; a má se s tímto překládáním začít hned.
3. Bude stanoven samostatný budžet pro tři německé kraje.
4. Vláda povolí pro německé kraje zvláštní půjčku.
5. Ustanoví se komise, která by se sešla nejdéle do jednoho až tří
měsíců a rozhodla by o nutných ústavních změnách.
6. Bude hned ujednáno příměří v propagandě a v tisku mezi
oběma stranami.
7. Státní policie bude z německých krajů odvolávána, půjde‑li
jednání úspěšně a klidně.

Jak jsem vyrozuměl z našich rozhovorů, považoval lord Runciman těchto sedm bodů za všestranný návrh, vhodný a přijatelný
oběma stranám pro další diskusi. Vyložil mi též, že Henlein při
schůzce Ashton‑Gwatkina s poslanci Sudetendeutsche Partei o návrzích těch věděl, že však neprozradil svého stanoviska a mlčel.
Prohlásiv mi v novém rozhovoru, že vzhledem k Berlínu bude
nejlepší, jestliže se vláda dohodne se Sudetendeutsche Partei na
této nové bázi, žádal mne lord Runciman o odpověď, zda by těchto
sedm bodů mohlo býti přijato vládou za podklad jednání. Odpověděl
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jsem, že to po mém soudu může býti novým podkladem k jednání,
ale že by tyto body musily býti přesněji a úplněji formulovány.
Naléhal jsem na přesnější formulaci těchto sedmi bodů zejména
proto, aby nevznikly z jejich dosavadní heslovité formy ze strany
henleinovských pangermánů spory o jejich výklad. Při spletitosti
problému bylo třeba jíti hned do některých detailů při formulování
dohody také proto, aby pro nepřesnost a nejasnost formulací nebyly
později vyvolány těžké spory i v československém táboře samém.
Informoval jsem nejprve předsedu vlády Hodžu jak o dokumentu Runcimanově, tak i o návštěvě a výkladu profesora Sandera,
a oznámil jsem mu, že mám v úmyslu mluvit s poslancem Kundtem
o navrhovaném novém řešení. Toto řešení novým dalším krokem
lorda Runcimana – lord Runciman poslal totiž hned Ashton‑Gwatkina referovati o něm do Londýna – se ostatně stávalo, jak se mi zdálo,
víc a více řešením přijatým a patronovaným misí Runcimanovou.
Dle všeho lze soudit, že úsilí uskutečnit tento tzv. třetí plán pokládala mise Runcimanova za svůj nejdůležitější iniciativní krok v celém svém poslání, a z toho, co za tím účelem podnikla, se mi zdálo
patrným, jakou podstatnou cenu a význam mu přikládala.
Hned po zprávě Gwatkinově v Londýně dala britská vláda
o nové situaci zprávu francouzské vládě memorandem, které dne
26. srpna odevzdal francouzskému velvyslanci Cambonovi sir Orme
Sargent134. Řekla v něm zároveň, že lord Runciman není odhodlán
vystupovat v těchto jednáních jako rozhodčí, který by stanovil, co
jest správné a co jest nesprávné. Žádal prý jen, aby byl informován
o průběhu jednání, a nabídl své dobré služby, aby odstranil překážky, vyskytnou‑li se nějaké. Ale podle zprávy, kterou hned pak
dostala československá vláda o tomto memorandu, uznala prý brit
ská vláda rozhodnutí československé tento nový návrh za novou
134
red.

Sir Harold Orme Garton Sargent, britský diplomat a státní úředník. Pozn.
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základnu projednání s henleinovci přijmout za veliký krok kupře
du a za doklad opravdové vůle vlády k dohodě s Němci. Bylo
to ostatně dáno v tomto smyslu na vědomost i britské veřejnosti.
Ashton‑Gwatkin referoval v Londýně nejen o těchto věcech, nýbrž
i o tom, že mezitím došlo dne 24. srpna 1938 k rozhovoru prezidenta Beneše s poslancem Kundtem a Sebekowským a že Němci, jak se
zdá, také přijali za základ jednání návrh vytvořit tři německé župy,
které by dostaly širokou místní autonomii. Přitom Ashton‑Gwatkin
v rozmluvě s francouzským velvyslancem Cambonem v Londýně se
netajil přesvědčením, že by se henleinovci jistě dohodli s Prahou na
novém plánu, kdyby jim v tom Berlín nebránil. –
Moje jednání s poslanci Kundtem a Sebekowským začalo dne
24. srpna 1938 ráno. První formální schůzi byl přítomen též předseda vlády Hodža. V jednáních se pokračovalo dne 25. a 29. srpna.
V prvních dvou rozhovorech byly probrány jednotlivé body ma
riánskolázeňského zápisu, byly precizovány a rozšířeny, a dokonce
i některé jiné, podružnější body byly ještě přidány. Probral jsem
s oběma poslanci sudetoněmecké strany celý komplex otázek, na
vrhl jim, aby se postupovalo po etapách, řešily se napřed – dle mého
původního memoranda ze 4. srpna – praktické věci, a připravily se
tak předpoklady pro vybudování správní reformy. Našla by se tím
cesta ke konečné dohodě, při níž by bylo župní zřízení základem
správní reformy, tak jak to zamýšlela původně ústava z roku 1920.
Nakonec bylo dohodnuto, že v tomto smyslu mariánskolázeňské
body a jiné, které k nim byly ještě přidány, definitivně a přesně
zformuluji ve formě zvláštního zápisu a oběma poslancům je jako
základnu dohody předložím.
Britská vláda byla, vedle zvláštní cesty Gwatkinovy do Londýna,
zpravována o pražském jednání misí lorda Runcimana, jehož jsem
po každé schůzi okamžitě o průběhu jednání informoval téměř
vždy osobně. Londýn obávaje se, aby nějaká indiskrece nepoško– 256 –

dila jednání – upozorňoval na to zejména sir Robert Vansittart135 –,
mi vzkazoval (dne 25. srpna 1938 prostřednictvím londýnského
vyslance Jana Masaryka), že by předčasné publikování československých koncesí dalo pouze příležitost Hitlerovi a K. H. Frankovi,
aby na ně útočili a zmenšovali jejich důležitost. Nejvhodnější moment k publikaci třetího plánu by prý byl v předvečer norimberského sjezdu, aby byl vzat vítr z plachet „divochům, války chtivým“.136
Zápis o rozhovoru s poslanci Kundtem a Sebekowským o třetím
plánu, mnou osobně sestavený, byl dne 29. srpna 1938 odevzdán
současně poslanci Kundtovi a misi lorda Runcimana.137 Předseda

135 Sir Robert Vansittart, britský diplomat a náměstek ministra zahraničí.
Pozn. red.
136 Londýn také upozorňoval na to, že by nebylo vhodné dáti Quai d’Orsay
nahlédnouti příliš do detailu československých ústupků, protože indiskrece Paříže se ukázala v průběhu jednání notorickou a pařížský tisk jako senzacechtivý.
137 Stanovil, že k docílení trvalé a účinné dohody o národnostních otázkách
v republice má býti postupováno tím způsobem, že se přistoupí k okamžitému
vyřizování hlavních sporných otázek konkrétně a prakticky. Přitom nemělo býti
puštěno ze zřetele, že půjde o řešení těchto otázek jednak v jejich celku, jednak
s respektováním suverenity, integrity a jednoty státu.
V otázce úřednické stanovil zápis znovu nárok jednotlivých národností na podíl
v personálním stavu státního zaměstnanectví podle procenta státních občanů.
Po dobu nejbližších 9 až 10 let měla býti proporce přijímání nových sil německé
národnosti příznivější, než by odpovídalo početnímu stavu německého obyvatelstva. Měly býti znovu přijaty síly, které byly předčasně propuštěny nebo
penzionovány. Padesát procent státních zaměstnanců té které kategorie, konajících službu v krajích s většinou německého obyvatelstva, mělo býti německé národnosti. Při předsednictvu ministerské rady měla býti zřízena paritní komise
ze zástupců vlády a příslušných národností, která by dbala toho, aby jmenování
úřednictva a umístění jeho odpovídalo dohodě. Měla o své činnosti prostřednictvím vlády podávati zprávu Národnímu shromáždění. Analogické zásady měly
platiti pro zaměstnance místní a odborné samosprávy a veřejných korporací.
Byla stanovena zásada proporcionality veřejného hospodářství v oboru potřeb
školství a národní osvěty, veřejného zdravotnictví, veřejných prací a sociální
péče. Zadávání prací a dodávek pro stát, státní podniky a ústavy mělo býti roz-
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vrženo na tuzemské podniky tak, aby z toho vyplynul prospěch zúčastněným
osobám různé národnosti, přiměřeně v poměru k procentu národnostního
složení státních občanů. Paritní komise zřízená při předsednictvu ministerské
rady ze zástupců vlády a příslušných národností, za předsednictví rozpočtového referenta předsednictva ministerské rady, měla dbáti nad dodržováním těchto předpisů a podávati prostřednictvím vlády zprávy Národnímu shromáždění.
Pro hospodářskou a finanční pomoc krajům krizí postiženým měla vláda poskytnouti půjčku 700 miliónů korun, z níž mělo průmyslu a krajům německým
krizí postiženým připadnouti 500 miliónů korun. Rozdělení této částky a opatření o jejím užití měly býti stanoveny za účasti komise sestavené ze zájemců
téže národnosti ministerstvem obchodu v dohodě s ministerstvem financí a veřejných prací.
Měla býti provedena nová úprava jazykového práva ve prospěch práv jazyka
německého a jazyka národností ostatních. Podrobnosti této úpravy měly býti
projednány v dalším jednání, eventuálně ve zvláštní paritní komisi. Ve věci
státní a lokální policie měla býti otázka vzájemné spolupráce a kompetence
obou těchto orgánů pro budoucnost pevně stanovena a vymezena. Postupně
dle situace a poměrů měly v jednotlivých oblastech orgány bezpečnosti lokální
a státní fungovati v krajích s obyvatelstvem německým za týchž předpokladů
a podmínek jako v krajích s obyvatelstvem národnosti československé.
Konečně měla býti zřízena zvláštní komise, v níž by byla připravena dohoda
o nové úpravě samosprávy územních svazků; měla začít svou práci nejdéle do
15. října. Veřejnou správu měly obstarávat orgány státní a samosprávné. Zastupitelstva samosprávná měla býti volena stejně jako zastupitelstva celostátní.
Kompetenci samosprávných orgánů, do níž měly spadati určité části dosavadní
samosprávné nebo státní agendy školské, kulturní, hospodářské, humanitní,
sociální, zdravotní a některé veřejné práce, měla projednati svrchu zmíněná
komise. Měla též projednat otázky poměru orgánů samosprávných a státních
a rozdělení a rozsah žup. Předpokládalo se, že budou zřízeny tři župy s většinou obyvatelstva národnosti německé (Karlovy Vary, Česká Lípa, Slezsko). Župy
měly si opatřiti finanční prostředky vlastními příjmy na základě rozpočtu usneseného v rámci zákonů přijatých Národním shromážděním.
Zákonné předlohy nezbytné k uskutečnění této dohody měly býti předloženy
Národnímu shromáždění během podzimního zasedání 1938/1939. Veřejné
mínění české i německé mělo býti zúčastněnými činiteli uklidněno a vytvořeno
psychologické prostředí v lůně obou národů, vytvářející nového ducha vzájemné stranické a národní tolerance a spolupráce.

– 258 –

vlády Hodža upozornil předtím světovou veřejnost, že v jednání
se Sudetendeutsche Partei byla nalezena nová základna, svým
interviewem, který dal dopisovateli Daily Telegraph and Morning
Post dne 25. srpna 1938. O celé nové úpravě národnostních poměrů
v Československu pak byla mnou připravena obsáhlá zpráva pro
tisk, v níž byly shrnuty zásady nově dohodnuté platformy. Zpráva
ta však – vzhledem k dalším událostem – nikdy nevyšla.
Mezitím totiž, co jsem jednal s poslanci Kundtem a Sebekowským
a připravoval tento tzv. třetí plán, a zatímco Ashton‑Gwatkin byl
s poselstvím o nalezení nové platformy v Londýně, druzí henleinovští pangermáni pokračovali v taktice, kterou sledovali po
celou dobu vyjednávání s československou vládou: ztěžovati nebo
znemožňovati dohodu.
Všechny prostředky byly jim k tomu dobré. Nejdříve Kundt
a Rosche protestovali dne 25. srpna 1938 u ministerského předsedy Hodži: že policie brání dělníkům ve Varnsdorfu v jejich politické
činnosti a že jim zakazuje nositi hakenkreuzlerské odznaky. Pak
následujícího dne henleinovské deníky přinesly zprávu o tajném
komunistickém manifestu, nařizujícím komunistickým stoupencům, aby se násilím bránili politice zahájené v jednání s lordem
Runcimanem, který prý má za úkol přivésti československou vládu
k odvolání československého paktu se Sověty a k rozpuštění komunistické strany v Československu.
Henleinovské časopisy začaly ihned kampaň dokazujíce, že
všechny komunistické útoky na jejich členstvo, které henleinovci
prý musili snášeti, nejsou nic jiného než ústředně organizovaná
kampaň proti henleinovskému Deutschtumu v Československu.
A z ústředí strany poslanec K. H. Frank ihned vpadl v tuto agitaci
a dával henleinovským pangermánům volnost, aby užili práva sebeochrany, kdykoliv budou napadeni a kdykoliv toho bude třeba.
Smysl toho byl více než jasný: falešného dokumentu bylo
K. H. Frankem po nacistickém způsobu použito jako prostředku
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k tomu, aby byly vyvolávány jako v letech 1932 a 1933 v říši bitky
a politické boje, připravující teror sudetské strany u nás a znemožňující jakoukoliv národnostní dohodu. Vláda byla nucena postaviti se
proti Frankovu prohlášení z ústředí Sudetendeutsche Partei, uvádějíc ve známost, že si osobuje práva, která straně nenáleží, a že
ministerstvo vnitra podnikne přísné kroky proti každému, kdo by
jednal svévolně ve smyslu tohoto prohlášení. Pevné prohlášení československé vlády vyvolalo zejména v Paříži příznivý dojem.
Po návratu Ashton‑Gwatkina z Londýna mne navštívil dne
27. srpna lord Runciman a sdělil mi výsledek cesty a vzkazy, jež
z Londýna došly přes Gwatkina i jinak: britská vláda mi vyjadřuje
upřímné díky a uznání za to, co československá vláda nabídla Henleinovým delegátům. Lord Runciman mi současně sděloval zprávy,
které britská vláda dostala o záměrných oficiálních projevech německých vyslanců vládám v Bukurešti, Bělehradu a Moskvě, podle
nichž je Německo prý odhodláno řešiti konflikt s Československem
eventuálně i zbraní. Doplnil to dalším vzkazem od vlády britské,
že v případě válečného konfliktu by byly československé země
rozbity a stát rozvrácen a že Velká Británie je pro vyvarování se
válečného konfliktu pro otázku našich Němců zejména nyní, kdy
není sama vyzbrojena. Později prý na tom bude lépe. Žádá proto
československou vládu, aby vytrvala nadále na své linii, aby se
od jednání nedala maličkostmi zdržovat a aby nebyla při jednání
malicherná. Lord Runciman zakončil své sdělení znovu konstatováním, že britská vláda ví, jaká zodpovědnost na mně leží, a že
má veškeru sympatii a uznání k tomu, co jsem během jednání se
Sudetendeutsche Partei pro dohodu již udělal. Ví, že teď přicházejí
nejtěžší chvíle.
Vyslovil jsem své potěšení nad tím, že britská vláda takto oceňuje postup československé vlády, která si je vědoma své zodpovědnosti a dělá opravdu, co může. Bude tak pokračovati i nadále.
Rozhodnutí o úspěchu jednání však závisí neméně od Henleinovy
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strany. Definitivní text tzv. třetího plánu ve formě zápisu o mém
jednání s německými poslanci bude jim předán dne 29. srpna. A vyložil jsem zároveň lordu Runcimanovi znovu obsah svých rozmluv
s poslancem Kundtem a Sebekowským a řekl mu, že čekám nejdříve
v úterý dne 30. srpna odpověď Sudetendeutsche Partei na tento
tzv. třetí plán.
Lord Runciman, pokládaje tento stav jednání za velmi důležitý,
mluvil už následujícího dne, 28. srpna 1938, s Henleinem a poslancem K. H. Frankem na Červeném Hrádku. Byl přítomen též
Ashton‑Gwatkin, vrátivší se z Londýna. Lord Runciman mluvil tam
s Henleinem o zásadách třetího plánu tak, jak mně je sám předal
a jak je znal z informací o posledním mém jednání s Kundtem
a Sebekowským, a i to, že lord Halifax, který byl o zásadách plánu
informován, vidí v něm rozumnou základnu ke kompromisu mezi
požadavky henleinovců a mezi stanoviskem československé vlády.
Žádal Henleina, aby strana návrh, který ode mne obdrží, neza
vrhovala a zahájila jednání na tomto novém podkladě.
Bylo jasno, že chtěl záměrně – v duchu svého poslání, jak on je
chápal – ovlivnit Henleina, stejně jako to učinil den předtím u mne
svými vzkazy z Londýna, a přivodit tak konečnou dohodu ve věcech
československých na základě návrhu, na jehož vzniku měla mise
podstatný podíl.
Ale Henlein byl hluchý k jeho přáním, vraceje se stále k svým
původním tezím a žádaje „ústavu Deutschtumu“ v rámci Československé republiky. Rozhovor tento, vedený Runcimanem patrně na
přání britské vlády jako den předtím rozhovor se mnou, nevedl
tudíž k cíli. Zdá se, že zvláště od této chvíle Runciman sám začal býti
na pochybách, že by jednání s Henleinem vůbec mohlo přinésti nějaké výsledky. Ukazovalo se prostě opět jako při každé příležitosti,
kdy se mělo učiniti závazné rozhodnutí, že Němci měli stále ve svém
jednání s námi i s Runcimanem dvě koleje – radikální a umírněnou – a že rozhodující slovo rezervovali vždycky nakonec Berlínu.
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Dne 29. srpna 1938 jsem odevzdal text tzv. třetího plánu ve
formě zápisu o mém jednání s oběma sudetskými poslanci jednak
zástupcům sudetoněmecké strany, „soukromníkům“ Kundtovi
a Sebekowskému, jednak lordu Runcimanovi. Po mém soudu byla
sudetoněmecké straně třetím plánem poskytnuta slušná a výhodná
příležitost, aby se dostala ze situace, do níž ji přivedl Henleinův
karlovarský program. Odevzdávaje oběma německým poslancům
zápis o jednání s nimi a celý tento nový plán dohody, upozornil jsem
je na zodpovědnost, kterou má sudetoněmecká strana jak vzhledem k vnitřní, tak zejména vzhledem k zahraniční situaci. Vyslovil
jsem velmi důrazně očekávání, že Sudetendeutsche Partei bude
se rozhodovati u vědomí této své zodpovědnosti.
Oba delegáti německé strany se sami hned vyslovit nechtěli.
Slíbili však, že projednají plán 31. srpna a 1. září 1938 ve straně
a dají patrně už dne 2. září odpověď, zdali se na jeho základě má
přistoupit k jednání oficiálnímu. Předpokládalo se totiž, že bude‑li
odpověď Sudetendeutsche Partei kladná, předá se jí tento tzv. třetí
plán hned oficiálně. Tím by pak začalo oficiální jednání, jehož
úspěch měl býti tímto opatrným postupem zajištěn.
Československá vláda měla v úmyslu se po obdržení odpovědi
Němců dohodnouti s Londýnem o uveřejnění třetího plánu. Němci si
vymínili totiž, že během tohoto předběžného „neoficiálního“ jednání
o třetím plánu nemá býti nic uveřejňováno. Kdyby se tak stalo, pokládala by to prý Sudetendeutsche Partei za nedodržení daného slova.138
Kdyby naproti tomu Sudetendeutsche Partei třetí plán vlády odmítla,
byla by ovšem vláda volna jej uveřejniti, aby svět viděl, co československá vláda henleinovským pangermánům chtěla dát.
Předseda vlády a já jsme přímého a jasného odmítnutí návrhu
neočekávali; měli jsme za pravděpodobné, že henleinovci sice

138 Depeše min. Krofty vyslanci Masarykovi o jednáních ohledně třetího
plánu, 30. srpna 1938.
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neodmítnou, aby nevyvolali krizi a reakci ve světě proti sobě, a že
budou navrhovat změny, doplnění a zlepšení návrhů. Byli jsme
v tom případě rozhodnuti plán uveřejnit a jednat dál, aby veřejné
mínění, zejména v Anglii, vidělo, že se za Československo postavilo
spravedlivě. Očekávali jsme také, že pokračování v jednání s našimi
Němci povede k zdrženlivosti i sjezd německé nacistické strany
v Norimberku, který měl začíti v době, kdy Sudetendeutsche Partei
měla odevzdati svou odpověď.139
Ale třetí plán, rovněž předložený Runcimanovi dne 29. srpna,
nenašel u něho – k mému ohromnému překvapení – dobrého přijetí přesto, že obsahoval všechny body precizované a ještě značně
doplněné, které mi Runciman sám od henleinovců přinesl. Jeho
mise, neznajíc detailně všechny problémy složitého československo‑německého problému a jsouc patrně pod dojmem první,
záměrně odmítavé kritiky, která jí o tomto plánu byla hned ještě
téhož a následujícího dne předána z tábora henleinovského, učinila
si z prvního přečtení třetího plánu dojem, že třetí plán velmi značně
restringuje mariánskolázeňský program, s nímž Ashton‑Gwatkin
letěl do Londýna. V některých ustanoveních třetího plánu o jednotlivých datech viděla zbytečné odklady. Z toho vzniklo u mise domnění, jako bych byl bral dne 29. srpna zpět to, co jsem dříve na
návrh Runcimanův dne 24. srpna přijal a co bylo v Londýně tak
vysoce oceněno.
Mínění to bylo naprosto nesprávné. Neměl jsem vůbec úmyslu
cokoli z původních bodů restringovat anebo od něčeho ustupovat.
Obrátil jsem se ostatně hned, jakmile jsem se o těchto názorech mise
dozvěděl, na poslance Kundta, který mi přímo potvrdil, že jsem do
zápisu vložil vše a ještě více, než co jsem s ním dne 24. srpna 1938
na základě bodů z Mariánských Lázní mi přinesených probíral. Mise
139 Depeše min. Krofty vyslancům v Paříži, Londýně a Berlíně ohledně jedná
ní se SdP o třetím plánu, 31. srpna 1938.
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Runcimanova však, aniž žádala u mne jakéhokoli vysvětlení o tomto
nedorozumění a o henleinovské kritice plánu, sdělila svůj osobní
dojem hned do Londýna jako hotovou a definitivní věc.
Tam se věc křižovala ještě s druhým nedorozuměním. Sir Robert
Vansittart, postaviv se rozhodně za návrhy, jež Ashton‑Gwatkin
přinesl do Londýna, a předav mi za ně uznání přes Runcimana, tlumočil dne 30. srpna 1938 československému vyslanci v Londýně
velmi důrazný vzkaz britské vlády, aby československá vláda ihned
uveřejnila poslední své návrhy předané mnou dne 29. srpna Sudetendeutsche Partei. V Londýně totiž očekávali, že Hitler bude mluvit
dne 6. září na kongresu norimberském, a Vansittart se domníval, že
jest naprosto nutno, aby československá vláda předložila několik
dní před vystoupením Hitlerovým souhrn svých návrhů světovému
veřejnému mínění jako doklad o své snaze dohodnouti se s československými Němci, zatímco Hitler záměrně každou dohodu maří.
Československá vláda musila však hned následujícího dne odpověděti do Londýna, že je vázána daným slovem uveřejniti své návrhy
teprve po obdržení odpovědi Sudetendeutsche Partei. Dřívější jejich
publikaci považuje za nemožnou i ona i sám lord Runciman, který
o dohodě ohledně neuveřejnění plánu je informován. Za daných
okolností by to vzali henleinovci za záminku všecko jednání znovu
přerušit a důsledky by byly horší.
Toto rozhodnutí se těžce dotklo Vansittarta. Postavil se za nás
a dal nám uznání, za čež mu pak ministerský předseda Chamberlain
učinil ostrou výtku, že Československu prostě nalétl, neboť Němci
působili mohutně v Londýně argumentem, že Britové chválí československé návrhy, aniž by je veřejnost znala. Vansittart se začal
domnívati, že československá vláda opravdu tají nový plán, a shledával v tom potvrzení první Runcimanovy zprávy, že prý utíkám
od svého původního úmyslu dáti Sudetendeutsche Partei skutečně
tolik, aby se světové veřejné mínění postavilo za Československou
republiku.
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Taková vznikla nálada v Londýně z obou těchto nedorozumění.
Od původního uznání pro nás se začala nálada a mínění Londýna
obraceti proti Praze a proti mně osobně. Lord Halifax dal upozorniti
francouzskou vládu hned dne 2. září, že prý písemný plán, který jsem
dal Runcimanovi dne 29. srpna 1938, Runcimana nesmírně zklamal, neboť namísto aby sedm bodů mariánskolázeňského programu bylo rozvedeno a ještě více konkretizováno, veškeré konkrétní
návrhy z 24. srpna prý v elaborátu prezidenta republiky zmizely
a plán obsahuje jen všeobecné, neurčité a mlhavé akademické zásady, které činí projekt vágním. Runciman si prý stěžoval, že jeho
práce je nemožná, dokud prezident Beneš se nerozhodne zaujmouti
konkrétní a rozumné stanovisko. Jeho plán z 29. srpna 1938 je prý
útěkem od toho, co řekl 24. srpna, a kdyby byl uveřejněn, řekl lord
Runciman, že prý se obává nejhoršího. Lord Runciman žádal lorda
Halifaxe, aby použil anglického vyslance v Praze Newtona, aby
intervenoval okamžitě u prezidenta republiky.
Současně Vansittart upozorňoval Masaryka, že veřejné mínění
britské je dnes s Československem, ale že netrpělivě čeká publikaci
československých návrhů, alespoň v obrysech, i když ne do všech
podrobností. Musí se světu ihned říci: to a to dáváme a bezpodmínečně to dodržíme. Jak se nám později vysvětlilo, byl celý tento obrat v Londýně způsoben tím, že si Londýn vykládal celý náš postup
a odklad s uveřejněním třetího plánu jako snahu nebo nějaký trik
Československa přečkat bez otřesu norimberský sjezd národněsociální strany a pak nabídnouti našim Němcům méně. Vansittart
považoval argument československé vlády, že musí vyčkat odpovědi
henleinovců, za naprosto nedostatečný a lord Halifax s ním v tom
souhlasil. Vansittart tvrdil, že nás Henlein už tolikrát oklamal, že
věřit, jako by jeho odpověď mohla mít nějakou závaznost, je vrcholem lehkomyslnosti. Jedině udělá‑li se na Hitlera dojem publikací
našich koncesí, jež by byly veřejným míněním světovým uznány za
významné, lze ještě zachránit situaci. Proto je nezbytné několik dní
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před Hitlerovou řečí, která má býti pronesena dne 6. září, vyburcovat světové veřejné mínění.
Lord Halifax povolal si už dne 1. září 1938 francouzského
velvyslance Corbina a mírnějším tónem mu opakoval výtky lorda
Vansittarta. Má‑li Velká Británie ostře zakročit vzhledem k Německu, musí mít v ruce československé ústupky, a sice takového
rozsahu, aby mohla v Berlíně říci: „Když toto nepřijmete, vidíme, že
se nechcete dohodnout, a my z toho vyvodíme všechny důsledky.“
Velvyslanec Corbin toto hledisko hned přijal, hned také radil vyslanci J. Masarykovi, aby Československo podalo okamžitě nějaký
nesporný důkaz, jímž by dokumentovalo svou dalekosáhlou dobrou
vůli před světem.
Současně lord Halifax v Paříži žádal, aby francouzská vláda zakročila rovněž v tom smyslu v Praze. V Londýně znovu opakoval
správci francouzského velvyslanectví, že Velká Británie může těžko
dělati na Berlín nátlak, jak o to francouzská vláda žádala, když prý
prezident Beneš nechce lordu Runcimanovi pomáhat a když 29. srpna ustupuje od toho, co řekl 24. srpna. Dodával, že to prý utvrzuje
sudetské Němce v nedůvěře, kterou vůči prezidentu Benešovi mají.
Upozorňuje prý na to zahraničního ministra Bonneta a varuje jej
před následky chování se prezidenta Beneše; zároveň mu připomíná stanovisko anglické vlády z 21. května 1938 večer, kdy Británie
sdělila francouzské vládě, že má obavu, aby je Československo
svým samostatným postupem nezatáhlo do války. Žádal konečně francouzského zahraničního ministra Bonneta, aby intervenoval ve smyslu těchto upozornění jak u prezidenta republiky,
tak u zahraničního ministra dr. Krofty, aby konečně československá
vláda jasně věděla, na čem jest.
Ministr Bonnet hned také prostřednictvím našeho vyslanectví
v Paříži československou vládu upozornil se vším důrazem na
britskou výstrahu, která jest prý podstatná a ve svých důsledcích
dalekosáhlá. Také ředitel politického oddělení francouzského
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ministerstva zahraničních věcí Massigli upozornil dne 1. září 1938
našeho pařížského vyslance znovu na nebezpečně zlý dojem, který
vyvolaly v Londýně zprávy lorda Runcimana, a upozornil ho, že kdyby lord Runciman na základě toho, co se stalo, přišel k přesvědčení,
že byl Prahou zaveden, že by to mělo katastrofální následky.140
Z Londýna se všecky tyto útoky proti mně a proti československé
vládě – naprosto neodůvodněné, neopodstatněné, založené jednak na
nedorozumění, jednak na naprosté neznalosti věcí v Praze – přenesly na britské a francouzské velvyslanectví v Berlíně. Francouzský
velvyslanec François‑Poncet nekriticky přijímal všecka obviňování
o ustupování naší vlády a mém od původních povolených koncesí;
byl přesvědčen, že můžeme býti právem viněni z nedobré vůle, a že
se tudíž Velká Británie v poslední chvíli od Československa odkloní.
Britský velvyslanec Nevile Henderson vykládal vyslanci Mastnému,
že Československo chybuje, že se neodhodlalo dosud k opravdovému gestu, kterým by zásadně prohlásilo, že se přeměňuje ze státu
národního ve stát národnostní a že přijímá systém kantonální.
Henderson sice uznával, že poměry národnostní v Československu
jsou spletité a žádají detailního zpracování, ale situace dnešní se prý
nemůže řešit nějakými „juristickými formulemi“ (narážka na Ženevu – jak se náš postup v nacistickém Berlíně všeobecně vykládal),
které by nevyjádřily jasně princip. Hitler takovým věcem nerozumí
a celý spor se prý bude točiti stále jen kol těchto dvou principů.
V Československu – pravil Nevile Henderson – mnozí prý dosud
nechápou vážnost situace. Nedospěje‑li se právě nyní k zásadní
dohodě, postaví se otázka plebiscitu. Britská říše je vybudována
na principu selfdetermination141 a má proň porozumění. Velká Británie mohla by se proto těžko proti plebiscitu postaviti, kdyby ji
140 Zpráva vyslance Osuského pro MZV o anglické demarši u min. Bonneta,
s kritikou Benešovy taktiky při jednání se SdP, 1. září 1938.
141 Sebeurčení. Pozn. red.
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Československo v této otázce nepředešlo svou generozitou142 a co
nejdalekosáhlejším „gestem“. Veřejné mínění světové mělo by býti
přímo překvapeno tím, jak daleko se vychází Němcům vstříc. Zdá
se, pravil Henderson, že se v Československu příliš spoléhají na to,
že snad Německo nemůže jíti do války, a že i kdyby k ní došlo, má
zajištěnu pomoc Francie a Anglie.
Henderson – snad pod vlivem zpráv britského vyslance v Praze
Newtona, kterému to patrně vykládali naši němečtí fašisti – dále
vykládal, že vojenské kruhy vykonávají prý v Československu příliš
mnoho vlivu a domnívají se, že mohou věci protahovat. Zapomínají,
že Německo by mohlo vésti útok na Československo přesto, nebo
právě proto, že jeho hospodářské poměry jsou špatné. Henderson
zároveň stále strašil plebiscitem, který by vyvolali buď henleinovci,
nebo Hitler, a který by velmoci nemohly odmítnout. Připomínal, že
britská dominia uvažují o takovém východisku.
Zjevně nesprávný a nespravedlivý postup lorda Runcimana
a britských autorit v Londýně se mě velmi citelně dotkl. Nová vlna
podezírání a nedůvěry a přijímání lživé německé propagandy,
soustavně a záměrně Němci šířené a po mně stále šplíchající, ve
spojení s britskou neznalostí našich vnitřních věcí a vše to po tak
dalekosáhlé nabídce, kterou jsem učinil v plné dohodě s Runcimanem, chtěje dáti co nejeklatantnější143 doklad své dobré vůle
i za tak těžkých podmínek mezinárodních a vnitřních – to vše se mi
zdálo přece jen příliš silné. Srovnání mariánskolázeňských bodů se
zápisem, který jsem Němcům a Runcimanovi předal, a eventuální
mé vysvětlivky, kde by snad bylo bývalo třeba smysl slov a formulí
precizovat, mohlo každého, kdo aspoň trochu naše věci opravdu
znal, přesvědčiti o tom, že v mém postupu nebylo ani nejmenšího
úmyslu věci restringovat nebo od něčeho ustupovat.
142
143

Velkorysost, šlechetnost. Pozn. red.
Nejjasnější, nejpřesvědčivější. Pozn. red.
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Přesto jsem se zapřel znovu – už po kolikáté? – a učinil jsem
pokus vše Runcimanovi znovu klidně a věcně vysvětlit a Londýnu
i Paříži dokázat, že se mýlí. Nechtěl jsem, aby z nedorozumění
vzniklého z nedostatečného pochopení třetího plánu vznikla mezi
Runcimanovou misí a námi nějaká prudká aféra a byla porušena
dosavadní dobrá a přátelská spolupráce jak s misí Runcimanovou,
tak i s britskou vládou v Londýně.
Lord Runciman skutečně – po novém dlouhém rozhovoru se
mnou – informoval prý znovu londýnskou vládu ve smyslu daného
mu vysvětlení. Tím bylo – jak se mi aspoň zdálo – nedorozumění
sice skončeno, ale zbylo z něho jistě mnoho hořkosti – i nedůvěry – na obou stranách. A především jasné a definitivní zklamání na
československé straně, která poznala, že na misi lorda Runcimana
působí – přesto, že mohla již znáti i Berlín i Henleina a jeho pangermánské druhy – více argumenty Berlína, Sudetendeutsche Partei
a německé propagandy než všecka dobrá vůle československé vlády
a prezidenta.144
V této napjaté chvíli hrála Sudetendeutsche Partei i nadále
svoji podlou politickou hru. Od 24. srpna její dva poslanci jednali
se mnou o třetím plánu, jehož text dne 29. srpna dostali, ale její
ústředí dalo dne 31. srpna 1938 do novin úřední zprávu, že „žádný
nový vládní plán nebyl až dosud straně předložen. V tisku se prý
objevily zcela nevěrohodné zprávy o nějakém třetím plánu, na
nichž není nic pravda. Od doby, kdy Sudetendeutsche Partei byl
předložen vládou takzvaný národnostní statut a kdy strana jej
odmítla, nebyly předloženy straně vládou žádné nové propozice a nebylo žádného nového jednání.“ Strana zjevně zneužívala
loajality československé vlády, která souhlasila s „neoficiální“
diskusí o třetím plánu za tím účelem, aby možnost dohody byla
144 Depeše min. Krofty vyslanci Osuskému ohledně nedorozumění mezi
prezidentem Benešem a lordem Runcimanem, 3. září 1938.
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napřed předběžným jednáním zajištěna, nežli bude návrh předán
oficiálně.
To vše nedávalo příznivého znamení pro osud třetího plánu. Již
jednání na Červeném Hrádku po příjezdu Ashton‑Gwatkina z Londýna neposkytovalo mnoho naděje, že by jednání mezi československou vládou a sudetoněmeckým pangermanismem mohla vésti
k cíli. Za té situace se rozhodl lord Runciman poslati po předání
textu třetího plánu Němcům Ashton‑Gwatkina dne 31. srpna 1938
k Henleinovi znovu.
Za této nové rozmluvy řekl Henlein Gwatkinovi,145 že by chtěl, aby
Velká Británie přímo brala účast na jednání mezi československou
vládou a sudetskými Němci. Bylo to přirozeně odmítnuto. Ale na
insistování Gwatkinovo, že by Henlein měl přistoupiti k jednání
o třetím plánu, došlo překvapujícím způsobem ke zvláštní dohodě
mezi Henleinem a delegátem lorda Runcimana. Henlein měl na
žádost Runcimanovu navštíviti Hitlera a přesvědčiti ho, že má
podporovati dohodu henleinovců s československou vládou.
Runciman přišel prý do Prahy jedině za tím cílem, aby se pokusil
československou vládu a československé Němce přivést k dohodě
na základě programů publikovaných oběma stranami, a žádá Hitlera, aby schválil nově nalezenou základnu jednání (tj. třetí plán)
a podporoval pokračování v jednání o tomto plánu. Henlein měl
zároveň vyříditi Hitlerovi od Runcimana, že rozřešení sudetoně
mecké otázky povede k rozřešení nevyřízených dosud otázek
mezi Velkou Británií a Německem.
145 Hned na počátku rozmluvy byl Henlein přímo rozlícen na to, že po jeho
rozmluvě s Runcimanem ze dne 28. srpna dostalo se jeho odmítavé stanovisko
k třetímu plánu do veřejnosti. Vynutil si to, že mise lorda Runcimana musila vydati dementi zprávy anglického dopisovatele Daily Telegraph Gedeyho,
že informace ty nejsou správné, a zároveň dáti výtku dopisovateli za to, že se
dotkl Henleina, který prý jest v celém jednání „most helpful“ a zasluhuje veškeré podpory.
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Nemohlo býti nešťastnějšího nápadu, nežli co zde učinil Runciman. Učinil i tento krok dle instrukcí z Londýna? Henlein ovšem,
jako dokonalý gangster, nápadu dobře využil a se vzkazem lorda
Runcimana ztropil především loajální komedii. Vyžádal si, aby
lord Runciman sám mně sdělil, že jím byl osobně poslán s tímto
sdělením do říše. Doufá prý, že jen tak jeho cesta nebude mu vykládána za zlé ani tiskem, ani československou vládou, a že bude
ušetřen jakéhokoli pronásledování, k němuž by snad tato jeho cesta
mohla dáti podnět.146 Vedle toho však šel ve svém drzém cynismu
tak daleko, že Gwatkinovi vykládal, že by Runciman mohl dokonce
navrhnouti naší vládě, aby i ona pověřila Henleina jednáním s Hitlerem, neboť Henlein by prý mohl býti dobrým prostředníkem
mezi Hitlerem a Prahou. Co v tom bylo urážlivého a ponižujícího
posměchu k Runcimanovi!
Dne 1. září mě lord Runciman znovu navštívil a informoval
mě sám o této nové rozmluvě s Henleinem a o všech jejích podrobnostech.147
Když jsem s Runcimanovým postupem při této rozmluvě projevil
rozhodný nesouhlas a protestoval proti tomu, zdůrazňuje, že
převádí otázku na pole nepřípustné a přímo Hitlera vyzývá, aby
zasahoval do našich vnitřních věcí, prohlásil, že to učinil jen za
sebe a na svou zodpovědnost. Učinil prý toto rozhodnutí proto, aby
v této rozhodné chvíli Hitlera postrašil, že nedojde‑li k dohodě mezi
Němci a Prahou, mělo by to osudné důsledky mezinárodní a celý
spor by přešel na pole řešení mezi velmocemi.
146 Runcimanův dopis prezidentu Benešovi o Henleinově cestě za Hitlerem
1. září 1938.
147 Z rozhovoru toho jsem nejdříve nevystihl, zdali to byla rozmluva s Henleinem přímá, či přes Ashton‑Gwatkina. Vyrozuměl jsem však kromě výše uvedených faktů ještě to, že Henlein, obdržev náš nový návrh – tzv. třetí plán –,
doznal Runcimanově misi, že se musí jít o něm poradit do Berchtesgadenu s Hitlerem.
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Bylo jasno, jak si lord Runciman vůbec snad ani neuvědomil, že
posílá zrádce a sluhu Henleina k jeho pánu, Hitlerovi, aby si oba
před celou veřejností „legálně“ domluvili konečné plány právě
k rozbití všeho jednání v Praze a za stěnou Runcimanových
vzkazů Hitlerovi si pohodlně připravovali ozbrojené povstání
našich nacistických Němců proti republice. A nechápal, s jakým
asi výsměchem byl v Berchtesgadenu provázen celý jeho postup
a pokus „postrašit Hitlera“. Dokazuje to také, jak přes to všechno,
co v Praze mohl vidět a slyšet, pořád našim nacistům naivně věřil.
Ale je to dokladem i toho, že se chápal i tohoto pochybného postupu jen proto, aby třetí plán, jemuž právem a poctivě přikládal
velikou důležitost, zachránil. Opakuji: právem, neboť mu jej navrhli
henleinovci sami a já jej přijal na jeho vlastní doporučení. – – –
Předávaje delegaci Henleinovy strany třetí plán, byl jsem nucen
počítati se všemi eventualitami. Nevylučoval jsem, že se strana sama,
anebo aspoň její menšina, přece jen snad v poslední chvíli vzpamatuje a uvědomí si, kam události žene. Věděl jsem ovšem, že nakonec
rozhodne Berlín, a nikoli strana. A proto jsem byl rozhodnut jíti
v celé této šalebné henleinovské hře poctivě a přímo až do konce,
abych úmysly všech definitivně odhalil a lordu Runcimanovi –
a tím Paříži a Londýnu – na absurdnost celé této dohodovací
politiky řízené z Berlína – která byla ostatně jen novým, obzvláště
nemožným dokladem politiky mezinárodního appeasementu – de
finitivně ukázal. Chtěl jsem objasnit celou situaci dříve, nežli začne
v Norimberku sjezd nacistické strany v říši, a také ovšem dokázat,
zejména Londýnu i Paříži, jak mi v obou výše vylíčených nedorozuměních, která způsobila mezi Londýnem a Prahou tolik hořkosti,
křivdili. Připravil jsem si zejména celý další postup pro případ, že
by mi delegace sudetské strany oznámila odmítnutí třetího plánu.
Henlein odejel k Hitlerovi a strávil v Berchtesgadenu dny
1. a 2. září 1938. Rozmluvám byli přítomni von Ribbentrop, Göring
a dr. Goebbels, Hess a generál Bodenschatz, adjutant Göringův.
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O schůzce bylo vydáno komuniké, v němž se říkalo, že Henlein na
přání lorda Runcimana vyložil stav jednání s pražskou vládou, že
führer vyslechl zprávu Henleinovu se zájmem a že bylo dosaženo
úplné jednomyslnosti v oceňování situace.148 Co to znamenalo,
ukázaly pozdější události samy.
Hitler viděl přirozeně v tom neočekávaném a ve své naivnosti
krajně překvapujícím vyslání Henleinově do Berchtesgadenu nový
jasný doklad toho, že spojenci jsou slabí, že jim jde o dohodu za
každou cenu a že Velká Británie nemá v úmyslu vésti kvůli Československu válku. Dle vývoje dalších událostí se dá tudíž souditi, že
„jednomyslnost v oceňování situace“ a rozkaz führerův zněl: žádné
koncese československé vlády nebudou přijímány, v šalebné hře
se bude ještě pokračovat a všecka jednání budou v příhodném
okamžiku přerušena. Potvrzuje to i další fakt, jímž celá podlá hra
Sudetendeutsche Partei s dobrou vůlí Runcimanovou byla přímo
vyvrcholena. V téže době navštívil lorda Runcimana osobně poslanec Kundt a sdělil mu, že tentokrát chtějí henleinovci vše s československou vládou opravdu dohodnouti. Maje nyní v ruce třetí
plán, bude prý mluviti dne 1. září s ostatními zástupci strany a dá
prý pak jemu i vládě konečné propozice strany jakožto odpověď na
dodaný mu zápis prezidenta republiky. O obsahu vlastních nových
svých propozic Kundt lordu Runcimanovi prý nic neříkal.
To mi osobně sdělil lord Runciman na konci našeho rozhovoru
ze dne 1. září. Runciman se zjevně domníval, že jeho kladný rozhovor se mnou ze dne 27. srpna a vzkazy z Londýna, jež mi přinesl,
poslání Henleina k Hitlerovi s jeho důležitými vzkazy dne 28. srpna
a nyní jeho nový rozhovor a prohlášení Kundtovo dne 31. srpna
jsou dobrými znameními pro možnost snad i brzké dohody.
Schůze poslanců a senátorů strany, o níž poslanec Kundt s lordem Runcimanem mluvil a která měla dáti odpověď na třetí plán, se
148

Říšskoněmecké komuniké o návštěvě Henleinově u Hitlera, 2. září 1938.
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konala dne 1. a 2. září 1938. Přijala usnesení, že její účastníci znovu
schvalují politiku vytyčenou v Henleinově karlovarském programu
a že dle toho má být odpověděno na návrhy prezidentem republiky
poslancům Kundtovi a dr. Sebekowskému předané. Znamenalo to
prostě odmítnutí třetího plánu.

1.4.8 Tzv. čtvrtý plán

Oba poslanci sudetoněmecké strany se ke mně dostavili dne 2. září
dopoledne. Měl jsem s nimi čtyři hodiny trvající rozmluvu (od 10.30
do 2.30 hodin), otevřenou, jasnou a rozhodující. Oznámili mi, že
třetí plán je pro stranu nepřijatelný a že dohoda je možná jen na
základě karlovarských bodů a jejich plánu ze dne 7. [8.] června.
Nedojde‑li k ní, nemohou říci, co se stane. Přitom Kundt pronesl
ke mně řeč v duchu nacistických manifestací veřejných: patetickou
a fanatickou, ve slovech sice opatrnou, ve věci však krajně radikální.
Dlouze mi vykládal, že my v Čechách vůbec nevidíme, co se děje
v Německu. Nechápeme německou epochální revoluci nacionální
a sociální. Nevidíme a nechceme vidět, kam Německo a německý národ jde a co chce. A nechceme také vidět, že naši Němci nemohou
nejít s Německem. A jestli se Československo včas nerozhodne
všemu tomu se přizpůsobit a změnit svou vnitřní i mezinárodní
politiku, dojde brzo k událostem, za něž vina nebude spočívat
na Němcích.
Odpověděl jsem oběma poslancům svým výkladem: „Já sám
osobně a převážná většina našeho národa je demokratická, totalismus nikdy nepřijmeme a to, co se děje v Německu, velmi dobře
vidíme a chápeme. Německo prožívá strašnou nemoc. Nacismus je
jed a zkáza. V Německu to nemůže skončit jinak než novou velikou
revolucí vnitřní nebo katastrofální válkou. V této válce, dojde‑li k ní,
to ale odnesou především naši Němci a vůbec všechny minority.
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Velmi jim a jejich straně proto radím, aby si to dobře znovu zvážili. Nejde jen o nás. Jde o veliký ideový i mocenský zápas v celé
Evropě a nebude to nacismus, který tento boj nakonec v Evropě
vyhraje. Bude to jeho hrozný pád a s ním všech těch, kteří za ním
dnes jdou. Německo, které skutečně prochází velikým převratem,
prožije ještě hroznou krizi, a vyvolá‑li přitom novou válku, pád jeho
bude strašný.“
Nakonec jsem jim prohlásil: „Řekněte mi nyní, když nemůžete
přijmout třetí plán, jak si jiné řešení vy sami zcela konkrétně, bod za
bodem, představujete. Jsem ochoten i to vše s vámi znovu podrobně
probrat a vše, co možno, vám dát. Ale bude třeba, abyste mi předložili své propozice písemně.“ – Další část schůzky byla pak věnována
novému podrobnému jejich výkladu, jak si konečnou dohodu s Čechy konkrétně představují, a podrobné kritice třetího plánu bod za
bodem. Následujícího dne předali mně pak své plány a propozice
písemně. Týž den jsem přijal lorda Runcimana a informoval jsem
ho podrobně o celém průběhu jednání.
Nové písemné henleinovské propozice byly vypracovány jako
protinávrh k mému třetímu plánu. Přidržovaly se jeho formy, někde
i doslovně. Obsahově se však vracely úplně k totalitnímu programu,
jak jej přinesly karlovarské požadavky Henleinovy a sudetoněmecké
memorandum ze 7. července 1938. Dokument měl titul: „Entwurf
eines Protokolles, in dem der Verhandlungsmodus hinsichtlich der
Regelung der Angelegenheiten zwischen der tschechoslovakischen
Regierung und der Sudetendeutschen Partei vereinbart wird.“ Byl pro
nás stejně nepřijatelný jako všecky předcházející elaboráty henleinovského pangermanismu, program karlovarský a memorandum
ze 7. [8.] června 1938.149

149 Protinávrh SdP k tzv. třetímu plánu, 3. září 1938. Německé požadavky
chtěly, aby proporcionální parity úřednické bylo dosaženo do pěti let přijetím
úředníků ze soukromých služeb nebo z volných povolání, dosazením penzionovaných úředníků apod. Žádaly dále, aby počet úřednictva v jednotlivých
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krajích odpovídal počtu obyvatelstva. Paritní komise měly býti voleny, dokud by
nebyl konstituován příslušný orgán jednotlivého národa většinou parlamentních zástupců té které národnosti. Němci žádali, aby v příštích letech byl na
německé dodavatele vzat zřetel větší, než by jim náleželo podle průměrného
počtu obyvatelstva, aby jim tak byl nahrazen úbytek, který prý měli v minulých
letech. Žádali, aby paritní komise, třetím plánem přijaté, byly voleny analogicky
dle toho, jak to bylo žádáno pro paritní komise týkající se jmenování úředníků.
Němci žádali zvýšení obnosu půjčky pro kraje nouzí postižené na jednu miliardu Kč a přidělení 700 miliónů Kč Němcům. Rozdělení její měla provésti komise
zvolená většinou německých poslanců a potvrzená prezidentem republiky. Žádali, aby byly provedeny do tří měsíců volby do ústředního sociálního ústavu,
nemocenských pokladen, ústředního pojišťovacího ústavu, úrazových pokladen, penzijních ústavů, obchodních a živnostenských komor, zemských ústavů,
a konečně do obcí, kde dosud k nim nedošlo. Zvláštní komise měla prozkoumati
případy, kde Němci byli dřívějším zákonodárstvím zkráceni, a učiniti návrhy, jak
by toto zkrácení bylo odčiněno.
V otázce jazykové Němci žádali úplnou rovnoprávnost českého a německého
jazyka, připouštějící pouze výjimky, pokud toho žádala diplomatická zvyklost
v zahraniční službě. Němci znovu zase žádali podle svých totalitních a pangermánských teorií národnostně oddělenou samosprávu, zřízenou na teritoriální
a personální základně. Samosprávě mělo býti přikázáno vše, co by bylo třeba
k úplnému rozvinutí vlastností a sil jednotlivých národů nadaných autonomií
v rámci společného státu. Teritoriální úprava měla se státi podle přirozených
a historicky vyvinutých osídlení jednotlivých národů s národnostním rozdělením obcí, okresů a žup. Národnostní minority měly požívati ochrany podle
principů reciprocity. Národnostní skupiny měly býti uznány za zvláštní právní
osobnosti nadané zvláštními právy. Příslušnost k nim měla býti určena zvláštním národnostním katastrem. Všecka tato ustanovení měla pak býti postavena
pod ochranu zvláštních zákonů. Ve všech společných zastoupeních měly býti
zřízeny národnostní sekce. Nároky jednotlivých národů v oboru státní správy
a samosprávy měly býti řešeny novelizací zákona o ústavním soudu. Kompetenční spory jednotlivých orgánů veřejné správy měly býti řešeny zvláštními
soudy.
Podle přání sudetoněmeckých delegátů měla československá vláda vydati v nejbližší době příslušné poukazy, že příslušnost k sudetoněmecké straně
nebo k nějakým německým ochranným organizacím „völkisch“ povahy nemá
býti žádnému občanu na újmu. Všechny návrhy německé měly tvořiti celek,
s prováděním jejich mělo se ihned počíti; konečné uskutečnění jejich mělo býti
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Lord Runciman, zakročiv u Henleina, aby přijal třetí plán, a poslav
zároveň Henleina se vzkazem k Hitlerovi, aby se ani on proti třetímu
plánu nestavěl, pokládal za nutné zakročit v poslední kritické chvíli
znovu ještě jednou u mne. Žádal dne 31. srpna 1938 v Londýně, aby
britská vláda učinila u mne novou, důraznou intervenci. Zákrok ten
učinil u mne v prvních dnech měsíce září britský vyslanec „sir“150
Basil Newton ještě před odmítnutím třetího plánu Sudetendeutsche
Partei. Prohlásil, že přichází v kritickém momentu jednání. Mluvil
o německých válečných přípravách a poukazoval na to, že Sudetendeutsche Partei bude třeba uspokojiti hned a bez jakýchkoliv
odkladů. Jenom to prý zarazí Hitlera, aby na norimberském sjezdu
národněsociální strany, který se měl sejíti 6. září 1938, nepodnikl
něco, co by všecku iniciativu dalšího jednání přeneslo – jak to sděloval do Londýna berlínský velvyslanec Nevile Henderson – do rukou
Hitlerových. Do začátku norimberského sjezdu Němci ještě prý chtějí
dáti misi Runcimanově čas, aby splnila úkol, s nímž přišla do Prahy.
Německá politika, říkal pražský britský vyslanec, vmanévrovala
svými diplomatickými akcemi a svou propagandou Německo do
takové pozice, že Němci musí cizině ukázati, že otázku československých Němců do podzimu vyřešili. Kdyby do norimberského
sjezdu nedošlo k dohodě Sudetendeutsche Partei s československou
vládou, pak by Hitler pravděpodobně na norimberském sjezdu
vznesl do politické veřejnosti požadavek teritoriální autonomie pro
československý Deutschtum. Mohl by však také žádati provedení
plebiscitu a právo sebeurčení pro československé Němce. Britská
veřejnost podle mínění vyslance Newtona by asi nedovolila své
zaručeno zvláštním zákonem, vypracování, jehož mělo býti svěřeno paritní komisi sestávající ze zástupců vlády a ze zástupců Sudetendeutsche Partei. Doba,
do které komise měla vypracovati jednotlivé úkoly, měla býti stanovena během
osmi dnů dohodou vlády a Sudetendeutsche Partei.
150 Titul sir získal Basil Newton až v roce 1939, po odchodu z Prahy. Pozn.
red.
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vládě postaviti se ani proti jednomu, ani proti druhému. Jedno
i druhé řešení považovalo by britské veřejné mínění za plausible151.
Odmítla‑li by však československá vláda ať jedno, ať druhé řešení,
otevřela by svým odmítnutím Hitlerovi cestu k násilí.
Britská vláda tudíž pověřila ve vší vážnosti svého vyslance
v Praze, aby se obrátil přímo k prezidentovi Československé republiky a aby mu oznámil, že československá vláda se musí brániti
proti podezření, že se prostě spoléhá v případě nezdaru
jednání se Sudetendeutsche Partei na pomoc západních mocí,
a že proto odkládá řešení svého sporu s Henleinovou stranou.
Podle názoru britské vlády jest pouze jediná cesta, kterou československá vláda může odstraniti podezření, které na ní leží: když
nabídne bez odkladu Sudetendeutsche Partei tak dalekosáhlé
ústupky, že by mohly přivésti k cíli mírové řešení jejího sporu
s československými Němci. Vláda britská ovšem nemůže říci, do
jaké míry má československá vláda ustoupiti sudetským pangermáncům; neví však také, zdali se tito spokojí s něčím menším než
s vyplněním svých karlovarských požadavků. Bude‑li toho však zapotřebí – if that’s necessary – bude musiti československá vláda
jíti i tak daleko. Basil Newton mne dále upozorňoval, že v případě
války byla by Československá republika v politováníhodné vojenské
situaci: československé země staly by se bojištěm, byly by vojenskými operacemi zničeny, prošly by pravděpodobně občanskou válkou.
A připojil k tomu hned varování britské vlády: je prý více než
pochybné, že by i v případě vítězného skončení války bylo
možno obnoviti Československou republiku v tom rozsahu,
jaký má nyní. A proto prý jest třeba přijmouti i co největší riziko
nyní, aby toto hrozící neštěstí bylo odvráceno. –
Francouzský vyslanec v Praze de Lacroix – patrně na žádost
vlády britské – intervenoval také, byl však zdrželivější i ve výkladu
151
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všeobecném i ve svých doporučeních. Lord Runciman sám byl ve
dnech 1.–3. září 1938 u mne třikrát; rozhovory jeho se mnou při
těchto opětovných návštěvách se kryly se vzkazy, které mi britská
vláda sdělovala prostřednictvím vyslance Newtona.
Ve stejném smyslu se snažil působiti na mne Runciman i nepřímo: ve dnech 3.–4. září 1938 byl lord Runciman návštěvou
u kardinála Kašpara na zámku v Dolních Břežanech. Po jeho návštěvě napsal mi kardinál Kašpar, že by se doporučovalo zabrániti
za každou cenu válce, „ovšem při samozřejmé nedotknutelnosti
integrity naší republiky“. Příznivý výsledek války přece jen není
zabezpečen a neví se prý, jak by se spojenci nakonec zachovali.
A kdyby z této zápletky vznikla válka se všemi svými hrůzami, celý
svět by dával vinu Československu. Jestliže prý Sudetendeutsche
Partei uzná nedotknutelnost hranic, společnou armádu, finance
a diplomatickou službu i ostatní, čeho třeba k uznání samostatnosti
státu, pak prý by mír z toho vzešlý byl hoden ceny těchto ústupků
a rozhodně lepší než materiální a duchovní spoušť, již zanechávají
války. – Kardinál Kašpar prostě přejal Runcimanovu argumentaci
a předával mi ji svým jménem ve svém dopise.
Britská politika se takto snažila všemi cestami působiti na
Prahu, aby byla co nejpovolnější. Lord Halifax dne 5. září 1938
v rozhovoru s lordem De la Warrem, britským delegátem na
Assemblée Společnosti národů, se znovu vrátil k myšlence plebiscitu. Zavrhoval jej a považoval jej za krajně nebezpečný, zejména
po zkušenostech v Sársku. Ale což když veřejné mínění britské
postaví se za právo sebeurčení československých Němců? Zdaž
britská vláda bude je moci přemluviti, že plebiscit znamená začátek
konce Československa a pozdější stejně hroznou válku, v níž však
Československo bude smrtelně zraněno? Zamítne‑li Hitler všechny
ústupky československé vlády a bude‑li žádati pro českoněmecké
pangermánny plebiscit, jak to vysvětlit britskému veřejnému mínění, které bude v jeho plebiscitu vidět jen žádost o sebeurčení
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pro československé Němce? Jak mu vysvětliti, že Československo
se bude Hitlerovu plebiscitu bránit a že jeho stanovisko znamená
zakročení Německa v Československu a konflikt, do něhož bude
zatažena též Velká Británie?
Šéfredaktor Times Dawson vypracoval počátkem září 1938
memorandum pro vládu. Navrhoval v něm odstoupení německého území třetí říši za definitivní garancii zbytku Československa.
Dne 7. září Times přinesly obsah memoranda v úvodníku, jehož
autorství přičítalo se Dawsonovi a Baringtonu‑Wardovi152, kteří oba
podporovali politiku Chamberlainovu. V článku se navrhovalo, aby
československá vláda souhlasila s oddělením od československého státu oné územní obruby osídlené v celistvosti cizojazyčným
obyvatelstvem a s jejím připojením k zahraničnímu celku, s nímž
jest spojena příslušenstvím k jedné rase.
Lord Halifax a Foreign Office dle našich zpráv s článkem Times
nesouhlasili. Yorkshire Post nazvala nápad Times „obzvlášť ne
obratným návrhem“.
Za těchto okolností a pod uvedeným nátlakem z Londýna i Paříže
jsem po dohodě s předsedou vlády přistoupil ke kroku, který měl
dáti vládě britské a francouzské poslední důkaz naší dobré vůle
a zároveň ovšem i důkaz, že to je všecko marné, i kdybychom šli
opravdu až na poslední hranice v koncesích pangermánsky orientovanému československému Deutschtumu.
Když dne 2. a 3. září 1938 Sudetendeutsche Partei odmítla tzv.
třetí plán a poslanec Kundt mi předložil svůj protinávrh, vypracovaný v duchu Henleinových karlovarských požadavků, vypracoval
jsem přesně podle něho sám osobně novou verzi třetího plánu, která
byla později uváděna všeobecně jako náš čtvrtý plán. Nový návrh
vycházel plně vstříc stanovisku Sudetendeutsche Partei, přejímaje
z jejího protinávrhu všecka podstatná ustanovení. Celý elaborát
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neměl nyní již formu protokolu o rozmluvě prezidenta republiky se
dvěma členy sudetoněmecké strany, nýbrž formu skutečné dohody
mezi dvěma partnery. Nadto předmluva návrhu ještě vyslovovala
očekávání, že otázky, které jím nebyly dotčeny anebo konkrétněji
vyjádřeny, budou vyhrazeny dalšímu projednávání.153

153 Hlavní body návrhu se dotýkaly těchto otázek: Proporcionalita veřej
ných zaměstnanců byla rozšířena na dělnictvo zaměstnané státem a měla
se vztahovati na všechny stupně, nikoliv jen na celkový počet státního zaměstnanectva. Vládě byla dána možnost přijímati v odpovídajícím služebním
pořadí občany německé národnosti působící v soukromých službách anebo svobodných povoláních. Ze sudetoněmeckého memoranda byla přijata zásada, že
úřednictvo konající službu v krajích s většinou jinojazyčného obyvatelstva má
býti vzato z příslušníků téže národnosti tak, aby pouze 30 procent úředníků,
jinojazyčných příslušníků, konalo službu v krajích českých. Zásada byla rozšířena analogicky na státní podniky, monopoly, fondy, zřízení a ústavy. Pro složení
zaměstnanectva v úřadech ústředních a u nejvyšších soudů byla vyslovena zásada proporcionality pro všechny kategorie a soudy. Paritní kontrolní skupiny
měly nyní býti přiznány každé národnostní skupině a jejich předsedové měli
býti voleni členy parlamentu téže národnostní příslušnosti. Komise měla se
nyní kromě pravidelného scházení sejíti vždy, kdy by o to žádala většina členů
příslušejících té které národnostní skupině. Komise dostala nové úkoly, příslušelo jí vésti katastr státních zaměstnanců, zkoumati, zda ustanovení odpovídají podaným žádostem a proporci, bráti na vědomí, zda zamýšlená vypsání,
nová obsazení, nová ustanovení a nová přijímání byla provedena podle ustanovení národnostní dohody. Měla bdíti nad dochováním ustanovení o lokalizaci
úřednictva a dělnictva. Její periodické zprávy měly se nyní vztahovati též na
dělnictvo a na jeho lokalizování. Zásady proporcionality měly nyní býti použity také na zaměstnanectvo a při ustanovování členů a orgánů jiných státních
zřízení a ústavů, jako poradních sborů, stálých komisí, privilegovaných podniků
atd., nehledě na zásady národnostního sekcionování, respektive rozdělení.
Proporcionalita rozpočtová v oboru školství a národní osvěty, zdravotnictví, sociální péče a veřejných prací měla se díti vykazováním a rozdělováním
výdajových položek podle národnostního klíče ve státním rozpočtu. Měla se
vztahovati na fondy a zřízení všeho druhu a na podniky, na nichž se stát podstatnou měrou kapitálově podílel. Paritní komise měly býti nyní zvláštní pro každou národnostní skupinu a měl jim předsedat prezident Nejvyššího kontrolního
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Nejpodstatnější koncese činil čtvrtý plán německým požadavkům v otázce národnostní samosprávy. Nová úprava samosprávy
územních svazků měla spočívat v přijetí systému župního, který by
umožnil úplné řešení všech otázek národnostní samosprávy v duchu
návrhu ze 7. června 1938. Veřejnou správu měly obstarávat jednak
orgány státní, jednak samosprávné. Zastupitelstva samosprávná
měla býti volena analogicky jako zastupitelstva celostátní. V otázce
rozdělení kompetence mezi státem a samosprávou vycházelo se
ze zásady, že kompetenci samosprávy budou přikázány všechny
záležitosti, které vzhledem na jednotu a integritu státu nemusejí
býti bezpodmínečně vyhrazeny státu samému. Samospráva měla
býti tak vyměřena, aby dovolovala a podporovala co nejvíce možný
rozvoj zvláštních charakterových vlastností jednotlivých národů
žijících jako rovný s rovným v jednom společném státě. Integrita
a jednota státu měla však býti znovu zdůrazněna a zabezpečena.

a účetního úřadu. Složení jejich mělo nyní býti analogické složení paritních
komisí úřednických. Paritními komisemi neměla býti dotčena práva, která by
příslušela jednotlivým národnostním skupinám, obraceti se k soudnímu rozhodování k zajištění dodržování této úpravy. Okamžitá hospodářská a finanční
pomoc pro kraje a průmyslová odvětví postižená krizí byla nyní zvýšena na
jednu miliardu, z níž mělo připadnouti 700 miliónů pro průmysl zaměstnávající
německé dělnictvo a pro kraje s německým obyvatelstvem.
V otázce vnitrostátních orgánů bezpečnostních byla přijata zásada formulovaná
Sudetendeutsche Partei, že bude znovu zavedena dřívější úprava, podle níž se
o úkol udržovati veřejný pořádek a bezpečnost měly děliti státní bezpečnostní
orgány (četnictvo) s místními bezpečnostními orgány (policií). Dohodou měla
býti ihned učiněna opatření, aby byl zaveden přiměřený a normální stav a aby
otázka vzájemné spolupráce a rozdělení kompetencí obou těchto orgánů v budoucnosti byla jasně upravena a vybavena. Otázku reparací, žádaných Sudetendeutsche Partei, navrhoval čtvrtý plán řešiti tak, že každý jednotlivý konkrétní
případ, který nebyl kryt ustanoveními ve čtvrtém plánu, se ponechával příslušnému dalšímu jednání mezi Sudetendeutsche Partei a československou vládou. Jazykový zákon měl být změněn tak, aby jazyky československý, německý,
ruský, maďarský a polský měly stejná práva.
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Územní rozsah národnostní samosprávy měl býti určen podle
národnostního složení obyvatelstva novým rozdělením jednotlivých krajů, pokud to dovolí geografická poloha, poměry hospodářské a komunikační příslušného kraje. Národnostní menšiny
v jednotlivých národnostních územích měly býti zabezpečeny systémem kurií a měly v jednotlivých samosprávných územích požívati
menšinové ochrany podle zásady reciprocity.
Příslušníci jednotlivých národností měli býti postaveni pod
ochranu zvláštních zákonů a zabezpečeni proti odnárodňování.
Měli též požívati ochrany majetkových práv, jež měla býti chráněna
proti politické, sociální, hospodářské a každé jiné křivdě. Byly‑li
tyto zákony porušeny opatřením některého orgánu samosprávného, měli členové tohoto orgánu, kteří příslušeli k téže národnosti,
jejíž práva a zájmy byly porušeny, býti legitimováni, aby na základě
usnesení většiny podali stížnosti bez ohledu na to, zda by si strana
přímo poškozená stěžovala, či nikoliv. V případě porušení zákonů
státními orgány mohli vznésti protest poslanci a senátoři příslušné
národnostní skupiny a straně poškozené příslušelo právo domáhati
se ochrany prostřednictvím zákona o ručení státu za své orgány.
Tímto způsobem členové národnostních skupin měli míti právo
chrániti jakožto kolektiv svá národnostní práva a vyjadřovati kolektivní vědomí národnostního společenství. Národnost každého
občana měla býti zjištěna národnostními katastry. Národnostní
samospráva měla býti zabezpečena finančně poskytnutím přídělu
z prostředků státních nebo vlastními příjmy, dokud by nová úprava
systému daňového a dávkového nebyla provedena.
K uskutečnění a účinnému obhájení národnostní rovnoprávnosti,
jakož i k uplatnění základních práv národností měla býti národnostním zástupcům ve všech orgánech samosprávných přiznána určitá
práva kuriální. Ve státních úřadech ústředních měly býti zřízeny pro
vyřizování záležitostí týkajících se jednotlivých národností podle
velikosti agendy buď oddělení, nebo odbory obsazené příslušníky
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té které národnosti. Zákon o ústavním soudu měl býti novelizován,
aby národnostní nároky v oblasti státní správy a samosprávy mohly býti účelně obhájeny. Kompetenční spory mezi orgány veřejné
správy měl rozhodovat zvláštní soud. Okrsky státní správy a soudní
obvody měly býti přizpůsobeny novému rozdělení státního území.
Soudy vyšších instancí měly dostati národnostní sekce.
Dohoda měla tvořiti ve všech svých částech nedílný celek, k jejímu uskutečňování mělo se přikročiti ihned a mělo býti provedeno
v době co nejkratší. Ustanovení její měla býti vtělena v zákony,
jejichž vypracování měli se účastniti i zástupci Sudetendeutsche
Partei. Činitelé na dohodě zúčastnění se zavazovali, že budou působit na uklidnění veřejného mínění českého i německého a na
vytvoření lepšího ovzduší mezi národnostmi v duchu vzájemného
porozumění a rovnocenné spolupráce.
K „Návrhu o postupu jednání ohledně úpravy národnostních
otázek, sjednanému mezi československou vládou a zástupci sudetoněmecké strany“ – tak zněl oficiální název tzv. čtvrtého plánu –
byla přidána příloha obsahující ujednání v otázkách aktuálně politických. Stanovilo se v ní, že vláda předloží prezidentu republiky
návrh na udělení amnestie dřívějším státním zaměstnancům propuštěným ze služby pro protistátní rejdy, dále že budou provedeny
volby do sociálních pojišťoven, pojišťoven úrazových a penzijních
ústavů pojišťovacích, kde nebyly dosud vykonány. Kompetentní
místa měla obdržeti pokyny v tom smyslu, že příslušnost k sudetoněmecké straně nebo k německým lidovým organizacím nemá býti
státním občanům na škodu a že totéž platí o podnicích ostatních
stran.154
***

154 Zápis o postupu jednání ohledně úpravy národnostních otázek, sjedna
ném mezi čsl. vládou a SdP, 5. září 1938.
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Tzv. čtvrtý plán znamenal v podstatě téměř úplné přijetí karlovarských osmi bodů Henleinových československou státní
správou. Jen v bodě druhém, v němž německý pangermanismus
žádal uznání německé národnosti za právní osobnost, jsem se
snažil ve vysvětlivkách k některým konkrétním otázkám současně
připraveným vyložiti československým pangermánům, že naprostá
neurčitost tohoto pojmu a možnost vyvozovati z něho dalekosáhlé požadavky, které nejsou jasné a které by jednotu státu mohly
eventuálně ohrozit, brání jeho uznání. Naproti tomu jest však
možno připustit, že každá národnost má určitá práva a určité zájmy, k jejichž ochraně by mohla eventuálně nestačit individuální
práva občana zákonem zaručená. Jest proto možno zřídit zvláštní
orgány, které by měly legitimaci k ochraně těch práv. Mimoto ve
vládním elaborátě všude se mluví o národnostech, což znamená, že
se správně hodnotí a přijímá národnost jako politický činitel a jako
kolektivum ve státě.
Ukazoval jsem československým nacistům, že nelze u nás přijímat nějaké právní koncepce, jež právně i vědecky jsou sporné,
jež jsou ideologií jedné strany a jež by prostě parlament, kde je
mnoho stran a mnoho směrů, neodhlasoval, i kdyby je vláda přijala.
Ukazoval jsem jim konečně, že v parlamentě je možno dohodnout
praktická opatření, ale že nelze parlament přinutiti k přijetí nějakého speciálního a výlučného názoru, teorie nebo ideologie.
Vyložil jsem dále sudetoněmecké straně, že nelze rozdíl mezi
dnešním počtem německých zaměstnanců a tím počtem, který
by odpovídal poměrnosti, vyrovnati v pěti letech. Bylo by třeba
jmenovat tolik státních zaměstnanců, že by tím trpěl stát, služba
i občanstvo. Také nelze striktně vyhovět požadavku, aby počet
úředníků odpovídal přesně národnostnímu poměru obyvatelstva.
Bude třeba – z důvodů dobrého fungování státní správy – většího počtu úřednictva českého v německých krajích a německého
v českých krajích, než by odpovídalo zásadě poměrnosti. Proto
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nelze trvati na strohosti principu a východisko se bude muset
hledat v praktické potřebě. Konečně byl mnou připraven návrh
komuniké o nové platformě jednací, který měl být uveřejněn v tisku
domácím i zahraničním. Komuniké bylo uveřejněno v Prager Presse
ze dne 10. září 1938 a našlo odtud svoji cestu do zahraničního tisku.
Byl jsem si plně vědom dalekosáhlosti těchto návrhů. Byl jsem
si stejně plně vědom toho, že jejich přijetím by vláda udělala
koncese, které v podstatě znamenaly plné podepsání šesti bodů
karlovarských, vyhovění sedmému bodu z veliké části, a pokud šlo
o poslední bod, o otázku právní osobnosti Deutschtumu, vyjíti vstříc
cestou praktickou. Byl jsem si konečně vědom i toho, že jsem v tomto boji proti nacistickému totalismu a za zachránění československé
demokracie podlehl přehnanému a nesprávnému nátlaku britské
a francouzské demokratické vlády, které jdouce za zachráněním
míru, nutí nás ke koncesím oděným v roucho národnostní spravedl
nosti a majícím za vlastní cíl zničení naší síly státní a národní pod
údery nacistického totalismu.
Koncese ty by byly jistě měly v budoucnosti podstatný vliv na
vývoj Československé republiky, vnitřně i mezinárodně. Vláda brit
ská si toho byla ostatně vědoma a úplné změny politiky a struktury našeho státu si přála přesto, že snad pravého dosahu svého
úsilí v budoucnosti vůbec nechápala. Třebaže se čtvrtým plánem
nedávalo okamžitě nic, co by za normálních poměrů ochromilo
stát, bylo mi jasno, že bylo možno těchto koncesí za mimořádných
poměrů, jaké byly na podzim roku 1938, krajně zneužíti. Bylo mi
tudíž také jasno, že bude třeba napnouti všechny síly, aby se tak
nestalo a aby se zneužití daných koncesí, možno‑li až do konce celé
krize německého nacismu v Evropě, zabránilo. Bude‑li možno brzy
zmoci vnitřní náš vývoj tak, že by se demokratický režim přece jen
zachránil, snad by to stát zachránilo a celá krize nacismu a totalismu byla námi překonána s velikými sice oběťmi, ale bylo by to
patrně zcela nové období naší republiky.
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Kdyby totiž čtvrtý plán byl býval uveden v život, byla by v demokratické Československé republice existovala území, která by nebyla
spravována podle předpisů naší demokratické ústavy, nýbrž podle
zásad totalitních. Mohlo býti jen otázkou času, než by tato území
byla pro Československou republiku ideově i politicky ztracena.
Byl jsem si i této možnosti vědom, a předložil‑li jsem tento plán
československým hakenkreuzlerům ze Sudetendeutsche Partei,
bylo to nejen proto, abych přesvědčil vládu britskou a francouzskou, že nehrajeme s nimi žádnou nepoctivou hru, nýbrž i proto,
že jsem – pozoruje postup Hitlera, Henleina a Franka – počítal už
s téměř jistotou, že čeští pangermáni ani tohoto plánu nepřijmou.
Chtěl jsem přesvědčiti francouzskou a britskou vládu, že ani největší
ústupky, které by mohla československá vláda a československý
národ učiniti, nezadrží pangermanismus ani berlínský, ani tzv. sudetský. A viděl jsem v tom jediný a poslední prostředek – jestli
vůbec nějaký takový prostředek ještě existoval – přivést západní
velmoci a celý ostatní svět na naši stranu pro případ ozbrojeného konfliktu mezi námi a Německem. Zavolal jsem proto dne
6. září 1938 francouzského vyslance de Lacroixe a vyložil jsem
mu, co mohou znamenat koncese, které Československá republika
byla přinucena učinit, a jak jsou dalekosáhlé. Řekl jsem mu, že sám
ještě nevím, zda takové koncese nezatíží vnitřní vývoj státu, zda
jej neoslabí a neohrozí vnitřní jeho sílu, jeho vojenskou solidnost
a jeho mobilizační možnosti. Sdělil jsem mu, že na všechny tyto
věci jsem už upozornil i britského vyslance i lorda Runcimana. Je
tudíž v zájmu Francie a Velké Británie, aby nyní dobře sledovaly
další vývoj československého státu a případně čelily nebezpečným
důsledkům koncesí, k nimž Československou republiku přinutily.
Žádal jsem však co nejdůrazněji, aby se nyní Francie silnou rukou
a nekompromisně postavila za nás. Chtěl jsem, aby se francouzská
vláda obrátila nyní rozhodně do Londýna a hájila tam československé zájmy. Připomenul jsem Paříži, že když se jednalo o vyslání
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mise lorda Runcimana do Prahy, francouzská vláda sdělila Londýnu, že neradila Československu k přijetí mise, aby si ulehčila ve
svých spojeneckých závazcích. Žádal jsem tudíž nyní co nejvážněji
Paříž, aby hájila v Londýně nejen naše, nýbrž především i své zájmy,
protože jest jisto, že nejde o otázky vnitropolitické, ale o boj mezi
Berlínem a Československou republikou. Upozornil jsem v závěru
svého apelu na naši spojeneckou věrnost k Francii v dobách, kdy
jiní ji opouštěli. Činil jsem výzvu k přátelským a spojeneckým citům francouzského lidu. A skončil jsem rozhodným konstatováním:
Nepochopí‑li nyní Francie situaci, bude to míti pro další politický
vývoj v Evropě nedozírné důsledky.155
Tzv. čtvrtý plán byl projednán a přijat komitétem politických
ministrů dne 5. září 1938 a odevzdán Sudetendeutsche Partei
následujícího dne. Lord Runciman dostal jej do rukou již 5. září
1938. Poslanec nezávislých socialistů anglických John McGovern –
nebýval nijak na straně Československa – byl dne 5. září 1938
u lorda Runcimana, v den, kdy už Runciman znal československý
definitivní návrh. Dle zpráv, jež jsme o tom dostali, řekl mu Runciman, že československá vláda šla do nejzazších mezí. Nikdo na
světě nemá práva žádati po ní víc. Učinila všechno, co mohla, pro
mír. Není prý tak rozumného národa na světě jako národ československý. Jen blázen by takových návrhů nepřijal. Jestliže tento návrh
nebude akceptován, pak to znamená, že Hitler žene věci vědomě do
války. Také člen mise lorda Runcimana Ashton‑Gwatkin považoval
čtvrtý plán za velmi dobrý. Samospráva udělená Němcům ve třech
župách představuje prý skutečnou autonomii.
Jak se tehdy lord Runciman na plán díval, o tom máme ostatně
přímé svědectví i od něho samotného. Ve zprávě o své misi, kterou
dal dne 21. září 1938 ministerskému předsedovi Chamberlainovi –
155 Depeše min. Krofty vyslanectví v Paříži, Londýně a Moskvě o tzv. čtvrtém
plánu, 6. září 1938.
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a kterou poslal také prezidentu Československé republiky –, napsal
lord Runciman, že čtvrtý plán podle jeho přesvědčení i podle
mínění zodpovědných vůdců československého Deutschtu
mu obsahoval vše podstatné z toho, co bylo obsaženo v osmi
karlovarských bodech. Mohl se prý krýti úplně s karlovarskými
požadavky, kdyby některá jeho ustanovení byla tu i tam vyjádřena přesněji nebo byla nepatrně rozšířena. Kdyby se začalo hned
s jednáním na této základně, tak příznivé a tak plné příznivých vyhlídek, bylo by možno dojíti k dorozumění. „Ale v mé mysli zůstává,“
praví lord Runciman, „malá pochybnost, že tento plán právě proto,
že byl tak příznivý, byl odsouzen k neúspěchu, protože podnítil
svými vyhlídkami na úspěch u extrémnějších a radikálnějších členů
Sudetendeutsche Partei snahu, aby jej zničili.“ V Paříži měl vyslanec
Osuský dne 10. září 1938 příležitost vyložiti ministerskému předsedovi Daladierovi a ministru zahraničních věcí Bonnetovi rozsah
koncesí, které československá vláda nabídla ve čtvrtém plánu Sudetendeutsche Partei. Upozornil ho důrazně na vážné nebezpečí
pro existenci a budoucnost Československa, které v sobě skrývaly
tyto koncese, vynucené vládami britskou a francouzskou na československé vládě. Výslovně jim řekl, že kdyby Francie a Velká
Británie nyní neuplatnily svůj velmocenský vliv, existuje nebezpečí,
že by Československá republika pod neodolatelným tlakem života
postupně se mohla sesouvati do politické sféry Německa. Žádal,
aby Francouzi znovu žádali na Velké Británii pevnou politiku ve
prospěch Československa.
V odpověď na můj vzkaz a důraznou žádost francouzské vládě
ze dne 6. září dal mne zahraniční ministr Bonnet prostřednictvím vyslance de Lacroixe ujistiti dne 8. září přátelstvím Francie
a setrváním na tradiční politice francouzské vůči Československu.
Vzkaz byl nejistý, vyslancem s jistými nesnázemi přednášený. Nezněl mi ani pevně, ani upřímně. A v Paříži současně žádal Bonnet
sám vyslance Osuského, aby mne upozornil, že si jeho ujišťování
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nemáme vysvětlovat tak, jako kdybychom neměli povinnost udělat
všechno, aby otázka sudetská byla vyřešena, a zejména aby nedo
šlo kvůli ní k válce.
Později, dne 17. září 1938, ministr Bonnet tvrdil, že jsem prý
nepochopil pravý stav věcí. Kdybych si prý byl od začátku sporu
pravý stav věcí jasně uvědomoval, nebyl bych se prý bránil proti
nějakým koncesím a byl bych je udělal včas. Teprve dne 5. září
jsem prý udělal nepoměrně veliké koncese, sahající prý dále, než
šly Bonnetovy rady a intervence. A když konečně byly udělány,
situace v Evropě byla tak změněna, že bylo již pozdě. – Typicky
bonnetovská a appeaserská argumentace. Marné byly všecky výklady v Paříži i vyslanci de Lacroixovi v Praze o podlém postupu
henleinovců, o nestoudném štvaní Berlína, o dalekosáhlosti našich
koncesí, naší dobré vůli, a hlavně o faktu, že zde šlo od počátku až
do konce – jako o rok později, když měla být vyvolána válka s Polskem – o gangsterskou techniku vyvolávat a násilně řešit konflikt,
na jehož řešení měli dávno v Berlíně svůj plán hotový, ať by se bylo
udělalo v Praze nebo v Paříži cokoliv. Bonnet ovšem potřeboval
„alibi“ pro sebe a vinu přenést na stranu naši, neboť rozhodnutí,
že Francie kvůli Československu do války nepůjde, měl stejně tak
dávno hotové jako Hitler své rozhodnutí, že se o zničení Československa pokusí. –
Sudetendeutsche Partei nebyla se čtvrtým plánem tak spokojena jako lord Runciman a jeho mise.156 Způsob, jakým se chovala

156 Den před odevzdáním čtvrtého plánu mluvil v Aši poslanec Henleinovy
strany Wollner. Jeho řeč zněla výhrůžně. Není prý kompromisu v boji o práva
Deutschtumu. Požadavky, o nichž mluvil Henlein v Karlových Varech, jsou
jen počátkem vyrovnání. Nejsou to konečné požadavky československého
Deutschtumu, ale počátek vyúčtování jeho s českým elementem. A za požadavky henleinovců stojí prý 74 miliónů Němců vedených Hitlerem. Mezi henleinovci a Berlínem byla pak hned smluvena tisková kampaň v říšskoněmeckých
listech. Mluvilo se tu a psalo krajně výhrůžně. Diplomatický korespondent berlínské Nachtausgabe psal dne 4. září 1938, že jediná věc, na níž podstatně zá-
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k němu hned ve dnech jeho předložení, potvrzoval mé domnění,
že koncese, k nimž nás západní velmoci přinutily, budou shledány
henleinovskými pangermány za nedostatečné a že tito nebudou se
chtít dohodnout ani na základě programu, který sami předložili.
Nasvědčovalo tomu zejména i psaní říšskoněmeckého tisku. V den
odevzdání čtvrtého plánu byl Henlein znovu u kancléře Hitlera,
tentokrát v Norimberku. Instrukce, jež dal při této nové návštěvě
hakenkreuzlerský führer svému československému gauleiterovi,
byly opět patrny z dalšího postupu: hnát záměrně události dále do
boje a do chaosu, nepřijímat žádný plán československé vlády na
smírné řešení a v dané chvíli rozbít jednání vůbec…

1.4.9 Konec jednání a odchod Němců
z Československa

Když dne 7. září 1938 Sudetendeutsche Partei se znovu sešla, aby jednala o čtvrtém plánu, poslanci Kundtovi mnou předanému, převládalo
mezi přítomnými mínění, kterému dal průchod jeden naivní účastník

leží, jest ta, zdali československá vláda hned a najednou najde bezpodmínečnou
a počestnou základnu národnostní autonomie pro všechny národnosti Československé republiky. Hamburger Fremdenblatt psal dne 8. září 1938, že i povrchní srovnání čtvrtého plánu s Henleinovými karlovarskými body ukazuje,
že čtvrtý plán není konkrétní a nepřináší podstatných ústupků. Přežvýkává prý
samé kulaté fráze, jimiž se pražská vláda namáhavě snaží vyhnouti se tomu, aby
dala československému němectví to, co mu právem náleží. National Zeitung se
zdál čtvrtý plán vůbec bez užitku. Karlovarský program, dokument podstatné
politické koncepce a vysokého státnického pochopení, jest rozdělen v řadu normálních a konkrétních požadavků. Co se týče posledních, Čechové pod nátlakem
jejich západních přátel dali kousek po kousku souhlas k jistým koncesím, které až dosud se ukázaly nedostačujícími. Na druhé straně ale neřekli ani slova
o karlovarském programu, který jediný může přivésti politickou změnu v Československu.
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porady: „Um Gotteswillen, er hat uns alles gegeben.“157 Povzdech jeho
ukazuje, do jakých rozpaků byla strana přivedena naším postupem.
Radikálové ve straně tudíž prosadili, aby se jednání protahovalo
tak, aby před řečí Hitlerovou – měla býti pronesena dne 12. září –
nemohlo býti nic rozhodnuto. A tak následující týden byl plný
napětí. Sudetendeutsche Partei hledala nějakou záminku, aby
mohla rozbít jednání a zesilovat rozpor s vládou. Našla ji konečně
v takzvaném moravskoostravském incidentu.158

157 Proboha, on nám to všechno dal. Pozn. red.
158 V Moravské Ostravě bylo dodáno koncem srpna k soudu pro špionáž
a pro pašování zbraní 82 lidí. Začátkem srpna byly totiž československé úřady
informovány, že se připravuje ve větším rozměru za účelem vyzbrojení československých Němců pašování zbraní z Německa do Československé republiky.
Dne 12. srpna 1938 byl ve Vidnavě na státní hranici četnictvem dopaden povoz
naložený obilím, v němž byl pytel obsahující 40 automatických pistolí říšskoněmeckého původu, s každou pistolí 50 ostrých nábojů. Celý náklad zbraní byl zabaven. Bylo zjištěno, že na Frývaldovsku existovala tajná henleinovská organizace
vojenského charakteru, jejíž členové se zúčastnili v Německu vojenských výcvikových táborů, kde byli podrobeni výcviku a poučováni, že v případě válečného
konfliktu jsou povoláni k tomu, aby ještě dříve, než zasáhne říšskoněmecká armáda, zasáhli do boje, zneškodňovali posádky polních pohraničních opevnění a ničili
je. Dále byly tyto osoby v kursech připravovány na sabotážní akce v republice.
Sudetendeutsche Partei poslala do Moravské Ostravy k soudu své poslance vyšetřit věc. Dopoledne dne 7. září henleinovci ze Slezska uspořádali manifestaci
svých hakenkreuzlerských přívrženců, žádajíce propuštění zatčených. Demonstrantů bylo asi 200, většinou studenti. Vedl je poslanec Sudetendeutsche Partei
May. Hulákali před budovou soudu a zdravili poslance hitlerovským pozdravem.
Policie snažila se demonstranty zatlačiti od soudní budovy. Za demonstrace byl
poslanec May, když se snažil zastaviti koně policejního úředníka, uhozen přes
ruku bičem. Šest osob bylo zatčeno z demonstrujícího davu.
Záminka byla tedy šťastně nalezena. Zpráva byla hned sudetoněmeckou stranou
nafouknuta a rozeslána do světa jakožto katastrofální událost. Generální tajemník
francouzského zahraničního ministerstva Alexis Léger se dotazoval hned dopoledne našeho vyslance v Paříži, zda moravskoostravský incident se stal proto,
že se úřadům vymkly věci z ruky, anebo zda byl sudetskými Němci úmyslně vyvolán. Francouzská vláda chce prý informaci, aby věděla, jaké opatření má uči-
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Po celý den 9. září trvalo obtížné jednání o likvidaci moravskoostravského incidentu. Předseda vlády slíbil poslancům Sudeten
deutsche Partei okamžité vyšetření případu. Při vyšetřování se
ukázalo, že Sudetendeutsche Partei měla v jedné, méně významné
věci pravdu. Vláda viníky hned suspendovala. Ministerský předseda
pak informoval poslance Sudetendeutsche Partei, že policejní ředitel

niti, protože prý se obává, aby události nedostaly katastrofální spád. Přesto, že
mise lorda Runcimana sama byla přesvědčena, že incident moravskoostravský
byl úmyslně vyvolán, aby se našla záminka k přerušení anebo znemožnění jakéhokoliv jednání mezi československou vládou a Sudetendeutsche Partei, ministerský předseda Neville Chamberlain o něm mluvil ještě dne 28. září 1938
před britskou sněmovnou jako o „serious“ incidentu; musil však i on dodati, že
samo vyšetřování britských vojenských pozorovatelů ukázalo, že vážnost jeho
byla značně přehnána.
Sudetendeutsche Partei, zmocnivši se ihned tohoto incidentu, přerušila veškeré
jednání s vládou a poslanec Kundt a Frank byli posláni k lordu Runcimanovi, aby
mu oznámili, že Sudetendeutsche Partei nemůže prý dále jednati s vládou za takové atmosféry. Vydala pak hned komuniké, které dokazovalo, že československá
vláda není více pánem vnitřní situace v zemi. Navečer dne 7. září 1938 oznámili
poslanci Sudetendeutsche Partei předsedovi vlády Hodžovi své rozhodnutí nepokračovati v jednáních, dokud moravskoostravský incident nebude vyřízen.
Vláda požádala britského observera [pozorovatele] majora Sutton‑Pratta, aby
moravskoostravský případ vyšetřil. Ten odejel do Moravské Ostravy a vrátil se
dne 9. září 1938 se zprávou, že výklady Sudetendeutsche Partei v celém případě
byly velmi přehnány. Sudetendeutsche Partei však pokračovala dále ve svých
provokacích: vydala nové komuniké, že hakenkreuzlerští vězni jsou trýzněni
a biti v žalářích, a obviňovala vládu, že již dlouho nemá kontrolu nad vězeňskými úředníky. Němci byli prý nezákonně vězněni a vyšetřovanci byli trýzněni,
aby se na nich vynutilo doznání. Byli prý tlučeni po chodidlech a biti gumovými
obušky. Stalo se to prý v Plzni, Praze a Olomouci a jest prý v tom systém, jehož
původce nutno hledati v „jistých kruzích“. Systematické užívání těchto metod
v poslední době ukazuje prý, že ministerský předseda a ministr vnitra jsou
bez moci, aby tomu zabránili. Jako vždy obvinění československé vlády a jejích
správních orgánů hakenkreuzlerskými pangermány bylo hned co nejvíce rozšířeno v říšskoněmeckém tisku. Dne 9. září 1938 Angriff přinesl hrůzostrašný
článek od očitého prý svědka o ukrutnostech a teroru v pražských věznicích.
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v Moravské Ostravě byl přeložen a že několik policistů bude disciplinárně potrestáno. A později, navečer téhož dne, pod dojmem
zprávy anglického pozorovatele oznámil právní zástupce sudetské
strany, který byl též v Moravské Ostravě, že případ jest vyřízen.
Sudetendeutsche Partei pak sama ve své důvěrné schůzi jednala
po celý den 9. září 1938, má‑li pokračovati v jednání s vládou. Zdá
se, že se nálada ve straně tehdy už zase klonila k tomu, aby bylo
pokračováno v jednání na podkladě vládních návrhů. Radikálové
ve straně však prosadili znovu, že se má jednati až po Hitlerově řeči
v Norimberku. A nakonec bylo rozhodnuto, aby Henlein a Frank byli
se čtvrtým plánem posláni do Norimberku k Hitlerovi pro konečné
jeho rozhodnutí.159
Přesto, že bylo dosud všecko jednání o třetím i čtvrtém plánu
vedeno ve vládě a ve stranách důvěrně, pronikly hlavní zásady připravované dohody do veřejnosti. V československém veřejném mínění vzniklo z toho značné zneklidnění. Československá veřejnost
těžce snášela neustálé vládní ústupky Henleinovi a jeho druhům
a tisk nepřijímal příznivě vládní zprávu o nových velikých koncesích nacistickému pangermanismu. Některé listy varovaly vládu,
aby pamatovala na to, že bude musit jíti s koncesemi Němců před
parlament; v zemi se sbíraly podpisy na petici žádající vládu, aby
německému hakenkreuzlerství neustupovala. Petice v krátké době
dosáhla miliónu podpisů. Vláda měla obavy z nových incidentů,
zejména když lord Runciman při svém novém víkendovém pobytu
na severu Čech dne 12. září přijímal znovu německé poslance a chtě
nechtě musil si dát líbit defilé přes 5000 hakenkreuzlerů, kteří mu
v pochodňovém průvodu skandovali: „Lieber Lord, mach uns frei.“160
159 Depeše min. Krofty vyslanectví v Paříži a v Londýně o moravskoslezském
incidentu, 9. září 1938.
160 „Milý lorde, osvoboď nás,“ (navazoval rým: „…von der Tschechoslowakei…“). Pozn. red.
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Rozhodl jsem se tudíž – po dohodě s předsedou vlády – učiniti
pokus o uklidnění veřejnosti projevem do rozhlasu. Promluvil jsem
dne 10. září 1938 ke všem občanům Československé republiky,
Čechům, Slovákům, Němcům a občanům jiných národností, připomínaje jim, že mluvím ve chvíli od skončení války světové pro
nás nejvážnější, v kritické chvíli pro celý národ a stát, že mluvím
k občanům míru a pořádkumilovným, kteří respektují lidskou
důstojnost a dobrou vůli všech našich partnerů. Oznamoval jsem
občanům republiky, že rychlý vývoj evropských a světových
událostí nutí československý národ, aby se snažil uspíšiti řešení
minoritních otázek v republice. Snažíme se zvládnouti minoritní
problémy v duchu pravé a ryzí demokracie. Naše vláda předkládá
dnes veřejnosti principy nového řešení národnostních otázek ve
státě. Tímto novým návrhem se snažíme dáti státu, což jeho jest,
a národnostem, co je jejich. Zachováváme demokratickou tradici
československého národa, podle něhož každý jednotlivec a každý celek, každá minorita a každá majorita mají míti garantována
všechna svá základní práva: právo svobodného přesvědčení, všecka
práva národní a spravedlivé podmínky pro jejich politické, kulturní
a hospodářské snažení.
Kladl jsem si pak veřejně, přímo ve svém projevu otázku, zdali
je doba příhodná pro tak dalekosáhlé řešení, když politická nedůvěra trvá dosud mezi jednotlivými částmi občanstva a když bouře
politických vášní dosud řádí. Odpovídal jsem, že věřím, že nová
úprava věcí, jak ji vláda proponuje, bude užitečná pro další vývoj
a budoucnost státu. Návrhy vládní jsou logickým důsledkem vývoje
národnostní otázky v Evropě. Československý národ jest nucen
svými zvláštními podmínkami, v nichž žije, aby přistoupil odvážně
k tomuto rozřešení národnostních otázek. Řešením národnostních
otázek v této tak kritické chvíli přináší československý národ –
zdůrazňoval jsem – světovému míru nenahraditelnou oběť. Činíme
tak vědomě, protože si přejeme přispěti k uklidnění evropských
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nesnází všeobecně, a zvláště proto, že chceme dojíti k spolupráci
se všemi svými sousedy, a zejména se svým německým sousedem.
Vyzýval jsem pak ve vší vážnosti jako prezident republiky
všechny naše občany ke klidu v městech a na venkově, v dílnách
i rodinách. Každý může sloužiti míru, když zachová klid a pořádek
a vyhne se svárům, sporům a incidentům; každé rozčilení, každá
provokace z kterékoliv strany uvádí mír v nebezpečí nejenom ve
státě, ale i v Evropě. Přečetl jsem pak do rozhlasu občanům Československé republiky text hlavních ustanovení čtvrtého plánu,
kterým se oba partneři zavazovali přispěti ze své strany co nejvíce
ke klidu, a obracel jsem se takto k Čechoslovákům i Němcům, ke
všem obyvatelům republiky: „Buďte klidni, buďte rozumní, držte
své nervy pohromadě. Jděte klidně za svou prací, toť vše, co vlast
od vás žádá.“
Obracel jsem se dále k tisku, jehož vliv a možnost vytvářeti
dobro či zlo je snad větší v těchto dnech, nežli si sám představuje.
Volal jsem k Čechům i k Němcům, zdali chtějí strhnouti to, co jejich
předkové postavili. Československo bylo až dosud disciplinovanou
demokracií, proč by tomu mělo být dnes jinak. Kdyby vláda měla
zakročovati násilně k udržení klidu a pořádku, zdaliž by takové
zakročování nepoložilo nové stíny na budoucí společný život národností ve státě.
Uzavíral jsem pak svoji řeč projevem víry, že se vládě podaří dojíti
k dohodě se všemi národnostmi a zajistiti budoucí vývoj republiky,
a končil jsem zvláštním apelem speciálně na Čechy a Slováky: Má‑li
toho býti docíleno, musí platiti pro všechny Čechoslováky jeden nepřekročitelný zákon: omeziti stranické hádky, sjednotiti se více než
kdy dříve, býti k sobě absolutně loajálními a solidárními. Pryč zejména se vším, co by se mohlo dotknout československé jednoty. Jestliže
rozřešíme národnostní otázku v míru a ve vzájemné spolupráci, naše
vlast bude, pravil jsem v závěru, jednou z nejkrásnějších, nejlépe
spravovanou, nejbohatší a nejspravedlivější zemí ve světě. Snažme
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se všichni, abychom k tomuto ideálu přišli blíže. Nemluvím dnes
ze strachu, neznal jsem strachu nikdy v životě. Byl jsem vždy opti
mistou a dnes jest můj optimismus silnějším než kdy jindy. Mám
neotřesitelnou důvěru v náš stát, v jeho zdraví, v jeho sílu, v jeho
rezistenci, v jeho armádu, v jeho neotřesitelného ducha a v lásku
všeho obyvatelstva k němu. Náš stát se vynoří nakonec vítězně
i z těchto nesnází. Buďme připraveni pro každou oběť, ale buďme
optimisty i v nejčernějších dnech. A nezapomínejme, že víra a láska
přenáší hory a povede nás bezpečně i skrze nesnáze, kterými dnes
prochází Evropa.161
Tak jsem mluvil já v těchto dnech krize. A takto mluvil dne
12. září na sjezdu v Norimberku ten druhý, ten na druhé straně:
Glorifikoval především svou stranu, oslavoval hakenkreuzlerství v Rakousku, jež přivedlo do říše nejstarší německou marku,
vychvaloval totalitu, do níž národněsocialistická strana oděla německý lid. Útočil na demokracii a na bolševismus, spojence v boji
proti státu národněsociální totality. Útočil na demokracie, které
oslavují násilný režim malých zemí, kdykoliv se jim to hodí, a které
projevují ochotu jíti za tyto režimy do války. Útočil na demokracie,
které oslavují bolševický režim, ačkoliv je to diktatura proletariátu
a sama o sobě v rozporu s demokraciemi. Avšak přímo nesnesitelné
jest prý stanovisko demokracií tehdy, když používá frází a hrozí
tam, kde část německého národa jest podrobována nestydatému
a bídnému utiskování: „Ich spreche von der Tschechoslowakei,“ dodal
s opovržením hakenkreuzlerský führer, aby bylo zcela jasno, proti
komu nyní spustí přímo svůj další výklad.
Tento stát je prý demokracií, a přece násilím přivedl většinu svého obyvatelstva, aniž se jí zeptal, do umělé konstrukce vybudované
ve Versaillích a přinutil ji podrobiti se jí. Jako pravá demokracie
počal pak většinu svého obyvatelstva utlačovati, zle s ní nakládati
161

Rozhlasový projev prezidenta Beneše 10. září 1938.
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a bráti jí její životní práva. Světu počal namlouvati, že má zvláštní
politickou a vojenskou misi ve světě. A pokračuje v tomto obviňování Československa, opakoval Hitler starou legendu nacistické
propagandy o nebezpečí plynoucím Německu z geografické pozice
Československa, letecké to základny pro všechny útoky proti Německu. Tato úloha Československa jest prý však přímo v rozporu
se životním názorem, životním zájmem a přáním většiny obyvatel
tohoto státu. Proto musí většina obyvatel Československa mlčet,
proto jest každý protest proti jejich osudu považován za útok proti
poslání státu, a v důsledku toho za protiústavní.
Toto poslání Československa – pravil Hitler – vyžadovalo, aby
se vynašla konstrukce, která by dala českému národu suverénní
přednostní práva. Kdo proto tomuto názoru oponuje, jest nepřítelem státu a podle demokratického pojetí psancem. Takzvaný státní
národ, Češi, jsou prozřetelností, která v tomto případě použila versailleských mírotvorců, vybráni, aby bděli nad tím, aby se tomuto
státnímu poslání nikdo nezpronevěřil. Kdyby však přesto někdo
proti tomu protestoval, pak má býti brachiální mocí sražen, a kdyby
toho bylo třeba nebo to bylo v zájmu věci, i zabit. Německo mohlo
by se na tento vývoj v sousedství dívati jako na něco zajímavého,
kdyby nebylo okolnosti, která Němcům přikazuje účast na tomto
problému: ve většině Čechy potlačovaných národů nachází se totiž
též tři a půl miliónu Němců.
Stvořitel nestvořil tyto Němce, aby byli vydáni versailleskou státní konstrukcí v utlačování cizí, jimi nenáviděné moci. A nestvořil,
bouřil Hitler dále, sedm miliónů Čechů, aby hlídali tři a půl miliónu
Němců, a ještě méně, aby je znásilňovali a mučili. Stav věcí v tomto státě jest nesnesitelný. Politicky jest zde jménem sebeurčení
většina lidu připravována o své právo na sebeurčení, hospodářsky
jsou tito lidé plánovitě ruinováni a vydáni pomalému vyhlazení.
Nic nemůže tyto skutečnosti sprovodit ze světa. Fakta to dokazují.
Jestliže tři a půl miliónu občanů nemůže zpívati žádnou píseň, která
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se jim líbí, jen proto, že se to Čechům nehodí, jestliže jsou biti do
krve, že nosí punčochy, které se Čechům nehodí a které nechtějí
vidět, jestliže jsou terorizováni, když se zdraví pozdravem, který
jest Čechům nepříjemným, ačkoliv jím nezdraví Čechy, ale sami
sebe, jestliže jsou pro každý národní projev jako divá zvěř štváni,
pak se to snad líbí ctěným zástupcům demokracií. Mohu však říci,
řekl Hitler doslova, že nám toto není lhostejné a že nenaleznou‑li
tyto mučené části našeho národa žádného práva a pomoci, pak jim
toto právo a pomoc dáme sami. Bezpráví na nich páchané musí míti
už svůj konec.
Hitler se pak obrátil proti Československu vůbec. Byla prý to
krátkozraká konstrukce, kterou versailleští státníci v Čechách
vybudovali. Řekl prý již ve své řeči z 22. února 1938, že říše nepřipustí utlačování a pronásledování sudetského Deutschtumu,
a prosí, aby cizí státy vzaly na vědomí, že se zde nejedná o žádné
fráze. Znovu pak ujišťoval sousedy německé říše, že nehledá teritoriálních zisků na útraty Francie nebo Polska nebo Itálie. Připomínal
své návrhy na rozřešení evropských potíží, které byly odmítnuty,
a svoje jednání s Velkou Británií o omezení stavby lodí. Ve smyslu
pangermánských doktrín žádal pro Německo právo zakročovati
všude, kde by se jednalo o zájmy Deutschtumu. Mluvil o československé mobilizaci ze dne 21. května 1938 a dokazoval, že Československo lživě uvedlo svět v omyl, neboť prý nebylo žádné německé
mobilizace a Československo podniklo celou tuto lživou kampaň
jenom proto, aby mohlo provésti patřičný nátlak na výsledek svých
obecních voleb. Oznámil, že v důsledku květnové československé
mobilizace přikročil v létě roku 1938 k určitým mobilizačním opatřením. Nebude už mlčky přihlížeti dalšímu utlačování sudetského
Deutschtumu v Československu.
Pak se Hitler dotkl jednání československé vlády se Sudeten
deutsche Partei o čtvrtém plánu. Útočil lživě a sprostě na mne
osobně: prý se pouze takticky uhýbám a chtěl bych organizovati
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jednání podle ženevského vzoru, sváděje vše na právní proceduru
a dělaje malé ústupky pro uklidnění myslí. Tak to však dále nepůjde.
Zde nejde o krásné řeči, nýbrž o porušování práva. Připomínal, že již
v řeči z roku 1933 mluvil o případech, kdy jest národnímu socialismu cesta předepsána a kdy vezme na sebe každé nebezpečí, které
by splnění této cesty vyžadovalo. Němci žádají sebeurčení, které
patří každému národu a jež není žádnou frází. Pan Beneš nemůže
prý dávati sudetským Němcům žádné dary. Mají právo na svůj vlastní život jako každý jiný národ. Přijdou‑li demokracie k názoru, že
musí ochrániti utlačování Němců, bude to míti těžké následky. Žádal
pro sudetské Němce právo sebeurčení a rozkazoval, aby se československá vláda v tom duchu s povolanými zástupci sudetského
Deutschtumu dohovořila a došla k dorozumění „tak nebo onak“ –
„so oder so“. Na nás pak záleží, aby se z práva nestalo bezpráví.
Skončil pak řeč výletem do „filozofie dějin“; je nutno dívati se
na politické dění z hlediska tisíciletí; římsko‑italská říše a germánsko‑německá říše jsou dva nejstarší politické celky v Evropě.
Není prý třeba je milovati, ale žádná moc na světě je nesprovodí ze
světa.162 Byl to dosud nejostřejší Hitlerův útok na Československo
a nikdo nemohl býti na pochybách, co má znamenat.

162 V den, kdy v Praze československá vláda se usnášela o čtvrtém plánu
a kdy byl předán našim Němcům, dne 6. září 1938, otevíral Hess [Rudolf Hess,
vysoko postavený nacistický politik, po válce odsouzen k trestu doživotí, zemřel ve vězení r. 1987 ve věku 93 let. Pozn. red.], zástupce německého führera,
národněsociální sjezd Grossdeutschlandu v Norimberku. Přísahal za přítomné,
že [neustanou], dokud všichni Němci nebudou spojeni pod hakenkreuzlerským
praporem. Gauleiter Bavor Wagner četl führerovu proklamaci k německým
hakenkreuzlerům. Byla plna jásotu nad pochodem pangermanismu vpřed. „Přináším vám tento rok sedm nových německých provincií, moji domovinu,“ volal k nim Hitler. „Jestliže dnes císařské insignie německé říše byly zase uloženy
v Norimberku, byly sem přineseny, jsouce doprovázeny novými šesti a půl miliónu Němců.“
Dne 10. září mluvil v Norimberku k hakenkreuzlerům Grossdeutschlandu Her-
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***

Poměr sudetoněmecké strany k Československu a k československé
vládě byl norimberskou řečí Hitlerovou oficiálně a otevřeně učiněn
odvislým od direktiv Berlína. Německý pangermanismus znovu,
tentokrát slavnostně a zvlášť důrazně, ohlásil Hitlerovou řečí přímý nárok na části československého území obývaného německou
menšinou. Ačkoliv třetí říše až dosud formálně vyzývala a připouštěla, že československá vláda má jednati o vnitřní autonomii
tohoto území se Sudetendeutsche Partei, vyhlašovala zároveň, že
bude držet při jednání tom ochrannou ruku nad našimi Němci, a slibovala jim slavnostně pomoc. Nyní se hakenkreuzlerská politika
třetí říše sjezdem norimberským rozhodla držet trvale situaci co
nejvíce v napětí, unavovat Prahu, provádět co nejštvavější propagandu, rozvracet uvnitř, vyvolávat stále nové konflikty, a vytvářet
tak poměry, aby mohla přikročit ve vhodné chvíli – po nějakých
vnitřních bouřích – k vojenskému zákroku v Československu. Jak
mohl někdo věřit, že se může ještě něco opravdového dojednat?
mann Göring. Posměšně útočil na sousední malý národ, přišlý bůhvíodkud, jenž
stále potlačuje vysoce civilizovaný kmen. Mluvil o absurdních pidimužících, za
nimiž stojí Moskva a židovsko‑bolševická sebranka. Útočil na západní demokracie s jejich anonymními parlamentními většinami, které nechtějí nikdy vzíti
anebo nemohou vzíti na sebe žádnou zodpovědnost. Vychvaloval sílu Gross
deutschlandu, jeho nová zpevnění, jeho jednotu. Grossdeutschland nechce nikomu ublížit, ale nestrpí dále, aby se ubližovalo německým bratřím v sousedství.
Téhož dne útočil v Norimberku Goebbels na světový tisk, který odmítá vzíti na
vědomí potlačování sudetského Deutschtumu, Slováků, Maďarů, Poláků a Ukrajinců v demokratickém Československu. Mluvil o komunistickém nebezpečí šířícím se z Československa, z něhož prý komunistická strana chce učiniti jádro
světové revoluce ve střední Evropě. Mluvil o bolševické propagandě rozhlasem
a filmem, o vlivu Moskvy na pražský tisk a o tom, že pražská vláda podporuje
tuto činnost Moskvy. Jedině národní socialismus jest prý v rozhodné opozici
proti spojené frontě demokracií a bolševismu.
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Vláda československá se přesto domnívala, že se musí pokračovati v jednání s československým pangermanismem na základě
jejího posledního návrhu až do zcela jasného konce. Netajila si
vážnosti situace. Počítala také s tím, že Sudetendeutsche Partei
hrající dvojí a šalebnou hru tuto hru ještě zesílí. Viděla také, že
každé další jednání se bude vésti pod nacistickým terorem z jedné
a pod tlakem západních velmocí z druhé strany. Obávala se, že
jednání za těchto podmínek bude pro nás krajně obtížné, a ztratila
téměř jakoukoli naději, že by se dalo za takových okolností něco
spravedlivého nebo slušného a přijatelného dojednat: Oficiálně
Sudetendeutsche Partei bude vystupovat smířlivě a ukazovat, že
chce jednat; současně však druhá její část, někteří vůdcové a různé organizace místní budou radikálničit, pořádat bouře a puče,
organizovat revoluční manifestace a vybíjet úřední místa, krámy
a české a židovské domy. Hitler a celý jeho politický a propagační
stroj budou ji pak štvát do neústupností a svět bouřit proti nám
lživými a štváčskými historiemi o našich ukrutnostech a západní
velmoci budou přitom vyvíjet na pražskou vládu co nejostřejší
nátlak k dohodě, které si ani Hitler, ani strana sudetská přát nebudou. Taková byla ostatně situace od prvního počátku sporu po
anexi Rakouska.
Nedělali jsme si v této chvíli žádných iluzí o tom, že československý pangermanismus je definitivně rozhodnut jíti proti státu,
proti jeho klidu, klidnému jeho vývoji, jeho integritě a vůbec jeho
existenci.163 Zdálo se nám, že jsme o tom podali už dost dokladů.
Západní velmoci toho bohužel ani v této chvíli nechápaly.
Oba poslové, které poslala Sudetendeutsche Partei k Hitlerovi
do Norimberku se čtvrtým plánem, tam došli včas před jeho řečí
ze dne 12. září. Řeč Hitlerova, výše už uvedená, byla odpovědí
163 Cirkulární depeše min. Krofty o názoru čsl. vlády na Hitlerovu norimberskou řeč a o povstání v pohraničí, 13. září 1938.
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na čtvrtý plán: znamenala, že německá vláda chce podporovat
československý pangermanismus k odloučení se od republiky
do důsledku, i za cenu války. Věcně, nikoli formálně naznačovala, že předpokládá, že se českoslovenští hakenkreuzleři odhodlají
k otevřenému vystoupení proti Československé republice. Hitler,
užívaje svých dvou hlavních nástrojů, Henleina a Franka, nařídil
sudetské straně v odpověď na dalekosáhlé koncese čtvrtého plánu,
jimiž československá vláda na nátlak západních velmocí vyplňovala
československému pangermanismu všechna jeho politická přání,
aby se připravila na povstání.
V tom duchu akce našich Němců pak skutečně začala. Hned po
führerově řeči se srotilo německé obyvatelstvo po náměstích a ulicích řady měst, městeček, vesnic a krajů obydlených německým
obyvatelstvem, aby dalo průchod svému hakenkreuzlerskému
a pangermánskému přesvědčení. Někde pořádalo lampiónové
průvody, jinde jen zpívalo Deutschland, Deutschland über
alles, Horst Wessel Lied, provolávalo slávu Hitlerovi a hanbu
Benešovi, Hodžovi a Československé republice. Na všech budovách
a význačných návrších byl vyvěšen hakenkreuz. Brzy se však ani
tím nespokojilo a počalo vybíjeti české krámy, státní úřady, policejní, finanční i četnické strážnice a týrati a pronásledovati české
úředníky a české občany. S českými domy, krámy a občany trpěli
všude především také židovské krámy a lidé.
Kde se demonstrace prováděly při státních hranicích, tam přecházeli demonstranti i hranice a přinášeli si z Německa do Československa zbraně i střelivo. Na několika místech došlo k přestřelkám
a bitkám, když členové a ozbrojené formace Sudetendeutsche
Partei počali násilím obsazovati četnické stanice, strážnice finančních úřadů a celní úřady. Jinde zase v pohraničí obyvatelstvo
počalo vyvraceti hraniční sloupy. V pohraničních městech vznikla
panika. Někde německé obyvatelstvo počalo prchati do říše, protože kolovaly zprávy, že Německo poslalo Československu ultimá– 303 –

tum a že připravuje vpád do Československa. Byl vyvoláván všude
dojem, jako by se začínalo německé povstání u nás a vpád německé
armády z říše na naše území.164

164 České rodiny v pohraničí počaly se stěhovati; v jednom dnu vystěhovalo
se např. jen z krumlovského pohraničí v jižních Čechách asi na 400 rodin.
Strážní službu a pořádkovou službu na silnicích a cestách počali uzurpovati si
ti tak zlověstně známí ordnéři Sudetendeutsche Partei. Počali obsazovati příchody do měst a míst. Kurýři strany svolávali německý lid z vesnic do měst
k demonstracím. Řada českých lidí přišla o život, když se postavili na odpor
ordnérům a hleděli znemožnit kurýrní službu sudetoněmecké strany. Československé policejní a četnické orgány zůstaly zpočátku dle rozhodnutí nadřízených úřadů, a pokud to bylo vůbec možno, koncentrovány na svých stanicích, aby nemusely užíti zbraní a nevyvolávaly incidenty, na které se jen v říši
čekalo a jež měly býti krajně využity proti nám v Německu, v západní Evropě
i v celém světě.
Demonstrace začaly ponenáhlu nabývati rázu povstání. Dne 13. září dopoledne
napadl v Tachově dav hlídku vojáků, hlídajících okresní úřad. Došlo k bitce, v níž
se střílelo a byli mrtví. Ve Schwaderbachu u Kraslic přepadl dne 13. září 1938
nacistický dav četnickou stanici a zmocnil se obce ležící na hranici. Odvlekl
přitom několik českých celníků za hranice. Povstalci, bojující hlavně s ručními
granáty a jsouce zároveň podporováni střelbou z německého území, byli nakonec obklíčeni československými vojenskými oddíly. Drželi se po několik dní,
protože československý oddíl musil jen s námahou opětovně dobývat této pohraniční obce, aby nevyvolal mezinárodní incident s Německem.
V Trinksaifenu u Nejdku byl poštovní úřad demolován, telegrafní a telefonní
dráty přestříhány, vypáčeny zásuvky v poštovním úřadě a nalézající se tam
peníze odcizeny; správce pošty byl zraněn. V Perštejně u Kadaně ordnéři Su
detendeutsche Partei obsadili nádraží, přemalovali české nádražní nápisy a na
hlavním stožáru, kde visela státní vlajka, vyvěsili vlajku s hákovým křížem,
přednosta stanice s personálem byl nucen prchnouti. Podobné obsazení poštovních a železničních úřadů bylo hlášeno i z jiných míst severozápadních Čech.
Řada českých úředníků a zřízenců a také německých sociálních demokratů
a komunistů byla odvlečena do Německa jako rukojmí.
Dne 14. září došlo k důležitější přestřelce v Chebu. Po vyvolání násilností ze
strany demonstrantů došlo ze strany úředních orgánů k dobývání hotelu Victoria, kde se nacházelo ústředí sudetoněmecké strany. Československá branná
moc musila tu postupovati energicky, měla‑li znovu zavésti pořádek. Dva oddí-
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Vláda odpověděla na německou vzpouru už dne 13. září vyhlášením stanného práva nejdříve v okrese chebském, pak nejdeckém,
loketském, kadaňském, bezdružickém a připojila k nim konečně
okresy karlovarský, falknovský a krumlovský. Vyzvala současně
všechno obyvatelstvo, aby se chovalo pokojně a vrátilo se k své práci.
Zároveň zakázala veškeré veřejné politické schůze a projevy v Československu.165 Poslala do okresů, kde byly nepokoje, vojsko a četnictvo.
Postup ten měl dobrý účinek. Demonstranti zmizeli z ulic, úřady obsazené ordnéry Sudetendeutsche Partei byly vyklizeny a do
měst, městeček a vsí se rychle vracel klid. Byly provedeny prohlídky
sekretariátů a hnědých domů Sudetendeutsche Partei. Většinou
však byly ode dne 16. září nalezeny prázdné a funkcionáři byli
nezvěstní… Odešli už „domů“, do říše…
Současným rozmnožením vojenských posádek v pohraničí byly
zmařeny všecky další pokusy o podvracení vládní autority v českoněmeckém území. Pro Sudetendeutsche Partei bylo to vcelku značné
zklamání; zdá se, že se čekalo veliké lidové povstání a současně
branné vystoupení říše. Vládou bylo posláno do německých okresů
asi 40 000 mužů, hlavně aby lehká opevnění na národnostní hranici
byla obsazena tak, aby je nemohli obsadit sudetoněmečtí ordnéři
a znemožnit obranu pro případ vojenského zákroku z říše. Také
letecká obrana byla aktivována. A tak nedošlo zatím ani k jednomu,
ani k druhému.
ly policejní stráže doprovázené dvěma obrněnými auty dobývaly hotel, kde se
sudetští hakenkreuzleři zatarasili, aby zabránili domovní prohlídce. Když byl
hotel dobyt, bylo na ulici šest mrtvých, zastřelených tommygany z německého hotelu. V Habersbirku u Falknova vzali dne 13. září 1938 ordnéři útokem
četnickou stanici. Zabili čtyři české dělníky a jejich ženy ztýrali. Celkem zde bylo
zabito dvanáct osob. Vzpoury tyto začaly hned 12. září po řeči Hitlerově na sjezdu v Norimberku, denně se pak rozšiřovaly a počet obětí na zabitých a raněných
se denně zvětšoval.
165 Vyhlášky o stanném právu a o zákazu schůzí jsou otištěny v DIA 1938, sv. II,
s. 198; viz též cirkulář min. Krofty o vyhlášení stanného práva z 13. září 1938.
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Vládě velmi záleželo na tom, aby vyložila cizině, že sice zavádí
zákonnými prostředky energicky pořádek, že však stanné právo
nemá co činiti s vojenskými opatřeními. Zdůrazňovala, že stanné
právo není vojenské opatření ani že nedává příslušnost vojenským
soudům, ale že provinilci budou postaveni před normální krajské
soudy, kde obhajoba je obligatorní, kde veřejnost nemůže být vyloučena a kde rozhodnutí soudů v případě trestu smrti musí být
jednomyslné. Přesto však povolání záloh pro obsazení polních
opevnění narazilo na odpor v Paříži, kde ministerský předseda
Daladier, dověděv se o něm, se vyjádřil, že je pro něho nepřijatelné,
aby československá vláda dělala dalekosáhlá vojenská opatření
bez porady s Francií. Francouzský zahraniční ministr Bonnet pak
14. září velmi důrazně naléhal prostřednictvím vyslance de Lacroixe na pražskou vládu, aby zrušila svá výjimečná opatření a přispěla
tím k uvolnění hrozícího napětí…
Vládní opatření na udržení klidu a pořádku v zemi rozhněvala
však nejvíce Berlín a Sudetendeutsche Partei. Sudetská strana dala
odpoledne dne 13. září z Chebu československé vládě telefonicky
ultimátum, že musí ihned zrušit stanné právo, stáhnout četnictvo
a policii a poslat vojsko zpět do ubikací. Nedostane‑li Sudeten
deutsche Partei odpověď během příštích šesti hodin, to jest do
půlnoci dne 13. září, vůdcové strany nebudou zodpovědni za následky. Za vyhovění své žádosti slibovala naproti tomu dát obecním
starostům pokyn, aby oni zaručili pořádek. Zároveň vyzvala obyvatelstvo sudetoněmeckých krajů ke generální stávce, která také hned
začala a v první chvíli se rychle rozšířila po některých německých
krajích. Hned však skončila, když krátce nato československá vláda
rozpustila Sudetendeutsche Partei.
Ministerský předseda Hodža odpověděl hned na výzvu Sudetendeutsche Partei, že přijedou‑li její vyjednávači do Prahy
a proklamací vyzvou své stoupence, aby zachovali klid a šetřili
zákonů, že vláda může s nimi jednat o zrušení stanného práva.
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Sudetendeutsche Partei slíbila odpověděti do 11 hodin v noci, ale
odpověď její nedošla.166
V této chvíli poslala mise lorda Runcimana do Chebu Ashton‑Gwatkina, aby se pokusil najíti kompromis. Ashton‑Gwatkin
vyhledal K. H. Franka ještě dne 13. září 1938 v noci a měl navštíviti
Henleina dne 14. září ráno. K. H. Frank mu hned v noci nadiktoval
podmínky, za nichž by Sudetendeutsche Partei byla ochotna jednati
dále: Mělo býti okamžitě odvoláno stanné právo, dále měla býti
odvolána státní policie z území obydleného německým obyvatelstvem, činnost četnictva, policie a sborů pro ochranu státu měla
býti omezena na normální funkce, a konečně vojsko mělo být
omezeno hned jen na úkoly ryze vojenské. Budou‑li tyto požadavky
přijaty a provedeny, vrátí se Sudetendeutsche Partei k vyjednávání
do Prahy. Pak by také hakenkreuzleři publikovali výzvu k lidu.
Ale to hlavní sdělil K. H. Frank Ashton‑Gwatkinovi až nakonec: Sudetendeutsche Partei nebyla by však nyní už ochotna
jednati s vládou na základě, na němž až dosud jednala. Slovo
Volksbestimmungsrecht167, užité Hitlerem v jeho včerejší řeči
v Norimberku, dává prý Sudetendeutsche Partei více než do
savadní základna jednání.168
Současně prohlásilo předsednictvo Sudetendeutsche Partei dne
13. září 1938 v noci, že osm karlovarských bodů nemůže býti už
základnou pro jednání, protože situace zašla již příliš daleko.
Sudetský Deutschtum prý nyní nežádá nic méně než plebiscit.
166 Cirkulární depeše min. Krofty o ultimátu SdP čsl. vládě, 14. září 1938.
Die Zeit, redakce jeho a pak Sudetendeutsche Partei sama ihned oznámily, že
se jako protest proti pronásledování jejich tisku vůbec zastavuje vydávání Zeit,
Rundschau a Sudetendeutsche Presse‑Briefe. Předáci strany v Praze dlící a redakce časopisů odejeli v téže chvíli k Henleinovi do Aše.
167 Právo národa na sebeurčení. Pozn. red.
168 Zpráva Runcimanovy mise o jednání Ashton‑Gwatkina s K. H. Frankem,  
podepsaná R. Stopfordem, 14. září 1938.
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A hned po půlnoci dne 14. září (přesně o 12. hodině 45 minut) adjutant Konrada Henleina Böhm oznámil ministerskému předsedovi
Hodžovi, že Konrad Henlein prozkoumal se členy Sudetendeutsche
Partei, pověřenými až dosud jednáním s vládou, situaci a vzhledem k událostem posledních 48 hodin nejsou již vůbec dány
předpoklady pro pokračování v jednání ve smyslu dřívějšího
pověření. Konrad Henlein proto zprostil delegaci, vedoucí jednání
s československou vládou, jejího úkolu.169
Následujícího dne vydal Konrad Henlein z Chebu proklamaci
k sudetskému Deutschtumu. Konstatuje prý jakožto nositel důvěry sudetoněmeckého lidu a u vědomí své zodpovědnosti, že utlačování bezbranného sudetského lidu dostoupilo vrcholu v těchto
dnech, kdy proti němu byly užity strojní pušky, pancéře a tanky.
Čechové prý tím dokázali před celým světem, že soužití Němců
s nimi v jednom státě jest definitivně nemožné. Zkušenosti dvacetiletého násilného ovládání a těžké krvavé oběti posledních dnů
ho nutí, aby konstatoval, že sudetský Deutschtum byl v roce 1919,
kdy nebylo dbáno práva jeho sebeurčení, proti vůli své přinucen
zůstati v Československé republice. Sudetští Němci učinili vše
možné, aniž kdy rezignovali na své právo sebeurčení, aby zajistili
československému státu jeho existenci; všechny jejich snahy, aby
přivedli český národ k poctivému a spravedlivému vyrovnání,
však ztroskotaly na nesmiřitelné vůli českého lidu všecky Němce zničit. Proto v této chvíli sudetoněmecké nouze předstupuje
před civilizovaný svět a prohlašuje: Chceme žíti jako svobodní
Němci, chceme mír a práci v naší vlasti. Chceme zpět domů,
do říše.170
169 Telefonogram prezidentu Benešovi o přerušení jednání SdP s československou vládou, 14. září 1938.
170 Henleinovo prohlášení o připojení sudetských území k říši, 15. září 1938.
Prohlášení bylo uveřejněno ve Frankfurter Zeitung 16. září 1938, vysíláno německými rozhlasovými stanicemi a rozšiřováno Německou tiskovou kanceláří.
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Zároveň dne 17. září 1938 vydal Konrad Henlein z Aše provolání,
jímž už přímo vyzýval sudetské Němce, aby sáhli ke zbraním a vytvořili „Sudetendeutscher Freikorps“.171 Oba hlavní vůdcové našich
Němců, nejdůležitější to nástroje gangsterského podnikání Hitlerova proti Československé republice, Konrad Henlein a K. H. Frank,
odešli dne 15. září 1938 přes hranice do říše. Československá vláda
nato rozpustila dne 16. září 1938 Sudetendeutsche Partei.
***

Ohromná většina českých Němců se tím rozhodla opustit úze
mí Československé republiky a vrátit se zpět do říše.
Západní mocnosti nepochopily hned hluboký smysl tohoto
kroku obou nacistických hazardérů. Pokračovaly v appeasementu a skončily s ním v Mnichově. Teprve druhá světová válka a její
výsledek ukázaly, co krok Henleinův a Frankův ve skutečnosti
znamenal: Přestěhování se všech našich nacionálních Němců
do Německa.
Československá republika a československý lid rozhodnutí to
přijaly a provedou je.

171

Výzva vedení SdP k utvoření sudetoněmeckého Freikorpsu, 17. září 1938.
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B. PORÁŽKA:
Mnichovské dny

1.5 MNICHOVSKÉ DNY
1.5.1 Anglo‑francouzský plán
Dne 12. září 1938 pronesl Hitler na norimberském sjezdu řeč, ve
které napadl neslýchaně lživě a sprostě Československo a kategoricky prohlásil, že problém československých Němců musí býti
okamžitě řešen dle práva jejich sebeurčení, že Německo jejich utiskování nadále trpět už nebude, a že jestliže Praha hned nepovolí,
vyřeší si celou situaci za pomoci říše oni sami a svou cestou.
Čeští henleinovští Němci to vzali za povel k poslednímu rozhodujícímu útoku na republiku. V Paříži věděli dobře, že Československo je vojensky připraveno a že se bude bránit všemi svými
silami proti jakémukoliv útoku uvnitř i zvenčí. Edouard Daladier
chápal, že by to pro Francii musilo znamenati casus foederis172. Do
války „pro české Němce“ však za žádnou cenu nechtěl jít a Bonnet
sám celé neděle a měsíce už usilovně pracoval o to, aby k tomu
dojít nemohlo. Většina francouzského kabinetu byla rozhodně
téhož mínění.
V této situaci vyzval Daladier – jak se sám k tomu veřejně hlá
sil – ministerského předsedu Chamberlaina, aby navštívil Hitlera
a zjistil si u něho přímo, jak by bylo možno tzv. československou
krizi řešit bez mezinárodního konfliktu.173
Chamberlain rád vyzvání, ať již z vlastního rozhodnutí,
nebo na vyzvání Daladierovo, uposlechl a navštívil dne 15. září
172 Situace, kdy se uplatní smluvní závazek pomoci spojenci. Pozn. red.
173 Chamberlain ve své řeči v Dolní sněmovně 28. září 1938 pravil, že osobní
návštěva a dohovor s Hitlerem byl jeho vlastní myšlenkou: Parliamentary Debates (Hansard) House of Commons, 28. září 1938, sv. 339, co. 25.
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v Berchtes-gadenu německého führera. Veřejnosti není znám
dostatečně podrobný průběh tohoto jednání; ví se jen, co Chamberlain ve své řeči z 28. září 1938 pravil: Hitler mu prý předložil svůj
kategorický požadavek:174 osvobození tzv. sudetských Němců dle
zásady sebeurčení, tj. odloučení českoněmeckých území od Republiky československé.
Navrátiv se do Londýna, dal připravit Chamberlain na základě
rozhovoru v Berchtesgadenu a ústní zprávy lorda Runcimana,
jehož ještě z Berchtesgadenu povolal do Londýna a který mu
ještě 16. večer referoval, tzv. anglo‑francouzský plán na řešení
německo‑československého sporu; nato hned pozval zástupce
francouzské vlády Daladiera a Bonneta na neděli dne 18. září do
Londýna a plán jim předložil ke společné diskusi a rozhodnutí.
16. září navštívil náš pařížský vyslanec Osuský zahraničního
ministra Bonneta, který odjížděl den nato do Londýna, a pokusil
se mu vyložit, že situace mezinárodní je už proti prvním létům po
válce z let 1914–1918 docela změněná, že se na dřívější tradiční
politice vzhledem k Německu nemůže trvat, že sílu Německa musíme i my uznat a hledět se novým poměrům ve střední Evropě
a v Evropě vůbec přizpůsobit. Co to všecko znamená přímo a jasně,
rozuměl‑li jsem správně zprávám našeho pařížského vyslance
o tomto rozhovoru, neřekl; jen to – vzhledem k našemu konfliktu
s Německem – dával vyciťovat a víceméně jasně to naznačil.
Nemaje přirozeně ještě zpráv o této důležité rozmluvě, soudě
však, že cesta Chamberlaina do Berchtesgadenu povede k dalším
jednáním britsko‑francouzským, a že se tudíž schyluje k rozhodné
mezinárodní akci v celém našem konfliktu s Německem, obrátil
jsem se v pátek dne 16. [15.] září na vládu francouzskou možno
říci s rozhodujícím vzkazem. Zavolav v pátek dne 16. září francouzského vyslance de Lacroixe k sobě na Hrad, předal jsem mu

174

Viz Chamberlainův projev z 28. září 1938.
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své možno říci rozhodující poselství k jeho vládě. Bylo krátké, bylo
jen ústní a znělo asi takto:
„Dochází k rozhodné chvíli v boji mezi námi a Berlínem.
Nejde o naši německou minoritu. Jde o odvěký boj o německou
nadvládu ve střední Evropě. Máme býti smrtelně zasaženi; tím
bude zasažena celá střední Evropa, celá dosavadní politika
Francie, a tím Francie sama. Budeme‑li však pevní, Hitlera za
razíme. Prosím, aby francouzská vláda všecko to uvážila. Zůstali
jsme Francii věrni a věrni jí i v nejtěžších chvílích zůstaneme. Činím
tento důrazný apel na vládu francouzskou a věřím, že i ona v duchu
naší spojenecké smlouvy zůstane s námi v tomto boji, ať se stane,
co stane. Budeme‑li pevni my, půjdou s námi nakonec všichni
ostatní v Evropě jednotně proti nacistickému Německu. Je to
dnes jediná cesta pro nás všechny.“ –
Francouzský vyslanec se ke mně dostavil druhý den dopoledne,
v pátek dne 16. září, s ústní odpovědí od ministra Bonneta, která
měla asi tento obsah: „Francouzská vláda byla velmi dojata poselstvím prezidentovým. Vážila si vždycky věrnosti a přátelství
Československa a zůstává mu stejně přátelská, jakož i plně věrna
svým závazkům, jež ve smlouvě francouzsko‑československé na
sebe vzala, činí nyní vše, aby se zabránilo otevřenému konfliktu
s Německem a aby bylo Československo uchráněno těžké pohromy.
Vláda francouzská znovu zdůrazňuje, že poskytne všecku svoji
pomoc vládě československé, odvolávajíc se zároveň na své pro
hlášení ze dne 17. července 1938, učiněné československému
vyslanci v Paříži.“
Prohlášení ze 17. července 1938, na něž se Bonnet ve své odpovědi odvolával a jež mi dr. Osuský předal do Prahy, v podstatě
znamenalo, že vláda francouzská respektuje sice své závazky k Československu, ale Československo samo musí dělat takovou politiku,
aby se přizpůsobilo novým poměrům v Evropě a zabránilo významnými koncesemi, poskytnutými svým minoritám, jednak vnitřním
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obtížím a svému vnitřnímu zeslabení, jednak výtkám svých sousedů, že vyvolává s nimi zbytečné rozpory mezinárodní. Kdyby se tak
nestalo, Francie by byla nucena znovu vzít v úvahu a přezkoušet
svou politiku – „reconsidérer sa politique“ – k Československu.
Měl jsem hned tehdy v červenci dojem, že prohlášení ze dne
17. července 1938 dodává zjevně nové rezervy Francie ke staré
spojenecké smlouvě československo‑francouzské, ničím ze strany
naší nevyvolané a ničím nezapříčiněné; bylo to prohlášení, kterým
Bonnet, proslulý od té doby svou zásadou provádět několik různých
politik současně, si chtěl zajistiti ústup od naší smlouvy,175 kdyby
dle okolností toho bylo potřeba…
Dal jsem vyslanci jasně najevo, že mne odpověď francouz
ská neuspokojila a že Československo opět neví, na čem
v přicházející rozhodné chvíli mezinárodní krize je. Bylo jen
jasné, že Paříž začala ode dne 17. července 1938 dělat ve svém
spojenectví s námi rezervy…
V celém průběhu tohoto rozhovoru byl vyslanec de Lacroix neklidný, nervózní a nejistý. Ke konci své návštěvy převedl rozhovor
na otázku, jak by bylo možno v této kritické chvíli řešit celou československo‑německou krizi. Týž den lord Runciman odejel z Prahy
a já soudil, že britský vyslanec Newton patrně de Lacroixovi sdělil,
vzhledem k tehdejší velmi intimní spolupráci obou těchto vyslanců
v posledních dnech, něco o tom, s jakými závěry Runciman do Londýna odjíždí. Tušil jsem, že z postupu Runcimanova má upřímné
obavy a že začíná z Londýna očekávat nedobré zprávy.
Na jeho uvedený přímý dotaz jsem mu dal krátký rozbor otázky českých Němců: jak vztah s nimi se vyvíjel v Rakousku, jak se
jevil jejich postup v poslední válce, jak se nám položil problém

175 Bylo to v téže době, kdy se na Quai d’Orsay definitivně rozhodlo, že kvůli českým Němcům Francie do války s Německem jít nemá, a kdy velvyslanec
François‑Poncet toto rozhodnutí přinesl s sebou z Paříže do Berlína.
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na konferenci mírové a jak já sám v roce 1919 připouštěl v Paříži
návrhy na úpravu některých menších částí našeho území za menší
území německá za podmínky, že se to nedotkne naší přirozené
hranice, která je pro nás zároveň hranicí bezpečnosti státní. „Ale
dnes se nedá na tyto plány myslit,“ dodal jsem nakonec, „dnes
jsme v boji, ve kterém se musí nejdříve zarazit nápor německý
a za žádnou cenu se nesmí povolit teroru Berlína. Jinak by došlo
ke katastrofě. Dal jsem krátce předtím poslední návrhy Henlei
nově straně a na těch se musí ukázat, zdali Hitler skutečně chce
toto mírové řešení, či válku“ – skončil jsem tehdy tento rozhovor.
Žádal jsem pak vyslance, aby bude‑li dávat své vládě zprávu
o tomto rozhovoru, tyto mé historické výklady z mé rozmluvy z roku
1919 do Paříže nepředával, že by jim dnes mohli nerozumět a vy
vozovat z toho nesprávné důsledky. Vyslanec mi to hned potvrdil
a současně slíbil, že se dle mé připomínky zachová; zahraničnímu
ministrovi nic o tom také nenapsal, ale zároveň napsal důvěrný dopis o celém rozhovoru do Paříže prezidentu Lebrunovi. Prezident
Lebrun dal pak dopis ministerskému předsedovi Daladierovi. A už
dne 20. září obdržel jsem od našeho vyslance v Paříži depeši, že ministr Bonnet z mého rozhovoru s de Lacroixem důvěrně vyvozuje,
že jsem pro vyřešení naší krize tím, že by se Němcům mělo teritoriálně povolit. Jakmile mi zpráva vyslancova došla do Prahy, zavolal
jsem si hned telefonicky vyslance de Lacroixe, a sděluje mu, co z Paříže slyším, připomněl jsem mu správný a přesný obsah tehdejší
naší rozmluvy a žádal ho, aby okamžitě do Paříže tvrzení tamější
dementoval a uvedl všecko na pravou míru. Vyslanec de Lacroix
mi do telefonu bez váhání potvrdil autentický tehdejší smysl naší
rozmluvy a slíbil, že okamžitě v Paříži věc zařídí.176 O obou těchto

176 Když jsem po své rezignaci ze dne 5. října 1938 odejel do Londýna, došly mně za nějakou dobu znovu z Paříže zprávy, že se tam tyto řeči opakují;
zejména jsem se dozvěděl, že Bonnet dal šířit v tisku (Temps, La République),
aby ze sebe svrhl výtky, že zradil svého spojence, zprávy, jako by v Londýně dne
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rozhovorech i o dopisu vyslancově a o tom, co mu následovalo, dal
jsem tehdy zprávu v poradách vlády u mne na Hradě, obávaje se
a znaje Bonneta – že by z toho mohly vzniknout nedobré závěry.
Dozvěděv se, že mezitím Daladier a Bonnet odjeli do Londýna,
aby vyslechli zprávy Chamberlainovy o jeho cestě k Hitlerovi, soudě, že budou tudíž projednávat konflikt mezi Prahou a Berlínem,
a maje z uvedených rozhovorů a událostí v Praze a v Paříži nedobré
tušení, zavolal jsem telefonicky našeho vyslance v Londýně Jana
Masaryka a uložil mu, aby ještě dříve, než Daladier a Chamberlain
začnou naše věci diskutovat, jim předal vzkaz můj a československé
vlády: „Praha nemůže přijmout a nepřijme žádného řešení sporu
našeho s Berlínem, které by nebylo napřed v plné jasnosti prodiskutováno a dohodnuto s námi.“
Jan Masaryk vzkaz oběma vládám dle těchto instrukcí ještě téhož
dne a ještě před začátkem jednání dvou vlád vyřídil.177
Dle zpráv, které jsme pak o schůzi londýnské obdrželi, bylo
jednání obtížné. Byl to prý zejména Daladier, který si byl dost
jasně vědom, co přijetí návrhu britského může znamenat pro Československo a Francii. Vzpíral se prý nějakou chvíli, ale nakonec
rozhodnému insistování Bonnetovu ustoupil. Obě vlády pak uložily
svým vyslancům v Praze, aby dne 19. září 1938 své usnesení londýnské předali v Praze prezidentu republiky. (Od té chvíle tento
postup, tj. projednávat věci československo‑německé výlučně
18. září 1938 vláda francouzská přijala návrh Chamberlainův vzhledem k mé
rozmluvě s vyslancem de Lacroixem ze dne 17. [16.] září 1938. Rozhodl jsem se
tudíž věci ty fixovat ještě také v písemném dokumentu a zaslal jsem dne 20. ledna 1939 vyslanci de Lacroixovi do Prahy doporučený dopis.
177
Při loučení s lordem Runcimanem jsem zvláště důrazně vzkazoval
Chamberlainovi, že rozhodne‑li Francie a Anglie o našich věcech bez dohody s námi, že prostě ani vláda, ani já nejsme a nebudeme s to tato rozhodnutí
provésti. Viz telegram Kroftův Masarykovi do Londýna ze 16. září 1938.
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s prezidentem, a nikoli s vládou republiky, dodržovali důsledně
až do konce celého sporu o mnichovskou krizi.)
Za těchto okolností vyžádali si dne 19. září 1938 po poledni (ve
2 hodiny odpoledne) francouzský a britský vyslanec v Praze u mne
audienci a jménem svých vlád mi předložili tzv. anglo‑francouzský plán na vyřešení celé zářijové krize a sporu Československa
s nacistickým Německem. V nótě, kterou mi předali, konstatovali,
že po rozhovoru britského ministerského předsedy s Hitlerem
v Berchtesgadenu dne 15. září 1938 a na základě výsledků mise
lorda Runcimana178 dohodly se obě vlády v tom smyslu, že čeští
Němci nemohou nadále zůstat v rámci republiky, aniž by to ne
ohrožovalo jednak zájmy republiky samé, jednak zájmy evropského
míru. Pak dávají návrh, aby okresy, kde je více než 50 % Němců,
byly předány za určitých okolností a podmínek říši. Bude‑li s tím
republika souhlasit, obě vlády chtějí jí dáti garancie bezpečnosti
pro budoucnost a zajistiti její příští hranice a integritu území. Garancie by byla jednostranná, nahradila by dosavadní naše alianční
smlouvy a Československo by nemělo spojeneckých povinností
k Francii. Obě vlády pak žádaly odpověď do dvou dnů nejdéle.
Byl jsem návrhem tím opravdu ohromen. Ani z porad v Berchtesgadenu, ani z porad v Londýně neproniklo až dosud do Prahy nic,
co by naznačovalo, že v Paříži a v Londýně by se mohla učiniti tak
dalekosáhlá rozhodnutí bez jakékoliv porady s Československem.
Lord Runciman odejel, jak jsem již řekl, z Prahy, aniž by mně byl
jediným jasným slovem konkrétně naznačil, co si o našem nebo německém dalším postupu myslí anebo co chce v Londýně navrhovat.
Jeho okolí však naznačovalo, že tzv. čtvrtý plán je přijatelným ře-

178 Lord Runciman opustil náhle Prahu dopoledne dne 16. září, byv povolán
Chamberlainem ještě z Berchtesgadenu, a přijel do Londýna dne 17. [16.] září
večer. Po příjezdu měl ihned konferenci s Chamberlainem a téhož dne účastnil
se porady londýnského kabinetu. Svou písemnou zprávu o Československu
předal Chamberlainovi dne 21. září 1938.
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šením. A byl přece od nás přijat na insistování Londýna jako náš
poradce a prostředník! Jeho zpráva, datovaná dnem 21. září 1938,
mi došla až z Londýna od vyslance Masaryka, a teprve několik dnů
po předložení plánu anglo‑francouzského.
Nemohl jsem čekat – vzhledem k průběhu jednání o misi Runcimanovu mezi Prahou a Londýnem – od britské vlády takového
postupu!
Očekával jsem naopak s určitostí, že ani Francie, která byla naším spojencem, ani Velká Británie, která misí Runcimanovou na
sebe vzala tolik zodpovědnosti, nebudou o nás jednat mezi sebou –
a zejména s Německem – bez porady a dohody s námi. A učinil
jsem včas v tom smyslu příslušné opatření, sděliv oběma vládám
přes vyslance Masaryka, že nepřijmeme žádného rozhodnutí, které
by předtím nebylo dohodnuto s námi. Právem jsem tudíž očekávati mohl, že budou‑li se obě vlády dohodovat o nějakém konkrétním řešení krize, každý návrh bude připraven jen po diskusích
s hlavním interesentem, tj. s námi.
Ale hlavně musil jsem očekávat, že návrh na řešení této krize
bude skutečně řešením, tj. že se nebude dotýkati, vzhledem k síle
a režimu našeho německého diktátorského souseda, životních zájmů Československa, že nezničí vnitřně i mezinárodně celý život
československého lidu a jeho demokratické instituce, nebude nutit
československou vládu k nezákonnému porušení vlastní konstituce,
a zejména ovšem nebude vytvářeti podmínky pro úplné rozvrácení
mocenské rovnováhy ve střední Evropě, dotýkaje se tím nakonec
přímo životně také podstatných zájmů západních demokracií, především Francie. To všecko jsem od demokratických mocností měl
právo vyžadovat.
Největším překvapením pro mne však byl fakt, že tímto doku
mentem a právě v tomto kritickém okamžiku Francie jedno
stranně vypovídala a rušila svou spojeneckou smlouvu s Čes
koslovenskem – bez předběžného upozornění a právě ve chvíli,
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pro kterou smlouva franko‑československá, z iniciativy a na žádost
Francie roku 1923 [1924] podepsaná179 a v roce 1925 obnovená,
byla uzavřena. A pak, že se to stalo po řadě prohlášení vládou československou nevyžadovaných – i když pro ni samozřejmých – právě
v posledních několika měsících (Daladier i Bonnet), že smlouvě
své zůstane věrna. Bez jakéhokoliv vysvětlení a odůvodnění a bez
jakéhokoliv zavinění z naší strany vláda francouzská nám prostě
jednostranně oznamuje, že mění dosavadní svou téměř dvacetiletou středoevropskou politiku, že smlouvu s námi v případě
nynější hrozící války neuplatní a že se připojí k nějaké společné
bezpečnostní garancii pro Československo, které pak už k Francii
smlouvou dosavadní nebude vázáno, přijme‑li ovšem Československá republika její právě předložené návrhy. Poprvé tím veřejně
a oficiálním dokumentem diplomatickým naznačuje, že se rozhodla
definitivně opustiti svou dosavadní, dvacet let prováděnou politiku
kolektivní bezpečnosti ve střední Evropě.
Obával jsem se, že by mohl z londýnské schůze obou velmocí vzejíti nějaký pro nás nepřijatelný plán na řešení tzv. československé
krize, ale že z ní vzejde návrh na novou franko‑britskou politiku ve
střední Evropě, který bude takovou kapitulací obou západních
velmocí před Hitlerem a jeho plány, mne – opakuji – ohromilo.
Rozhodl jsem se tudíž hned na místě zatím nevyslovovat oběma
vyslancům dlouze a podrobně toto své mínění o mezinárodním
dosahu jejich návrhu a o tak nečekaném a náhlém rozhodnutí. Řekl
jsem nejdříve jen formálně, že jej předložím vládě a poradím se
s ní. Prošel jsem však znovu s oběma vyslanci hlavní body návrhu
a žádal u některých vysvětlení, abych vládě mohl dáti přesný výklad
o smyslu celého návrhu a abych sám věcně i formálně jeho duchu
179 Tehdy roku 1923 přijel do Prahy maršál Foch, celý návrh smlouvy s Francií předložil a obrátil se nejprve na mne, abych prezidenta Masaryka k uzavření
smlouvy s Francií přemluvil. To se také stalo. Smlouva byla 25. ledna 1924 podepsána.
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i liteře správně rozuměl. Na konci rozhovoru však, aby žádné nejistoty mezi námi nezůstalo, ukázav oběma intervenujícím vyslancům
nemožnost a nesmyslnost celého plánu a nutnost celý tento návrh
úplně změnit, zdůraznil jsem jim co nejrozhodněji: „Kdyby se
tento návrh měl opravdu uskutečniti, neskrývám vám, že by
to mělo nedozírné následky nejen pro Československo, nýbrž
i pro vaše země a pro celou ostatní Evropu.“
Neměl jsem nejmenší pochybnosti o tom, že obě velmoci, přijímajíce diktát nacistického diktátora, nastoupily cestu, po níž
můžeme všichni dojít jen do nejhorší katastrofy.
Nato jsem konferoval o celé věci nejprve s ministerským předsedou a s ministrem věcí zahraničních a svolal pak k poradě celou vládu. Velmi pohnutá porada trvala do pozdní noci. Po jejím skončení
a po probdělé noci jsem se dal do stylizování odpovědi a v ranních
hodinách druhého dne svolal jsem znovu vládu ke schválení připravené nóty československé. Byla výrazem skutečných citů Československa, ale byla především vyjádřením ryzí pravdy a nezvratné
politické skutečnosti, a hlavně velikým varováním a neuvěřitelně
pravdivou předpovědí toho, co fatálně přijde, nezmění‑li Velká
Británie a Francie v této kritické chvíli svého stanoviska. (Text
této nóty zněl…)180
Mám‑li tuto naši odpověď znovu shrnouti v několika větách,
znamenala toto:
a) Franko‑britské návrhy o našich nejživotnějších zájmech byly
učiněny bez našeho vědomí, bez porady a bez dohody s námi. Žádají
od vlády porušení ústavy a řady ostatních nejdůležitějších zákonů
státních. Znamenají zmrzačení státu, jeho hospodářské a komunikační ochromení, z hlediska strategického vydání se na milost
Německu a v nedaleké budoucnosti pád jeho v úplné poddanství

180

  Viz Pam. III, dok 56.
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Německa. Znamenají zároveň úplný rozvrat rovnováhy ve střední
Evropě, ohrožení ostatních států středoevropských a v důsledcích
také Francie.
b) Československá vláda učinila vše, aby své minoritní problémy
řádně vyřídila a s německou minoritou se dohodla. Obtíže nepocházejí z vnitra republiky, nýbrž z Berlína. S Berlínem má však
Československo smlouvu arbitrážní. Navrhuje tudíž, aby spor s Německem byl řešen na základě této smlouvy. Československo plnilo
dosud všechny své smlouvy. Zůstane jim věrno i nyní, zejména také
smlouvám a poutům, jež je vážou k Francii a k Velké Británii.
c) Budou‑li Francie a Velká Británie trvat na svých návrzích,
půjde nejen o osud Československa, nýbrž také o osud jiných zemí,
a zvláště o osud Francie.

Tato československá odpověď byla předána ministrem Kroftou
francouzskému a britskému vyslanci v úterý dne 20. září mezi
8. a 9. hodinou večer po těžkém a dramaticky vzrušeném jednání
celonočním a celodenním. –
Avšak už kolem 23. hodiny večer téhož dne byla upozorněna
moje kancelář od francouzského vyslanectví, že obě vlády předají
vládě československé svou odpověď na nótu československou ještě
během téže noci. Krátce po druhé hodině v noci v úterý dne 21. září
se pak u mne hlásili znovu oba vyslanci, britský a francouzský, a tak
došlo mezi mnou a jimi k onomu, jistě možno říci historickému ulti
mativnímu rozhovoru na Pražském hradě, který byl po mém soudu úvodním slovem k celé další katastrofě tolika evropských
států, a vlastně – téměř celého světa. Celou rozpravu jsem si
za přítomnosti obou vyslanců stenografoval, a aby mezi námi nezůstalo v ničem nedorozumění, vzájemná sdělení byla z obou stran
dvakrát opakována.
Britský vyslanec mi nejdříve přečetl a pak písemně předal brit
skou odpověď, v níž britská vláda důrazně žádá:
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a) Aby vláda československá vzala svou zamítavou odpověď
z 20. září zpět a změnila své stanovisko tím, že by návrhy franko‑brit
ské prostě přijala.
b) Upozorňuje vládu československou, že uvedení ve známost
veřejnosti její zamítavé odpovědi by vedlo k okamžitému vpádu
německé armády do Československa.
c) Odmítá předložiti vládě německé návrh na arbitráž, na niž
dle smlouvy německo‑československé Československo mělo právo.
d) Prohlašuje, že nemůže převzíti zodpovědnost za situaci, kterou
by vláda československá vytvořila, kdyby nejednala dle rad a návrhů
britských. Bude to však v každém případě znamenat naprostý brit
ský désintéressement na tom, co se pak s Československem stane.

Nato mi vyslanec francouzský předal ultimativní vzkaz své vlády – dle instrukcí jen ústně –, použiv k tomu svých psaných poznámek. Závěr jeho sdělení, jež ve svém dosahu daleko přesahovalo
sdělení britské a týkalo se především také vztahů franko‑československých, zněl velmi kategoricky:
„Jestliže vláda československá návrhy franko‑britské ne
bude moci okamžitě přijmouti a odmítne je a jestliže z takto
vytvořené situace vznikne válka, bude za ni zodpovědné Čes
koslovensko a Francie se k této válce nepřipojí.“
Chtěje míti toto podstatné sdělení francouzské vlády, které výslovně porušovalo franko‑československou smlouvu alianční a předem nás činilo zodpovědnými za útok nacistického Německa na
nás, vyjádřeno oficiální nótou, žádal jsem během dopoledne téhož
dne o předání francouzské odpovědi na naši nótu ze dne 20. září
písemně. Francouzský vyslanec vyžádal si k tomu telefonicky svolení z Paříže. Kol 12. hodiny polední ve středu dne 21. září obdržel
jsem tudíž nótu, jejíž text ve formě byl sice o něco málo mírnější
nežli sdělení ústní, ve věci však reprodukoval přesně to, co mi bylo
v noční audienci úředně od vyslance de Lacroixe sděleno.
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Ve světle ústního rozhovoru v noci dne 21. září byla tato nóta
více než jasná. Zůstane navždycky jedním z velikých a osudných
dokumentů evropské tragédie z let 1938–1945.
Nechci popisovati do podrobností celé tehdejší jednání této
strašné noci a následujícího dne: bylo hrůzně dramatické a bylo
v něm pro nás mnoho vrcholné tragiky. Francouzský vyslanec mi
předával poselství své vlády s pláčem; právem plakal nad koncem
dvacetileté politiky, které jsme my zůstali věrni až do smrti. Co cítil
v této chvíli vyslanec britský, jsem nevěděl: Byl chladný a díval se
vytrvale do země při výkladu vyslance francouzského. Měl jsem
dojem, že se oba do duše styděli za misi, kterou právě ve jménu
svých vlád vykonávali. Snad to vyvolá oprávněný podiv, když řeknu,
že mi bylo líto jich i jejich velikých zemí a národů, i když jsem si
byl tehdy vcelku jasně vědom toho všeho, co přichází a co přijde
na nás. Bylo mi jasno, že je to pro nás veliká pohroma, že však je
to ještě něco většího: jistě všestranná katastrofa pro Francii, snad
i Velkou Británii – a jistě mnoho jiných –, neboť to, co od nás žádají,
je v každém případě veliká kapitulace před nestoudnou diktaturou
německého netvora a projevem velikého morálního a politického
pádu a ponížení evropské demokracie, které musí skončit jen hroznou válečnou katastrofou a novým velikým evropským rozvratem.
Uzavřel jsem celou rozmluvu slovy:
„Jak vidím, předložili jste mi jménem svých vlád jistý druh
ultimáta. To, co tu vaše země vzhledem k nám podnikají, je ojedinělé v historii. Svolám vládu a politické strany a společně s nimi
učiním rozhodnutí. Žádáte důrazně rozhodnutí okamžité. Nemohu
nic slíbit, ale pokusím se o to, aby odpověď na vaše ultimátum byla
dána pokud možno ještě dnes.“
Uklonil jsem se pak oběma vyslancům a odešel jsem ze svého
přijímacího pokoje.
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1.5.2 Blíží se rozuzlení a náš nezadržitelný pád?
Byla to pro mne opravdu strašná noc. Uvažoval jsem až do bílého
rána o tom, co má býti odpovězeno. Probíral jsem opět a opět
různé možnosti postupu. Vzal jsem nejdříve v úvahu striktní
odmítnutí ultimáta a možnost okamžité války s Německem. Byli
jsme na ni stejně jako Německo vojensky vcelku – až na věci naší
civilní letecké obrany – připraveni. Bylo to rozhodnutí nejsnazší,
a zejména osobně pro mne, co se týče zodpovědnosti v této chvíli,
nejpohodlnější.
Ale co bude, budeme‑li přinuceni vésti tuto válku sami? Uvažoval jsem vše: zejména co budeme dělat v tom případě – kdy bude
jasno, že Francie a Anglie nepomohou a budou se dezinteresovat –,
a především co bude dělat sovětské Rusko? V té chvíli nebyl mi
sice jeho příští praktický postup ještě zcela jasný, ale že v zásadě bude s námi, určitě jsem očekával. Co udělají druzí dva naši
sousedé Polsko a Maďarsko? Neměl jsem v té věci mnoho pochyb:
Maďarsko bylo tehdy s Německem už v plné shodě proti nám, a to
zcela otevřeně – regent Horthy navštívil dne 20. září v Romintenu
Göringa a dne 21. září konala se u Hitlera v Berchtesgadenu schůze,
jíž se účastnil ministerský předseda Imredy, zahraniční ministr
maďarský Kánya a šéf generálního štábu maďarského – a o Polsku
jsem měl zprávy, nejen že je tam veliká agitace proti nám a mluví
se už i o vojenské akci proti našemu území, nýbrž že Polsko jedná
také s Maďarskem a sonduje v Německu, aby pak rozhodlo, jaký
má zaujmout postup. Na ostatní státy Malé dohody v této době
s nějakou pomocí pro nás nebylo už vůbec možno počítat.
Závěr úvah byl nanejvýš smutný: měli bychom izolovanou válku,
vpád do naší země od tří sousedů ze všech stran kolem nás, smrt
a zničení statisíců našich lidí, zkázu země a pád státu. Předpoklá
dal jsem zároveň a určitě jsem počítal s ostrým odporem všech
těchto států proti jakékoliv pomoci nám ze strany sovětského
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Ruska, a nakonec společnou výpravu proti němu a pokus
o jeho zničení, rozhodne‑li se nám přece jen přispěti na pomoc.
Nemohl jsem za dané situace Evropy vylučovat, že by reakční kruhy
západní se pro ten případ pokusily o vyvolání boje „nacismu proti
bolševismu na život a na smrt“, a nakonec že by – možná – Německu
proti Rusku i pomáhaly. Smím to riskovat? – To byla má stále se
opakující, zoufalá a rozhodující otázka.
Přesto jsem však neztrácel všechnu naději na záchranu. Zůstával
jsem stále přesvědčen, že nacistického Německa nikdo nenasytí
a že Hitler v dané chvíli půjde dál – až k evropské válce. Byl jsem
jist, že za dané situace k ní dojít musí. Kladl jsem si stále jen
otázku, vzhledem k situaci v Anglii a ve Francii, zda snad bude –
z hlediska našeho, našich přátel a evropské demokracie – lépe
připustit, aby evropská válka vypukla hned, či později? Nerozhodl snad osud, že ten berlínský netvor má klopýtnout a zahynout
bojem o nás už nyní a hned? Vřele jsem si toho přál a byl jsem
hotov udělat vše, aby se to stalo za okolností pro nás a evropskou
demokracii nejpříznivějších.
Ale na druhé straně mi bylo zcela jasné, že Francie a Anglie,
tj. jejich tehdejší vlády, jsou už nyní definitivně rozhodnuty
o naše smíšené kraje války s Německem nevést v žádném pří
padě. O jejich parlamentech a veřejném mínění jsem ještě tehdy
jistoty neměl: jsou ochotny jíti do války, chápou situaci, rozumějí,
oč jde, jsou jedním slovem k válce morálně zralé a vojensky
připravené? Zmítaly mnou o tom těžké pochybnosti… Postup
parlamentu britského a francouzského v době Mnichova a po něm
mně tyto pochybnosti více než potvrdily.
Závěr všech těchto mých úvah pak zněl: Je nezbytně nutno postupovat tak, aby přece jen všichni na západě pochopili, že nejde jen
o naše zněmčené kraje, že jde o celý stát, o celou střední Evropu a že
jde o ně samé. Musíme svou umírněností dokázat, že republika ani
nechce lehkomyslně zavést Evropu do druhé veliké evropské války
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jen kvůli části svého území, že nechce, aby jen kvůli ní Evropa byla
zakrvácena a uvedena ve zkázu. Na druhé straně musíme zůstati
pevní až do konce a ukázati, že se má jíti do boje, a to už nyní.
Jde nám všem přece jen o něco daleko většího a dalekosáhlejšího!
A ježto nóta spojenců znamená další jednání s Německem, nesmí
se zoufat nad tím, že by bylo možno v dalším jednání přece
jen dokázati oběma západním demokraciím, že Němci chtějí
daleko více nežli jen naše smíšené kraje, tím je přivést na naši
stranu, a přece jen k válečnému odporu okamžitému.
Této naděje jsem se nevzdal až do poslední chvíle, tj. do
chvíle, kdy mi bylo oznámeno svolání konference v Mnichově.
Že v září roku 1938 přinutíme Francii a Anglii jen tím, že my
sami půjdeme do války, k vojenskému odporu proti Hitlerovi jen
na obranu našich českoněmeckých krajů, mohl doufat jen ten, kdo
neměl vůbec ponětí o tom, co se tam děje morálně, politicky a so
ciálně, v jakém jsou obě západoevropské země politickém a morálním stavu, jak málo rozumějí obě západní země poměrům
našim, a hlavně poměrům německých nacistů, a jaké hledisko
v našich věcech obě vlády v posledních několika měsících už zaujaly. Proto jsem stále a po celou dobu krize postupoval k oběma
západním státům s krajní šetrností a mírností, i když proti nám
oni postupovali přímo bezohledně. Bylo mi jasné, že k všeobecné
válce může kvůli nám dojíti za dané situace jen tehdy, jestliže
ji svými chybami, přesahujícími všechny rozměry britského
appeasementu, vynutí Německo a jestliže se Československo
v celé krizi žádných vážných chyb nedopustí. A stejně mi bylo
jasno, že musí dojíti k válce, jíž by se účastnila proti Německu hned
celá západní Evropa.
Abychom pak mohli jíti hned a přímo do války sami – v tom
jsme byli nesmírně handicapováni slavnostním příslibem Francie
a Anglie, že naše území a hranice, přijmeme‑li jejich návrh řešení krize, budou mezinárodně garantovat a že na druhé straně,
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půjdeme‑li přesto do izolované války, prohlásí nás za viníky
tohoto konfliktu. Znamenalo to, že až odmítneme přijmouti
anglo‑francouzský plán, půjdeme sami do války a budeme německou převahou poraženi a zničeni, bude prohlášeno z Paříže
a z Londýna, že si Československo samo svůj osud zavinilo vzhledem k tomu, že bylo včas co nejdůrazněji varováno a nadto mu byla
slíbena garancie územní integrity, povolí‑li vzhledem k svým
německým krajanům. Ale pražská vláda, zaslepena svým čes
kým imperialismem, raději volila zkázu národa a státu…
Celý den 21. září byl nanejvýš dramatický, naplněný nepřetržitými
těžkými jednáními, vnitřními i mezinárodními, tu bouřlivými a proti
Francii a Anglii revoltujícími, tam zoufale beznadějnými a smutnými.
Nikde, pokud já sám mohl vidět, nebyla však zevně porušena ani
důstojnost jednání, ani vnitřní solidarita stran, vlády a zodpovědných
činitelů; také se zjevně nikde neobjevila snaha po výtkách těm či
oněm našim osobám a stranám nebo po vyvolávání vzájemných
sporů. Jen zuby a pěsti se v krajním sebezapírání zatínaly…
Už na 8. hodinu ranní jsem svolal k sobě vládu, zástupce politických stran a – k výslovné žádosti členů vlády – také oba hlavní
zástupce armády, generálního inspektora generála Syrového
a náčelníka hlavního štábu generála Krejčího. Dal jsem ve schůzi
podrobný referát o noční návštěvě obou vyslanců a o jejich ultimativním zákroku. Dal jsem také volný průchod co nejúplnější
diskusi. Všichni účastníci se ujali slova a pronesli svůj názor o tom,
co se má dělat. Všichni s větší či menší rozhodností nejprve hájili
stanovisko neustupovat a nezakrytě každý vyslovil své mínění
o postupu britském a francouzském.
Když se však začalo zase společně a v plné svobodě uvažovat
o důsledcích tohoto hlediska, a zejména o následcích izolované
války, mínění se začala silně rozcházet a postupně se měnila.
Bylo navrhováno poslat zvláštní delegace do Paříže a do Londýna;
nechtělo se věřit, že by Paříž a Londýn nechápaly dosah toho, co
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navrhují; nechtělo se věřit, že by Polsko a Malá dohoda nechápaly,
co je opravdu čeká hned po nás. Nakonec byl všeobecný souhlas
s tím, že ohledně možnosti izolované války musí býti dáno především slovo také naší armádě.
Chtěje napřed znáti stanoviska všech ostatních, dal jsem jim
plnou volnost, aby své názory projevili, zdržuje se sám své mínění
povědět. Někteří členové vlády se obrátili s přesnou otázkou na
zástupce armády, zdali máme, či nemáme se pustit do izo
lované války. Oba generálové, prohlašujíce rozhodně a jasně, že
armáda učiní to, co vláda rozhodne učinit, souhlasně se vyslovili,
že vojensky dle dnešních příprav Německa, po obsazení Rakouska
a za nepřátelství Maďarska a Polska a při stanovisku Anglie a Francie, jež právě bylo sděleno, máme možnost jen velmi krátké a těžké
obrany, která se ostatně na dlouhou dobu prodloužit nedá. Jak věci
by se vyvinuly konkrétně, nemohou ještě říci; a jen prostě doporučit, aby se šlo za daných okolností bezpodmínečně do izolované
války s Německem – také nemohou. Co učiní prakticky z hlediska
vojenského Sověty, nedá se dosud jasně říci. Není z toho hlediska
z Moskvy, pokud oni vědí, žádných přesných údajů.
Dlužno říci, že názor našich vojáků, jasně a otevřeně pověděný,
mocně na všecky účastníky porady působil.
Po skončené rozpravě, která se zatím pro okamžitou válku a pro
odmítnutí franko‑britského ultimáta nevyslovila, jsem stanoviska
všech znovu opakoval, a oznámiv, že se během dne ještě ke konečnému rozhodnutí sejdeme, zdůraznil jsem: „Rozhodnutí, které
učiníme – ať jedno, či druhé – musí býti společné a jednomy
slné… Nejedná se o věci stran a o věci osob. Za každým naším
rozhodnutím musíme stát do všech důsledků všichni. Tak
budeme míti za sebou celý národ, a tak bude naše rozhodnutí
opravdu správné.“
Všechna naše rozhodnutí těchto těžkých dnů stala se pak opravdu společně a jednomyslně.
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Během dopoledne telefonoval francouzský vyslanec každou
hodinu zahraničnímu ministru i mně osobně, kdy už dostane odpověď. Pak po nějakém telefonu z Paříže mi důrazně oznamoval, že
vláda francouzská žádá, že naše odpověď nemá býti nejen odmítavá, ale také nesmí býti podmínečná. Po 12. hodině objevil se
u mne vyslanec de Lacroix znovu společně s britským vyslancem
Newtonem a vyžadoval ode mne opět rychlou odpověď; britský
vyslanec Newton, vycházeje ze dveří, měl přitom smutnou odvahu
bezohledně se ke mně vyslovit, jakou to prý máme vládu, která
nedovede učiniti včas své rozhodnutí. Ostře jsem ho odbyl poznámkou, aby jen měl trpělivost, jemu že se snadno mluví, neboť
nejde ani o jeho území, ani o jeho stát a národ. A nám že nejde jen
o část území, nám že jde o všecko.
Při téže rozmluvě měl jsem s oběma vyslanci jinou charakteristickou kontroverzi. Žádal jsem je, aby mi přesně sdělili, kdy slíbená
garancie našeho území, přijmeme‑li anglo‑francouzský plán, začne
fungovat. Musilo by to býti hned od okamžiku, kdy přijetí plánu je
oznámeno, neboť Německu nelze důvěřovati v ničem. Hitler dodrží
jen to, k čemu bude donucen. Britský vyslanec odmítl cokoliv slíbit
naznačuje, to že je třeba napřed přesně dohodnout a že zatím platí
smlouva francouzsko‑československá i pro případ, že bychom plán
přijali. Francouzský vyslanec se tomu bránil ukazuje, že z plánu
plyne, že i Velká Británie má býti okamžitě naším garantem. Nakonec britský vyslanec slíbil, že na to upozorní Londýn a dotáže
se, jakou má dáti pražské vládě odpověď. V Londýně pak lord Caldecote, ministr války, prohlásil, že britská garancie bude fungovat
okamžitě.
Uvádím to jen proto, abych ukázal, jak se záměrně během celého
dne dělal na nás soustavný a nepřetržitý tlak, jaké zaslepení na
straně západních velmocí bylo nakonec nejen v Londýně a v Paříži, ale dle daných instrukcí i v Praze na obou vyslanectvích, a jak
neschopnost pochopiti, oč vlastně jde, byla v posledních chvílích
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všeobecná i u těch, kteří pozorováním na místě samém měli
povinnost Paříž a Londýn varovat, aby se obě vlády k tak nemožné
politice nepropůjčovaly.
Za těchto skoro neuvěřitelných okolností, chtěje si nechati budoucnost otevřenu pro vývoj v různých směrech a býti připraven
na všecky eventuality, zejména však na eventualitu války okamžité
či pozdější, rozhodl jsem se navrhnouti vládě odpověď, která by
umožnila, aby náš národ a stát celou tu svou dnešní tragickou sice,
ale mravně a politicky významnou historickou roli v té osudové
chvíli Evropy hrál poctivě a čestně až do konce, neposkvrniv se
před Evropou a celým ostatním světem ničím a zůstávaje věren
sobě, své historické tradici, svým ideálům demokracie a svému
danému slovu. Znamenalo to pro mne tento postoj:

a) Budeme hrát až do konce, děj se co děj, na všecky strany „fair
play“. Šli jsme se svými návrhy našim Němcům dále, nežli bylo
vůbec možno, a přijali jsme všechny jejich požadavky. Přijali jsme
Runcimanovu misi, která se o naší dobré vůli přesvědčila; máme
tudíž právo očekávat, aby se postupovalo k nám tak, jak nám bylo
při příchodu Runcimanově do Prahy naznačeno. Ukázali jsme, že
čtyřicet divizí našeho vojska je hotovo jít společně se západními
demokraciemi hned do boje na zaražení nacistického diktátora a přinésti tomuto boji – vzhledem k našemu geografickému
položení – největší oběti – očekávajíce s jistotou, že i Sovětský svaz
splní svou slíbenou pomoc, plynoucí z československo‑sovětské
smlouvy, splní‑li svou povinnost Francie. Varovali jsme oba západní státy, co by ustoupení požadavkům Hitlerovým znamenalo
pro republiku, pro střední Evropu, pro Francii a pro demokratickou Evropu vůbec. Jsme a zůstaneme ochotni jíti do tohoto
boje v kteroukoli chvíli v průběhu této krize, pochopí‑li zá
padní velmoci v dalším jednání přece jen, oč skutečně jde, a že
s Hitlerem opravdová dohoda není vůbec možná. S eventualitou
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války budeme tudíž počítat až do konce celé krize. Budeme se
na válku dále připravovat a budeme k ní v každé chvíli hotovi
a ochotni.
Tím jsme vykonali všecko, co bylo v naší moci, a máme před
národem i historií svědomí čisté.
b) Vzhledem k franko‑britskému ultimátu, které nám bylo dne
21. září předloženo, musíme se ovšem neodolatelnému nátlaku
demokratických mocností zatím podřídit a svou ochotu k dalšímu
jednání vyslovit. Zůstanou‑li obě západní velmoci na dosavadní
linii až do konce, přineseme tím evropskému míru oběť snad
v historii jedinečnou, pro nás neslýchaně těžkou a krajně ne
spravedlivou. Děláme to však všechno výlučně pod nátlakem, je
to z naší strany nekonstituční a z hlediska našich zákonů nelegální,
a tudíž pro nás neplatné. Přijde chvíle, kdy se všech těchto faktů
budeme dovolávat.
c) Naproti tomu, jsouce nyní přinuceni anglo‑francouzskému
plánu se podříditi, pokusíme se loajálně jej uplatnit, ale pod pod
mínkou, že bude skutečně loajálně uveden v praxi a že budeme
moci využíti opravdu také všech jeho výhod, především garan
ce bezpečnosti ze strany obou západních velmocí, abychom tak
pro nynější doby zachránili aspoň existenci státu do chvíle, kdy
západní velmoci a ostatní Evropa k boji opravdovému s Hitle
rovým Německem přinuceny budou.
d) Naše oběť mír nezachrání, ale ve válce, k níž západní velmoci,
Sovětský svaz a jiní proti Hitlerovi v době blízké, přes nynější naše
oběti, přinuceni v každém případě budou, připojíme se zase k těm,
kteří nás nyní opustili. Pak nám bude naše území opět vráceno,
nespravedlnosti na nás spáchané odčiněny a správnost dnešního
našeho postupu uznána. Náš sebeobětavý a k našim přátelům tak
loajální postup bude nakonec přece jen plně a dle zásluhy oceněn,
přestože se dnes s námi zacházelo tak bezohledně a sobecky.
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Odpověď Francii a Anglii, která tento náš postup bude vyjadřovat, bude tudíž v tomto smyslu podmínečná. –
Připravil jsem v tom smyslu zcela krátký text odpovědi, svolal
jsem znovu vládu, zástupce armády a zástupce všech vládních
stran a předložil ji k schválení. Byla přijata všemi účastníky schůze
bez dlouhé diskuse a jednomyslným konstatováním, že eventuální
pokus Německa překročiti požadavky franko‑britských návrhů
by musil znamenati válku, neboť by šlo už o stát celý. Ministerský
předseda Hodža byl pak pověřen dáti zprávu o celé situaci a o přijetí franko‑britského ultimáta zvláštní parlamentní schůzi politických
stran. Nato kol 17. hodiny odpolední ve středu dne 21. září byla odpověď ta doručena ministrem věcí zahraničních dr. Kroftou oběma
vyslancům. Zněla takto:
„Přinucena okolnostmi, ustupujíc neobyčejně naléhavým
domluvám a odvodivši důsledky ze sdělení vlády francouzské
a britské z 21. září 1938, v němž obě vlády vyslovily svůj názor
o pomoci Československu pro případ, že by odmítlo přijmouti francouzsko‑britské návrhy a bylo pak napadeno Německem  (tj. že do
války s Německem v žádném případě nevstoupí a nám na pomoc
nepůjdou), vláda československá přijímá v tomto položení a s pocity bolesti francouzské a britské návrhy, předpokládajíc, že obě
vlády učiní všechno, aby při uplatňování jich bylo dbáno životních
zájmů československého státu. Podotýká s lítostí, že tyto návrhy
byly vypracovány bez předchozího dotázání československé vlády.
Hluboce litujíc, že její požadavek arbitráže nebyl přijat, československá vláda přijímá tyto návrhy jako celek, od něhož nelze
odtrhnouti zásadu záruky, jak je formulována v nótě, a přijímá
je dále za předpokladu, že obě vlády nestrpí německého vpádu
na československé území, které zůstane československým až
do chvíle, kdy bude možno provésti transfer území po novou
hranici, vytčenou zatím mezinárodní komisí, o níž se mluví v návrzích.
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Podle mínění vlády československé franko‑britské návrhy znamenají, že všechny podrobnosti praktického jejich uskutečnění
budou dojednány v dohodě s československou vládou.“
Dodávám hned, že ani jedna z podmínek, položených v této
naší nótě z 21. září, v dalším celém postupu velmocí až do rozdělení a obsazení Československa po mnichovské konferenci a po
německé invazi ze dne 15. března 1939 splněna od velmocí ne
byla.181

1.5.3 Pokus o můj nový plán
Naše rozhodnutí dát Anglii a Francii podmínečný souhlas s jejich
plánem řešení zářijové krize bylo učiněno definitivně, až když jsem

181 Ve své řeči v britském parlamentě ze dne 28. září 1938 uvádí ministerský
předseda Chamberlain výslovně, že naše odpověď ze dne 21. září byla bezpodmínečná. Chtěl‑li tím říci, že jsme v ní formálně neřekli, že klademe podmínky,
měl by pravdu; chtěl‑li tím tvrdit, že naše nóta byla bez podmínek, je nutno to
kategoricky odmítnout. Celá nóta svým obsahem je podmínečná. V prvním
odstavci výslovně se říká, že vláda československá předpokládá, že obě vlády
(francouzská a britská) učiní vše, aby při uplatňování jejich plánu bylo dbáno
životních zájmů československého státu. – Nestalo se to. V druhém odstavci je
řečeno, že přijímáme plán jako celek, od něhož nelze odloučiti franko‑britské
garancie našeho území. – V březnu roku 1939 nebyl tento závazek Francií
a Velkou Británií dodržen. Dále se zde znovu vyjadřuje náš výklad a předpoklad, že naše území bude předáno až po pravoplatném jednání mezinárodní
komise. Jednání berlínské komise velvyslanců bylo však tak skandální, že ani
její existenci, ani její jednání nelze pokládat za splnění slibu anglo‑francouz
ského plánu z 19. září. V posledním odstavci se konečně říká, že franko‑brit
ské návrhy znamenají, že všecky podrobnosti praktického jejich uskutečnění
budou dojednány s československou vládou. Ve skutečnosti všecky podrobnosti
byly nám buď nadiktovány, nebo byly projednávány po řadu dní s Hitlerem bez
nás, stanoveny na mnichovské konferenci bez nás, a nakonec nám byly vnucovány nemožným způsobem na konferenci velvyslanců v Berlíně.
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po poledni dne 21. září obdržel od francouzského vyslance
ultimativní a písemnou nótu (obsahující ultimátum z téhož dne
v noci, ústně mi předané), v níž mi oznamovala vláda francouzská,
že války se v žádném případě neúčastní, a že odmítneme‑li my návrh západních velmocí přijmout, a Německo nás napadne, bude za
válku zodpovědné Československo. Pokládal jsem to za poslední
a definitivní slovo Francie ve věci našeho spojenectví.
Ale jak už řečeno, ani pak jsem nezoufal. Byl jsem si stále jist
toho, že Hitlerovi jde o daleko více než jen o naše smíšené kraje, a že
přece jen to obě velmoci pochopí – doufal jsem dříve, nežli bude
pozdě. Krátce, měl jsem ještě jednu, a to opravdu poslední naději:
snad se bude nějakou chvíli dál jednat, v jednání se k dohodě nedojde, celé plány Hitlerovy se jasně objeví a nakonec Francie, Anglie
i Rusko se k nám připojí pro společný boj proti expanzi nacistického
Německa.
Mezitím se během středy dne 21. září roznesla po Praze zpráva
o všech uvedených událostech a o opuštění Československa jeho
spojencem Francií a jeho přítelem Anglií v boji proti Hitlerovi. Už
odpoledne došlo k manifestacím v pražských ulicích, které pak vyvrcholily večer ve statisícový průvod, jehož veliká část dostala se
na Pražský hrad. Žádali, abychom neustupovali a sami šli do války.
Odmítl jsem tehdy učinit veřejný projev k rozčileným a nad tím,
co se stalo Československu ze strany jeho přátel, vrcholně rozhořčeným davům. Ale souhlasil jsem pronést ve večerních hodinách
následujícího dne ve čtvrtek 22. září projev k národu do rozhlasu.
Vzal jsem tak na sebe osobně zodpovědnost za všecko, co bylo právě
rozhodnuto.
Během celého dne 21. září byl ovšem Hrad středem horečné
činnosti: došlo k demisi Hodžova kabinetu – přičemž jeden z jeho
členů nejistě sice, ale přece jen dost jasně naznačil, že jsem já přivedl národ ke druhé Bílé hoře –, k těžkým diskusím o kabinet nový,
méně politický, konstituovaný bez vedoucích osob jednotlivých
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politických stran a pod předsednictvím generála Syrového, jehož
za předsedu vlády jsem si já nepřál – byl mně vnucen ulicí. Odcházející vládě jsem řekl, že bych měl demisionovat s ní a že bych rád
odešel, kdybych jen mohl. Přetížen starostmi a téměř už vyčerpán
fyzickou námahou a morálním utrpením posledních dní, uvažoval
jsem o dalším postupu. Soudě stále, že přece jen může dojít ještě
hned nyní k válečnému konfliktu, připravil jsem si svůj rozhlasový
projev a učinil další přípravy pro okamžitou válečnou eventualitu.
Nechtěl jsem zoufat a očekával jsem, že ta eventuální úžasná oběť,
k níž jsme dali právě souhlas svou podmínečnou odpovědí, bude
správně oceněna a že jakýkoli nový násilný čin ze strany Berlína
otevře oči i Londýnu a Paříži.
V tom duchu jsem se rozhodl – po dohodě s generálem J. Syrovým,
generálem L. Krejčím, náčelníkem generálního štábu, a ministrem
Kroftou – k novým krokům a k novým opatřením. Sdělil jsem jim
nejprve, že mám v úmyslu obrátit se na Polsko, abychom získali
pro eventuální hrozící válečný konflikt aspoň jeho blahovolnou
neutralitu. Chtěl jsem v tom smyslu napsat dopis prezidentu Polské
republiky. Všichni tři, zejména oba generálové, vyslovili s tím velmi
rozhodný souhlas; insistovali, aby se to stalo okamžitě, i za cenu
územní opravy na Těšínsku ve prospěch Polska a za cenu těžké to
nutnosti a neodvolatelné tísně, v této chvíli nepochopitelného to
požadavku ze strany Polska. Současně jsem požádal dr. Kroftu, aby
o všech událostech informoval Bělehrad, Bukurešť a Moskvu a byl
zejména ve stálém styku se sovětským vyslancem Alexandrovským.
Nato téhož dne (čtvrtek 22. září) večer v 7 hodin jsem pronesl
v duchu těchto příprav a vzhledem k uvedené celkové situaci svůj
zmíněný rozhlasový projev, který tehdy pro okamžik, zdá se, v naší
veřejnosti dobře působil a dodal mnohým našim vlastencům naděje, ale později se stal velmi komentovaným mým projevem, zvlášť
německou propagandou proti mně v nejhorších dobách německého
útlaku u nás používaným. I částí národa byl mi později vytýkán, jako
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bych jím byl záměrně uvedl náš lid v omyl, uklidňuje jej naplano
v této krajně těžké chvíli a mluvě o tom, že „mám svůj plán pro
všecky případy“.
V projevu tom řekl jsem tehdy toto:
„Drazí spoluobčané,
události, které prožíváme, jsou významu dějinného. Celá
Evropa, celý svět prodělává velikou proměnu: nejde jen
o nás. To se jen zdá, že naše otázka a její nynější bolestný
ráz jest něco samo o sobě; jinde budou to mít v jiných
formách a prožijeme ještě mnoho pohnutých chvil, nežli
bude v tomto světadíle nadlouho zase mír a pokoj. Proto
jest pro nás důležité, abychom za všech okolností zachovali
klid a rozvahu, a zejména také jednotu v národě. Kdybychom
se dali unésti vášní natolik, že bychom pak nestačili událostem
a že bychom nepochopili jejich vývoj, tu bychom opravdu
svoje nejdražší statky ohrozili.
V této chvíli jsme musili postupovat podle situace, která
nám všem je nyní již sdostatek známa. Uvidíme záhy, co bude
dále. Dívám se na ten vývoj pevně a nebojácně. Řekl jsem už, že
jsem v životě nikdy nepocítil strachu a nebojím se ani dnes
o náš stát. Mám svůj plán pro všechny případy a nedám
se ničím mýlit. Přejeme si dohody, o níž se dnes pracuje, dohody mezi největšími národy světa. Dojde‑li k ní a bude‑li to
dohoda důstojná, bude v ní i pro náš národ veliký prospěch
a bude v ní obecné usmíření Anglie a Francie s Německem,
naše s Německem a sousedy a také spolupráce naše se státy
ostatními, zejména také Evropy východní.182

182 Soudil jsem, že při jednání o našem sporu s Německem dojde – možná –
k všeobecné dohodě mezi Německem, Francií a Anglií. Došlo k ní v Mnichově
a po něm (byly podepsány dva mírové pakty: Německo–Anglie – 30. září v Mnichově, Německo–Francie – 6. prosince v Paříži). Nebyla to však ani dohoda

– 336 –

Proto jen klidně vyčkávejme v síle neztenčené a neru
šené nějakými vzájemnými vnitřními spory, vzájemnou
nedůvěrou nebo rozčilením a vášní. Náš lid je rozumný
a realistický, měl vždy pochopení pro těžké situace a dovedl
rozeznat, kdy je třeba jednat a kdy bojovat. Bude‑li zapotřebí
bojovat, dovedeme to až do posledního dechu. Bude‑li za
potřebí a možno jednat, budeme jednat. Postupovali jsme
v těchto těžkých dobách čestně; historie jednou ukáže, zdali
a jak to bylo vývojově a evropsky i osudově dáno, a že náš stát
a národ v těchto obtížných dobách zachoval postup rozvážný,
pevný a důstojný.
Vidím věci jasně a mám svůj plán. A věřím v náš lid, v náš
národ a stát. Naše politická linie je pevná a promyšlená. Výraz vašich citů, vašeho vlasteneckého vzrušení plně chápu;
vážím si ho, neboť ve svých důstojných formách i on je státu
na prospěch. Ale buďte i v této chvíli klidně mužní, neztrácejte
optimismus a zdravý životní smysl, který je pro nás Čechoslováky tak příznačný.
Naši odpůrci nebo nepříznivci čekají na naše rozvrácení,
nepořádek a neklid. Právě nyní však za nastávajících mezinárodních jednání je třeba zachovat pořádek. Šetřme svých sil,
budeme je potřebovat. Opakuji znovu: budeme je ještě po
třebovat. Šetřme svou duševní rovnováhu, bude nám nyní
nezbytnější nežli kdy jindy. Evropa jde velikou krizí a my,
zůstaneme‑li pevni sobě, v jednotě svých duší, srdcí a mozků,
v jednotě všech stran a směrů, v rozvaze a odhodlání, projde
me jí úspěšně a se ctí.
opravdová, ani důstojná, byl to jen další sprostý podvod Hitlerův; a tím, že
měl býti zpečetěn obětováním a smrtí Československa, byl projevem úžasného
úpadku demokracií. Proto nemohl vésti k „míru pro naši dobu“ (Chamberlain),
nýbrž jen ke katastrofě světové války.

– 337 –

Právě byla sestavena nová vláda. Listina ministrů bude
v nejbližších hodinách sdělena veřejnosti. Byla sestavena za
součinnosti všech stran, politické strany za ní budou pevně
a věrně stát – národní solidarita se v ní projeví. Konečně
bych vás chtěl upozornit: V této chvíli každý jako voják
setrvává na svém místě. Tím nejlépe slouží státu. A za
druhé: šíří se z různých stran zprávy poplašné, nevěrohodné,
dejte na ně pozor a klidněte ty, kdo jim věří. Také pozor na
provokatéry. Opakuji: nebojte se o budoucnost vlasti. Bývaly
doby horší a dožili jsme se často vkrátku zase dob slavných.
Nebojte se o národ a stát. Ten má kořeny hluboké a pevné.
Jak to prorokuje Smetanova Libuše ve svém proroctví: ‚Můj
drahý národ český neskoná.‘ Ano, neskoná a všecky hrůzy
doby slavně, slavně překoná!“

Vložíme‑li si obsah tohoto projevu do rámce skutečných tehdejších událostí a srovnáme to vše s tím, co se pak až do dneška stalo,
bude jistě aspoň nyní dodatečně všemi správně pochopen. Byl
přesným výrazem celého mého chápání tehdejší situace a mých
dalších úmyslů. Znamenal toto: a) Počítám se všemi eventualitami
a můj nynější plán je tento:
Válce s Hitlerovým Německem není možno uniknout; buď nyní,
anebo později k ní dojde. Přál bych si ji hned, ale Paříž a Londýn
nevidí správně situace a přinutily nás k nemožným jednáním a koncesím, které jsou vražedné pro nás i pro ně samotné. Kdybychom je
však byli odmítli, byli bychom nyní zcela určitě oběma západními
demokraciemi opuštěni a Německem zničeni hned a úplně. Prosté
odmítnutí a izolovaná německá válka proti nám by byly v dnešní
situaci a v této chvíli pro nás to nejhorší zlo.
Proto jsme se dali do vyjednávání jako do zla menšího. Toto
vyjednávání může však ztroskotat. V tom případě povede hned
k válce, při níž na naší straně vzhledem ke koncesím, které jsme
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učinili, bude v každém případě Francie, Sovětský svaz a také Velká
Británie. Jinou cestou jsme západní velmoci na svou stranu přivést nemohli. Musili jsme jít tudíž až na krajní mez povolnosti a až
k sebeobětování. Národ musí zůstat děj se co děj jednotný, pevný,
klidný a rozumný. Já sám mám nyní v úmyslu dohodnouti se
především s Polskem, neboť pád Československa by byl vbrzku
i pádem jeho. Udělám vše, aby bylo Polsko získáno ke spolupráci,
a to ať pro případ konfliktu okamžitého, nebo budoucího. Počítám,
že ten, kdo bude nyní Německem nejvíce ohrožen, bude Polsko.
Podaří‑li se tento plán hned, dojde k naší těžké oběti územní
a k pozdějším pohromám nejen našim, ale i k pohromám jiných.
Povinností naší vlády – hroznou povinností v dnešní těžké situaci –
je však zachovati za každou cenu stát, třeba i zkomolený, a to
až do chvíle, kdy dojde k další krizi s Německem. Ta jistě musí
přijít, a v ní pak dojde k všeobecné válce. Ta nám pak zase vrátí
vše, co bychom ztratili nyní.183
To byl ten tzv. můj plán. Bylo to sice v neuvěřitelně těžké situaci,
v níž šlo opravdu o osud státu a národa, skoro bych řekl, veliká
sázka, ale zároveň správná diagnóza nesmírně složité a těžké
situace. Bylo mou povinností sázku tu podniknouti děj se co děj
a nést za ni plnou zodpovědnost. Věděl jsem, že je to zodpovědnost
hrozná. Co se stane, budou‑li mé soudy pochybené, zmýlím‑li se
v událostech, které přijdou okamžitě, a zvláště v událostech, které
přijdou později? A zejména co se stane, zmýlím‑li se v očekávání
pozdější, a přece brzké války? Jímala mne hrůza, když jsem slyšel tehdejší a pozdější výroky našich pesimistů, že jdeme znovu
183 Aby se nikdo nedomníval, že tento výklad obsahuje něco ex post dle
pozdějších událostí do něho vložených, odkazuji na celou řadu svých projevů
hned po svém odchodu z vlasti, na svá poselství během války z Anglie domů, na
svůj dopis dr. Rašínovi z listopadu roku 1938, na četné své rozhovory se svými
spolupracovníky za hranicemi, např. s dr. Ripkou atd. atd., a vůbec na veškeré
své jednání během zářijové krize a bezprostředně po ní.
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do poroby na padesát, sto či tři sta let. V tom případě snad i naše
izolovaná válka okamžitá, tj. pád a smrt se zbraní v ruce – by byla
bývala jediným čestným řešením pro náš národ, i kdyby byla přivodila konec státu okamžitě…
Nebyl jsem ovšem zodpověděn za selhání evropského vývoje
k demokracii a k míru během posledních deseti let, za události ve
Francii, v Anglii, v Polsku, v Jugoslávii. Nebyl jsem také zodpověděn
za existenci Mussoliniho a Hitlera a vývoj jejich obou zemí. Ale v roce
1938 dostal jsem se osudem do situace, kdy důsledky toho vše
ho – ač jsem proti tomu vědomě, soustavně, vášnivě a neúchylně
dvacet let bojoval – jsem musil jako prezident republiky osobně
nést. Nebyl jsem, bohužel, ve své prezidentské funkci obšťastněn
periodou dočasného míru jako prezident Osvoboditel.
Měl jsem však v této těžké krizi – právě vzhledem ke své dosavadní politice – svědomí nanejvýš a všestranně čisté. Řekl jsem
si, že půjdu na této své cestě a v této krizi i jako prezident důsledně
právě v tradicích Masarykových a první republiky až do konce, že
je to cesta důstojná celých dějin našeho národa, a že i když snad
budu nakonec dočasně událostmi odsouzen – další události
a historie mi dají za pravdu. Jen hrozné, neodstranitelné starosti
a strach o další osud národa nedaly mi od těchto dnů ani chvilku
klidu a pokoje. – A tak jsem volil postup, který jsem právě v podrobnostech vyložil.
Úloha francouzského vyslance v Praze v celé této krizi je a zůstane patrně ne zcela jasná. Téměř až do zářijové krize se mi jevil
býti opravdovým přítelem Československa a důsledným zastáncem
tradiční francouzské politiky středoevropské. Od konce jara roku
1938 pozoroval jsem u něho několikrát nejistý postup, váhání
a ne plnou otevřenost, s jakou jsem se setkal u něho dříve. Po krizi
z 21. května jsem byl několikrát překvapen tvrdým jeho postojem
v předání stanoviska Paříže, například že máme rychle povolané
vojsko demobilizovat a hned dál jednat s henleinovci o dohodu.
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Brzo nato, když mi předával vzkazy z Paříže o tom, jako bychom
nepostupovali k našim Němcům dost rychle a dost generózně, a že
v Paříži se ozývají hlasy, že by museli uvažovat o změně své politiky
v Praze, jsem mu musil kategoricky prohlásit, že sám dobře ví, jak
já upřímně a důsledně se o dohodu zasazuji, a že ve věci politiky
Paříže k Praze ho žádám velmi rozhodně o jasné sdělení do Paříže
tohoto vzkazu:
„Žádám pařížskou vládu, aby s námi nehrála. Byli jsme a jsme
ve své politice k Paříži naprosto jasní a upřímní. Ze všech států spojeneckých zůstali jsme my jediní vždy a za všech okolností Francii
jednoznačně věrni, i když Poláci, Jihoslované a jiní ji opouštěli. Paříž
sama musí tudíž vědět jasně, jakou chce dělat za všech okolností
politiku vzhledem k nám. Opakuji, že s námi se nehraje. Mají‑li
v Paříži jakékoli pochybnosti anebo změnili‑li svá hlediska k nám,
ať nám to řeknou jasně a včas. My se dle toho zařídíme. Prosím,
aby to do Paříže sdělil s tou jasností, s jakou já mu to předávám.“
Nedostal jsem na tento vzkaz žádné odpovědi. Během dalších
měsíců choval se pak de Lacroix střídavě: jednou krajně přátelsky,
oddaně, věrně, jindy nejistě, váhavě, jako by plnil rozkazy, s nimiž
nesouhlasil, jichž litoval, které zavrhoval a odsuzoval. Byly doby,
kdy jsem jasně viděl, jak odsuzuje to, co vzhledem k nám dělá
vláda v Paříži. Někdy jsem měl dojem, že během rozmluvy měnil
pozici, začal dle přesných instrukcí a nemohl dle nich dokončit.
V mnichovských dobách se několikrát – předávaje mi instrukce
z Paříže – přede mnou rozplakal.
Budiž zde jako doklad toho, že jsme v Praze správně viděli do
politiky Paříže – a i jiných vlád –, řečeno ještě toto:
Když jsem si v letních měsících roku 1938 zjistil definitivně
obojetnou politiku Bonnetovu a mluvil jsem o ní s vyslancem de
Lacroixem s plnou jasností a otevřeností, řekl jsem mu nakonec
toto: „Můžete říci v Paříži ode mne zcela otevřeně, že bude‑li Paříž
pokračovat ve své nynější politice k nám, dojde to tak daleko, že
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nakonec budou dobývat Maginotovu linii naše děla a naše tanky
a Paříž budou bombardovat naše letadla. Nebudeme za to sice
zodpovědní my, ale budeme do toho vnuceni a bude to pohroma
naše i vaše.“
A v téže době jsem doslova totéž řekl jugoslávskému vyslanci
Protićovi, když tento sám mi potvrdil, že princ Pavel dělá již politiku
s Berlínem proti duchu Malé dohody.
Zůstane asi velmi závažným historickým dokladem politiky
Bonnetovy v době krize zářijové rozmluva de Lacroixova s ministerským předsedou dr. Hodžou ze dne 20. září večer, v rozhodujícím
okamžiku celé krize, dříve nežli jsme byli přinuceni franko‑britským
ultimátem anglo‑francouzský plán přijmouti.
Je známo, že hned po Mnichově, když se začaly ukazovati důsledky neblahého toho rozhodnutí, a zejména když se ozývaly protesty nejen ve Francii, ale i po celém světě ostatním, proti porušení
naší spojenecké smlouvy ze strany Francie, provedené dokonce
ultimativní formou v audienci obou vyslanců u mne v noci dne
21. září, některé listy pařížské přinášely inspirované zprávy z Quai
d’Orsay, jako by si ultimativní noční zakročení francouzské byla
vláda pražská sama vyžádala, aby prý mohla před svou veřejností
odůvodnit svůj ústup před Hitlerem. Naznačovalo se, že si prezident
republiky, ministerský předseda a československé armádní kruhy
ultimátum objednali. V Praze zprávy ty vyvolaly krajní rozhořčení,
formulované nakonec takto: Bonnet je politik takového druhu, že
nejdříve promyšleně a podle zradí a pak ještě na nás vrhne pohanu,
že jsme si jeho zradu vyžádali.
V zájmu pravdy je třeba tuto věc pro budoucnost definitivně
objasnit. Konstatuji tudíž tato fakta:
Když dne 20. září odpoledne ministr Krofta odevzdal vyslanci
de Lacroixovi naši nótu, odmítající přijmouti anglo‑francouzský
plán, sdělil to francouzský vyslanec v Praze telefonicky okamžitě
do Paříže. Ministr Bonnet v Paříži připravil hned svou ultimativní
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odpověď do Prahy, v níž konstatoval, že odmítnutí anglo‑francouzského plánu znamená válku s Německem a že Francie se této války
neúčastní. Po dohodě s Daladierem chtěl k jejímu předání dostat
souhlas ministerské rady, která měla býti svolána na pozdní večerní
hodinu téhož dne.
Mezitím však telefonoval do Prahy vyslanci de Lacroixovi, že ještě
téže noci dostane další instrukce k zákroku u pražské vlády. Bylo to
tohoto dne nebo už při dřívějším telefonování (16., 17. či 19. září),
kdy Bonnet de Lacroixovi nařídil, že má ve svých rozmluvách
s československými politiky postupovat tak, aby je vyprovokoval
k výrokům, které by mohly býti pokládány nebo vykládány jako
souhlas s požadavky Paříže ohledně řešení sporu německo‑československého? V každém případě, když vyslanec de Lacroix si chtěl
tento jeho zvláštní telefonický rozkaz písemně zaznamenat, byl velmi ostře odmítnut; a ministr Bonnet na druhé straně drátu v Paříži
se rozčilil nad tímto nemožným jednáním svého úředníka; dle něho
se takové instrukce nezaznamenávají. Ty se dávají jen ústně, aby
v archivech nikde po nich nic nezůstalo!
Znal jsem už v září 1938 v Praze některé z těchto podrobností
o tomto telefonování francouzského vyslanectví, které – mimochodem řečeno a jak jsme si později zjistili – bylo Německem zachycováno, což znamenalo, že vláda německá vše věděla, a mohla
tudíž jíti proti nám v celé zářijové krizi úplně najisto. A všecko
další zcela jasně a definitivně jsem se dozvěděl během války od
vysokých osobností v Londýně a ve Washingtoně, z nichž jedna
byla společně ještě s jinou politickou osobou v síni Bonnetově
v Paříži, když tento telefon byl de Lacroixovi do Prahy předáván.
Fakta tato jsou autentická a nemůže býti o nich pochyby. Musí
však býti známa, aby byla chápána celá role a postup ministra
Bonneta v zářijové krizi.
Týž den, v úterý dne 20. září k 8. hodině večer, byl totiž vyslanec de Lacroix zavolán k ministerskému předsedovi Hodžovi,
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aby mu osvětlil svá slova pronesená odpoledne k dr. Kroftovi při
odevzdávání naší odmítavé odpovědi vládám britské a francouzské
na jejich anglo‑francouzský plán o řešení německo‑československé
krize. Rozpředla se mezi nimi delší rozmluva, v níž dr. Hodža – dle
svého vlastního prohlášení – insistoval, že Francie má nám jasně
říci, jaký bude její postup pro případ, že dojde mezi námi a Německem k válce, a zdali nám pomůže, či nikoliv.
O této rozmluvě „de Lacroix – Hodža“ poslal pak vyslanec de
Lacroix okamžitě do Paříže depeši. Depeše došla do Paříže po
10. hodině večerní. Když ji Bonnet v Paříži obdržel, donesl ji Daladierovi a oba společně rozhodli, že se nemá už svolávat schůze vlády, že stačí, aby oni oba společně s prezidentem Lebrunem rozhodli
o novém ultimativním zákroku v Praze dle dřívějšího Bonnetova
úmyslu. Ministr Bonnet pak po schůzce s Lebrunem a Daladierem
dal vyslanci de Lacroixovi hned nové definitivní instrukce s rozkazem, aby společně s britským vyslancem známý noční ultimativní
zákrok u mne na Hradě hned vykonali. Došlo k němu, jak už bylo
pověděno, po 2. hodině noční dne 21. září.
Co obsahovala tudíž skutečně de Lacroixova depeše o jeho
rozhovoru s dr. Hodžou? Znám její zcela autentické znění dle
údajů Hodžových. Byly mi však mimo to oznámeny tři různé její
verze. V roce 1941 [správně již 19. 12. 1940] uveřejnil text této
depeše dle udání Bonnetova Němci placený francouzský fašistický
týdeník Gringoire. Dle tohoto Bonnetem udaného textu československý prezident, ministerský předseda Hodža a československé
vojenské kruhy žádají, aby jim bylo předloženo ultimátum ze
strany Francie, která by v něm znovu opakovala s důrazem,
že nám nemůže pomoci pro případ války; to nám prý pomůže
přijetí anglo‑francouzského plánu omluvit před naší veřejností,
a k válce tak nedojde. Jinými slovy se zde říká, že ministerský
předseda československý smlouval s vyslancem francouzským
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jménem prezidenta a armády184 zradu československých zájmů
v nejkritičtější chvíli svého státu.
Já osobně jsem se dozvěděl poprvé o tomto telegramu zprávou
našeho pařížského vyslance v noci ze dne 22. na 23. září 1938. Byla
to pro mne tehdy, ve chvíli mého největšího úsilí proti appeaserské
politice Paříže a Londýna, rána palicí přímo do hlavy. Když mně
byla předána, upadl jsem skoro jako záchvatem do křesla u svého
stolu. Byl jsem zprávou tak hluboce rozrušen a bolestně dotčen,
že jsem pak hned v noci, když mně byla rozšifrována, telegrafoval
krajně ostrou odpověď do Paříže a pověřil vyslance, aby, pokud se
mne a armády týče, celou tuto věc okamžitě kategoricky vyvrátil
a důležitým členům francouzského kabinetu mé dementi doručil.
Viděl jsem v celé věci hned nějaký hanebný komplot, jen jsem si
hned nebyl jist, odkud přichází, kdo se ho účastní a co všecko má
znamenat. Druhý den ráno jsem zprávu našeho pařížského vyslance předal ministerskému předsedovi Hodžovi, a sděliv mu, že jsem
já už do Paříže za sebe odpověděl, žádal jsem ho, aby zařídil, co
on sám pro sebe uzná za nutné. Mně během téhož dne dal sdělit
dr. Hodža přes vyslance Smutného, že uvedená tvrzení o jeho rozmluvě s de Lacroixem jsou naprosto absurdní a že on nic takového
s ním nesmlouval. –
Když pak asi [o] dva týdny později, už po Mnichově, se celá historie v pařížském listě La République znovu opakovala a objevila
se také v našem tisku, vláda generála Syrového vydala podrobné
úřední komuniké, odmítajíc co nejrozhodněji všechny řeči o tom,
jako by si vláda československá byla kdy jakýmkoliv způsobem
vyžadovala zákrok Francie, který byl pak předložením ultimáta
v noci dne 21. září u mne na Hradě vykonán. Dr. Hodža sám dal
184 Charakteristické je, jak tytéž bonnetovské kruhy v zářijové krizi (a později) mne a naše vojenské vedení zuřivě napadaly, že chceme nezodpovědně
vyvolat evropskou válku a Francii do ní strhnout jen kvůli tomu, abychom mohli
dále vládnout českým Němcům.
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pak v týdeníku Ľ Europe Nouvelle ze dne 17. října 1938 [správně
29. 10.] výklad o své rozmluvě s vyslancem de Lacroixem, v němž
dementoval to, co bylo uváděno v tzv. depeši vyslance de Lacroixe.
Já osobně jsem znovu bez rezerv a jakýchkoliv ohledů tyto intriky
a komploty kategoricky odmítl ve svém dopise vyslanci de Lacroixovi
ze dne 20. ledna 1939, v němž jsem uváděl na správnou míru také
to, co on psal o mém rozhovoru ze dne 17. [správně 16.] září 1938.
Na moje insistování u dr. Hodži, že on sám musí celou tuto věc
zvláštním autoritativním dokumentem plně osvětlit – také proto,
abych mohl odmítnouti všecky útoky na něho i v emigraci podnikané
a aby se on mohl plně naší práce za hranicemi účastnit –, dal mi pak
dr. Hodža v Londýně dne 17. února 1941 svůj zvláštní záznam o své
rozmluvě s vyslancem de Lacroixem ze dne 20. září 1938, v němž
důrazně prohlašuje, že v rozmluvě nebylo žádáno nic takového, co
se v tzv. depeši de Lacroixově uvádí, a zejména vůbec nebylo žádáno
nic jménem mým a jménem našich vojenských kruhů.
Vláda francouzská se nikdy neodvážila kategorická, zamítavá
tvrzení všech dotyčných československých úředních činitelů
o tzv. depeši de Lacroixově vyvrátit nebo vysvětlit. Je tedy depeše
uveřejněná v časopisu Gringoire prosté falzum? Nebo se vyslanec
de Lacroix řídil prostě rozkazem Bonnetovým a snažil se interpretovat rozmluvu s dr. Hodžou tak, jak to od něho Bonnet předtím
telefonicky žádal? Anebo si Bonnet její znění v Paříži upravil tak,
jak on to potřeboval, a vložil do ní to, co o jejím obsahu vykládaly
pařížské listy v září 1938, anebo jak byla uveřejněna v roce 1941
v týdeníku Gringoire? Anebo bude konečně někdo z Francouzů
vyvracet tvrzení Hodžova?
Zdá se, že francouzský ministr zahraničních věcí podle své podivuhodné praxe prostě potřeboval dokument, aby v první chvíli
rozhořčení francouzských přátel Československa jim mohl ukázat,
že nezradil on, nýbrž Praha. Postupoval tudíž tak, že potřebný
dokument se na jeho stole objevil. –
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1.5.4 Jdeme do války s Hitlerovým nacistickým
Německem
Odpověď československé vlády došla do Paříže a Londýna ve
středu dne 21. září večer a dne následujícího byla dohodnuta nová
schůzka mezi Hitlerem a Chamberlainem v Godesbergu v Porýní.
Ke schůzce došlo hned ve čtvrtek a v pátek dne 22. a 23. září. Dle
tehdejších zpráv, do veřejnosti proniklých, byla druhá část jednání
v Godesbergu dost trapná. Hitler byl zpupný, choval se beztaktně
a nakonec k Chamberlainovi prý i osobně nezdvořile, i když rozchod obou nebyl nepřátelský. Předložil mu požadavky vzhledem
k Československu, které i Chamberlaina samotného překvapily:
byly „nerozumné“, jak se pan Chamberlain ústně i písemně vyjádřil,
a přesahovaly ve všech směrech a v míře přímo zarážející to, co
bylo patrně smlouváno v Berchtesgadenu dne 15. září, a v každém
případě to, co obsahoval plán anglo‑francouzský.
Jednání v Godesbergu nakonec dospělo do takového stadia, že se
v něm pokračovalo už jen písemně. Hitler předložil pak Chamberlainovi tzv. godesberské memorandum o svých požadavcích vůči
Československu, jež žádalo okamžité předání našich smíšených
krajů, a nadto se vyznačovalo na rozdíl od toho, co obsahoval plán
anglo‑francouzský, řadou podstatných změn. Byla k němu zejména připojena mapa, na které byly jednostranně vyznačeny hranice
tzv. německého území, stanoveného výlučně vládou německou
a bez rozhodování mezinárodní komise; mapa ta dále obsahovala
označení velikých území s naprostou českou většinou, která měla
býti podrobena plebiscitu. Takzvané německé území mělo býti
vydáno Německu bez jakéhokoliv dalšího zkoumání a bezpodmínečně dne 1. října 1938 po odvolání československého vojska, policie, četnictva a řady úřednictva a v naprosto nezměněném stavu.
Plebiscit v krajích, označených na přiložené mapě, měl se dít za
neuvěřitelných podmínek: měl se vlastně obnovit nacionálně stav
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z 28. října 1918, tj. poměry v bývalé říši rakousko‑uherské, a pak
na tomto základě se mělo provésti hlasování. Dvacet let existence
republiky mělo býti rozhodnutím Německa vymazáno z evropské
politiky.
Území, jež mělo býti dne 1. října bezpodmínečně a bez jakýchkoli evakuací věcných předáno jako německé Německu, obsahovalo samo asi 820 000 občanů české národnosti – a přitom
nejen obce smíšené, nýbrž také více nežli 450 ryze českých obcí.
Území, jež mělo býti jako „sporné“ podrobeno pod německým
vlivem a za německé propagandy plebiscitu nejdéle do 25. listopadu 1938, obývalo 1 116 000 Čechů a jen 144 000 Němců. Byl to
hotový paskvil na všecko mluvení německé propagandy i Hitlera
samotného o principu sebeurčení, v jehož jménu se vedlo veškeré
toto godesberské jednání. Požadavky ty vzešly přirozeně z porad
Hitlerových se zástupci strany Henleinovy.
Provedení tohoto plánu znamenalo z hlediska dopravního úplné
ochromení celého československého území a přerušení komunikací
silničních, železničních a říčních v takové míře, že se z celého území
republiky vytvořily tři části, komunikačně spolu bezmála vůbec
[ne]související. Hospodářsky godesberský návrh znamenal nejen
zničení hospodářského celku československého, nýbrž především
ochromení všech industrií v Československu zbylých, odebrání
převážné většiny všech surovin, vytvoření úplné hospodářské závislosti nového Československa na Německu a proměnění jedním
rázem státu vysoce vývozního ve stát zcela závislý na dovozu z Německa.
Vojensky a strategicky návrh tento znamenal zničit celou dosavadní obranu československého území a znemožnit vybudování
jakékoliv efektivní obrany jeho v budoucnosti.
Zdálo se, jako by ministerský předseda Chamberlain v Godes
bergu byl pochopil – i při svém známém nedostatku informací –, že
mu bylo Hitlerem předloženo něco nanejvýš nacisticky nestydatého
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a něco, co by úplně rozvrátilo tzv. plán anglo‑francouzský, celý jeho
smysl a ducha. Přitom byly tyto nové požadavky doprovázeny při
Hitlerových výkladech Chamberlainovi stálými hrozbami okamžitou válkou proti Československu, a že pro ten případ si Německo
z Československa vezme mnohem více. Ještě z Godesbergu dal do
Prahy zprávy, jež byly okamžitě předány vládě československé, že
jednání se nedaří, že došlo k ostrým rozporům a že je třeba býti
připraven na nejhorší.
Krátce po dodání těchto zpráv dostavil se pak v pátek dne 23. září
v 18.15 hodin na pražské zahraniční ministerstvo francouzský vyslanec, kde předal toto oficiální sdělení své vlády:
„Francouzská vláda nemůže nadále nésti odpovědnost, aby trvala
na radě, kterou dala československé vládě po dobu francouzsko‑brit
ského vyjednávání. Od této chvíle je tudíž na československé vládě,
aby sama svobodně rozhodla o opatřeních, která bude pokládat za
nutná, kdyby se situace opět zhoršila.“
A hned nato předal i britský vyslanec vládě pražské jménem své
vlády obdobné oficiální sdělení:
„Dohodli jsme se s francouzskou vládou informovat československou vládu, že obě vlády nemohou nadále brát odpovědnost
radit Československu, aby nemobilizovalo.“
Události tyto byly pro nás rozhodující důležitosti. Nezdálo se
nám v této chvíli, že nepřímé vyzvání obou západních velmocí může
býti, jak se později z různých stran naznačovalo, manévr a hrozba
a – použití naší vojenské síly jen k tomu, aby byl tentokrát Hitler
přiveden k přijetí tzv. plánu anglo‑francouzského.
Fakt, že se ministerský předseda Chamberlain dostal do těžkého sporu s Hitlerem, opustil Godesberg a nám vzkázal – stejně
jako vláda francouzská –, abychom se připravili na válku, zdál se
nám v Praze v této chvíli již konečným řešením situace. I když
britský premiér přijal uvedené Hitlerovo memorandum, sdělil
mu zároveň, že nemůže učiniti nic, nežli je předati vládě česko– 349 –

slovenské, která sama musí rozhodnouti. Ostatně memorandum
godesberské bylo nejen velikým rozšířením dřívějších německých
požadavků, nýbrž také neuvěřitelným terorizováním a hrožením
válkou Československu, Francii a nepřímo i Velké Británii. Hitler
chtěl diktovat prostě dvěma západním velmocím podmínky příměří
s třetím státem, demokratickým Československem, jejž pokládal za
stát vojensky už poražený a jemuž měly býti smrtelné podmínky
dalšího míru prostě bez ohledu na cokoli vnuceny dle vůle Německa
a se souhlasem obou demokratických velmocí. Chamberlain dobře
cítil, co obě západní velmoci pod diktátem Německa proti Československu už udělaly, a tento nový nestoudný diktát se mu hned
v první chvíli zdál přece jen příliš mnoho.
Upozornění, že bychom měli mobilizovati, bylo tudíž pro mne
chvílí ohromného ulehčení. Nechtěli jsme válku, ale byli jsme na
ni morálně i technicky připraveni. Věděl jsem, že všecko to, co
Hitler nyní dělal, byly jen předběžné přípravy pro příští velikou
Hitlerovu válku, jejíž okamžik chtěl zvolit on, a že jsou to jen akce,
které mají nás vyloučit jako aktivního činitele pro tuto příští válku,
a to s nejmenšími ztrátami pro Německo. Soudil jsem, že Hitler
by byl šel i do války izolované a jen s námi rád a okamžitě. Byl
jsem zoufalý nad tím, když jsem viděl, jak Francie a Anglie mu svým
tzv. plánem, několik dnů předtím nám ultimativně předloženým,
tak účinně pomáhají k jeho budoucím velikým válečným plánům
a k snadnému vítězství nad námi a nad sebou samými, a k tomu
ještě v našem případě bez války.
To však, co nyní z Godesbergu přišlo, zdálo se mi býti jednak
velikým obratem v celé situaci, jednak:

a) potvrzením toho, co jsem oběma západním velmocem stále
říkal o dalších plánech Hitlerova Německa;
b) potvrzením správnosti našeho postupu jíti na krajní mez
koncesí – až do neuvěřitelného sebeobětování –, abychom ukázali,
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že nechceme my vyvolat lehkomyslně válku, do níž by byly obě
velmoci a celá Evropa strženy, že však vojenský odpor proti Hitlerovi v naší krizi je jediným správným řešením situace všeobecné,
evropské.

Neboť má‑li k válce dojíti, je to jen proto, že Hitlerovi nejde
jenom o smíšené kraje Čech a Moravy, nýbrž zmocněním se jich
nejprve o eliminování a zničení našeho státu jako bastionu středoevropské bezpečnosti a pak jití dále na Polsko a na ostatní. Bylo mi
hned zcela od počátku jasno, že můžeme přivést západní velmoci
na svou stranu i pro případ okamžité války, bude‑li toto vše zcela
jasno i Londýnu i Paříži. Dne 23. září večer se mi zdálo, že jednání
a odchod Chamberlainův z Godesbergu a pak vyzvání Londýna
a Paříže, abychom mobilizovali, bylo rozhodujícím krokem k tomuto poznání anebo už jeho přímým výrazem: Londýn a Paříž
konečně pochopily.
Pokládaje tudíž situaci v tomto smyslu za zachráněnu a vlastně
rozřešenu, svolal jsem hned v pátek dne 23. září v 8 [9] hodin večer
na Hrad schůzi ministerské rady společně se zástupci politických
stran a armády. Dal jsem jim zprávy o vývoji událostí v uvedeném
smyslu a žádal o souhlas s vyhlášením mobilizace, neskrývaje jim,
že to pokládám za skutečný obrat a že všeobecná evropská válka,
v níž s námi bude Francie a Sovětský svaz a pak i Velká Británie,
z toho vznikne během několika dní.
Pokládal jsem to v této chvíli a v této situaci evropské morálně,
politicky, diplomaticky a vojensky za nejlepší a každé odložení
této nevyhnutelné války na pozdější dobu za řešení horší. Porada
byla sice vzrušená, ale optimistická, někteří účastníci byli nejdříve
zaraženi, většina však sdílela plně pocity a názory mé. Došlo i k rozhodným a nadšeným projevům souhlasu s celým mým postupem
a k projevu oddanosti mému vedení v celém tomto konfliktu. Usne– 351 –

sení o okamžité mobilizaci a urychleném provádění všeho, co bude
třeba k válce, stalo se pak jednomyslně.
Hned po schůzi, ještě za přítomnosti většiny jejích účastníků,
jsem pak podepsal dekret o všeobecné mobilizaci a jmenoval jsem
současně generalissimem generála Krejčího pro případ války. Ve
třech následujících dnech bylo v pohybu na určená místa 800 000
bezvadně a všestranně vyzbrojených, ke všemu odhodlaných
a duševně pevných vojáků všech zbraní, inklusive letectva, téměř
s 1500 letadly. Do dalších několika dnů mělo býti ve zbrani a připraveno k obraně státu na všech hranicích čtyřicet skvěle vyzbrojených
divizí.
Den 24. září (sobota) prošel za největšího celoevropského
napětí. V neděli dne 25. září byl sdělen vládě pražské další vzkaz
ministerského předsedy Chamberlaina, že odpověď vlády československé na godesberské memorandum by mohla býti předána
přes vládu britskou. Spojil jsem se s československým vyslancem
Janem Masarykem telefonicky, shodl jsem s ním hlavní body naší
odmítavé odpovědi, kterou on pak sám téhož dne, v neděli dne
25. září, v Londýně koncipoval a vládě britské předal.
Náš londýnský vyslanec předpokládaje, že válka je iminentní,
a zdůrazňuje, že my jsme už více, nežli se od nás právem k zachránění evropského míru mohlo žádat, učinili, končil svou nótu těmito
slovy: „Spoléháme nyní na obě velké demokracie Západu, jejichž
přání jsme vyhovovali – často proti svému vlastnímu přesvědčení –,
aby při nás stály v hodině zkoušky.“
***

Bouřlivé jednání v Godesbergu, odjezd Chamberlainův, československá mobilizace, naše odpověď do Londýna na godesberské
memorandum, nadšení, s jakým se připravoval československý
lid odrazit jakýkoli útok na své území, jednota národa, jenž bez– 352 –

výhradně stál za svou armádou, za svou vládou a prezidentem
republiky, uspokojení, jaké se jevilo všude v lidu československém,
že je konec všemu jednání a že se dá diktatuře nacistické jediná
odpověď, jaké ona rozumí, téměř úplné uklidnění ve smíšených
krajích na severu Čech a Moravy od chvíle, kdy mobilizace byla
vyhlášena – to vše uvedlo berlínský režim a Hitlera samotného do
nepříčetné zuřivosti.
V této náladě a situaci pronesl Hitler v pondělí dne 26. září v berlínském Sportpalastu svou známou svrchovaně lživou, podvodnou,
nenávisti a vztekem soptící a krajně výhružnou řeč proti Československu a proti mně osobně. Bylo to opakování a zesílení jeho
řeči z 12. září na sjezdu strany v Norimberku. Pro charakteristiku
režimu, muže i celé doby uvádím z ní aspoň toto:
„Nyní je před námi problém poslední, který musí býti rozřešen
a rozřešen bude. Je to poslední územní požadavek, který musím
předložit Evropě. Je to však požadavek, od něhož neustupuji a na
němž trvám. Dějiny tohoto problému: Roku 1918 byla s heslem
práva sebeurčení národů Evropa roztrhána a nově vytvořena
několika pošetilými nebo šílenými takzvanými státníky. Bez zřetele k dějinám, bez zřetele k původu národů a k hospodářským
nezbytnostem byla tehdy střední Evropa atomizována, svévolně
vytvořeny takzvané nové státy. Tomu vděčí Československo za
svoji existenci. Tento československý stát započal s jednou jedinou
a první lží. Otec této tehdejší lži se jmenoval Beneš. Beneš vystoupil
tehdy ve Versaillích a zprvu ujišťoval, že existuje československý
národ. Musil si vymysliti tuto lež, aby skrovnému počtu vlastních
soukmenovců dal větší, a tím i oprávněnější rozsah. A anglosaští
státníci, kteří se dostatečně nevyznali v otázkách zeměpisných
a národních, nepovažovali tehdy za nutné prozkoumati tato tvrzení
pana Beneše; jinak byli by mohli zjistit, že neexistuje československý
národ, nýbrž že jsou Češi a Slováci a Slováci s Čechy nic nechtějí míti.
A tak tito Češi prostřednictvím pana Beneše Slovensko anektovali.
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Poněvadž však bylo zřejmé, že tento stát není schopný života, vzalo
se krátce a dobře třem a půl miliónu sudetských Němců jejich právo
na sebeurčení. Poněvadž však ani to nepostačilo, musil k tomu přijít
ještě milión Maďarů, potom Podkarpatská Rus, a konečně několik
set tisíc Poláků. Tak vznikl tento stát, který se později nazval Československem…“
„Víte všichni, jak pan Beneš slib kantonizace státu vyřešil. Začal
se svým režimem teroru. Již tehdy pokoušeli se Němci protestovat
proti tomuto svévolnému znásilňování. Byli postříleni. Od té doby
počala vyhlazovací válka. V těchto létech mírumilovného vývoje
Československa musilo téměř 600 000 Němců opustiti Československo, a to z jednoduchého důvodu, že by totiž musili zemříti hladem. Celkový vývoj v létech 1918 až 1938 nám ukazuje jasně jedno:
Pan Beneš byl rozhodnut postupně a pomalu němectví jednoduše
vyhubit, a do jisté míry toho také dosáhl. Uvalil nesčetné lidi do
nejhlubšího neštěstí, opravdu se mu podařilo nahnat miliónům lidí
strach a používáním tohoto teroru pomalu tyto milióny umlčel…“
„Vím, že i všechny ostatní národnosti nechtějí zůstat u Beneše.
Jsem však v první řadě mluvčím Němců a za tyto Němce jsem nyní
promluvil a prohlásil, že nehodlám nečinně a pokojně přihlížeti,
jak tento šílený Beneš se tu domnívá, že může prostě týrat tři a půl
miliónu lidí. Nenechal jsem již žádných pochybností o tom, že německá trpělivost je u konce. Nenechal jsem žádných pochybností
o tom, že jest vlastností naší německé mentality dlouho a trpělivě
něco přijímat, že však přijde jednou okamžik, kdy je s tím konec…“
„Jednoho dne musilo utéci z Československa 10 000 Němců,
příštího dne 20 000, dalšího dne jich bylo 37 000, o dva dny později
43 000, potom 62 000, potom 78 000, nyní je to 90 000, 107 000,
137 000 a dnes 214 000. Celé pruhy země byly vylidněny. Granáty
a plynem pokouší se tam Němce vyhladit a pan Beneš sedí v Praze
a říká si: Mně se nemůže nic stát, koneckonců stojí za mnou Anglie
a Francie. A nyní, moji spoluobčané, myslím, že nadešla chvíle,
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kdy se musí Praze domluvit. Jestliže někdo po dvacet let snášel takovou hanbu, takovou potupu, takové neštěstí, pak nikdo nemůže
opravdově popírat jeho mírumilovnost; když někdo dosvědčil takovou trpělivost jako my, nikdo nemůže říci, že štveme do války. Pan
Beneš má 7 miliónů Čechů, zde však stojí národ 75 miliónů lidí…“
„Pan Beneš nyní doufá ve svět. Nezatají to a také jeho diplomaté
to nezatají. Prohlašují: Doufáme, že Chamberlain bude poražen
a Daladier odstraněn, že všude dojde k převratu; ano, máme naději
v sovětské Rusko. On stále ještě doufá, že se bude moci vymknout
splnění své povinnosti. Tu mohu říci již jen jediné: Nyní vystupují
proti sobě dva muži – tam je pan Beneš, a tu jsem já. A my jsme
dvě různé osoby…“
„Nechceme vůbec žádných Čechů; ale právě tak chci nyní před
německým národem prohlásit, že moje trpělivost se zřetelem k sudetoněmeckému problému jest již vyčerpána…“
„Učinil jsem panu Benešovi nabídku. Není to nic více než provedení toho, co již přijal. Nyní má ve svých rukou rozhodnutí, bude‑li
válka, nebo mír. Buď tuto nabídku přijme nyní a dá konečně Němcům jejich svobodu, nebo půjdeme my a tuto svobodu jim přineseme… V této hodině celý německý národ je sjednocen se mnou.
Půjde za mou vůlí jako za svou vlastní, právě tak jako já vidím v jeho
budoucnosti a osudu míru všech svých činů. A posílíme tuto naši
sjednocenou vůli tak, jako jsme to učinili v údobí bojů – v onom
údobí, kdy jako neznámý, osamělý voják jsem vykročil, abych
dobyl říše. Nikdy jsem nepochyboval o svém konečném úspěchu
a vítězství… V těchto chvílích všichni se staneme jedinou svatou
sjednocenou vůlí…! Jsme rozhodnuti. Pan Beneš ať si nyní volí.“
V Praze a v celém Československu byla prováděna během dne 24.,
25. a 26. září v duchu nadšení a pevné rozhodnosti mobilizace všech
našich branných sil a probíhala všude opravdu skvěle. Řeč Hitlerova
ve Sportpalastu byla brána vesměs jako doklad, že Berlín s válkou
už začíná, a jeho sprosté rozčilení a nadávání dodávalo nám klidu.
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Dne 26. září ráno jsem k sobě povolal náčelníka své vojenské
kanceláře generála S. Bláhu, a vyřizuje s ním běžné vojenské věci,
činil jsem další dispozice ohledně příprav válečných. Byl jsem
rozhodnut zůstat během válečných operací za všech okolností
s armádou jako její vrchní velitel, dávaje zároveň pozor, aby při
vedení války politicky nic neblahého se nestalo. Všecko, co se dalo
předvídat pro případ vedení války, dával jsem zařizovat. Na konec
rozhovoru jsem dal generálu Bláhovi ještě tyto závěrečné instrukce:
„Tato válka bude hrozná. Nakonec se u nás s Němci budou bíti
všichni, uniformovaní i neuniformovaní, muži i ženy. I když velcí
spojenci půjdou s námi, nebude to ani tak rychlé, ani hned na počátku tak rozhodné, abychom německému vpádu do republiky mohli
zabránit. Ale budeme se bránit do posledního dechu a musíme jít
až do konce, děj se co děj. Já zůstanu se svou vojenskou družinou
stále u vojska. Ale ať to víte i vy i hlavní velitel a předseda vlády:
Budu ustupovat s vojskem jen po jistou dobu. Až se budeme muset
zastavit, území už dál neopouštět a bít se s nepřítelem až k smrti,
tož já jako prezident republiky nesmím být zajat. Zůstanu s těmi,
kteří se budou bít doopravdy až do poslední chvíle, a pak padnu
s nimi. Bude to patrně nutností i vojenskou i politickou a bude třeba
včas se na to připravit. Naši musí dále zůstat se spojenci až do konce
války: tím republika bude zachována. I konec prezidenta republiky
na bojišti bude tomu sloužit.“
Generál Bláha přijal tyto moje instrukce pro své přímé vojenské
nadřízené a slíbil, že se bude starat o jejich splnění. Tak jsme byli
v té chvíli, dne 26. září, všichni už jisti, že vojenské operace jsou
otázkou několika hodin. –
Mezitím odjel hlavní velitel generál Krejčí do sídla svého připraveného hlavního stanu na Moravě, aby se ujal svého úkolu, a další
vojenská jednání vedl jsem pak s ministerským předsedou generálem Syrovým. Ten mne však už během odpoledne velmi rozhodně
žádal, abych již pro příští noc ze dne 27. na 28. září opustil Hrad, že
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se prý musí očekávat s určitostí první bombardování Prahy. Nedá se
prý myslet, že by Hitler nechal naše mobilizační přípravy nerušeny.
Ostatně včerejší pustá řeč Hitlerova v Berlíně patrně naznačuje, že
nejdéle dnes Německo s útokem na nás začne. Vláda je zodpovědná
za bezpečnost prezidentovu, a ministerský předseda tudíž žádá,
aby se prezident už pro tuto noc (dne 27. září) odebral na připravené místo v bezprostředním okolí Prahy, bezpečném proti všemu
bombardování. Vyhověl jsem žádosti vlády a jsa také přesvědčen,
že válka této noci začne, opustil jsem večer Prahu.
Ale už několik málo hodin po příjezdu do nového pobytu v blízkosti Prahy bylo mi z Hradu telefonováno, že přišly nové zprávy
a že patrně k bombardování Prahy ještě nedojde. Došly totiž nové
informace z Londýna, že Chamberlain znovu s Berlínem vyjednává.
Krajně znepokojen a pln obav vrátil jsem se hned do Prahy a brzo
zrána dne 28. září jsem se dozvěděl nové neblahé zvěsti o dalších
překvapujících kapitolách politiky Chamberlainova appeasementu.

1.5.5 Polské přepadení

Bylo to v těchto dnech a chvílích, pro nás a pro Evropu tak osudných,
kdy Beckova vláda v Polsku se rozhodla vpadnout nám do zad.
Dne 21. září předložil polský vyslanec Papée ministru Kroftovi
nótu oznamující, že vláda polská vypovídá (!) platnost vzájem
né dohody z 23. dubna 1925, kterou byly upraveny mezi námi
a Polskem všechny hraniční otázky, a žádá o okamžité vyřešení
tzv. otázky těšínské ve svůj prospěch.
Uvažovali jsme následujícího dne – krajně rozhořčeni – o tom,
co udělat. Počítal jsem stále s eventualitou okamžité války a nechtěl
jsem učiniti nic, co by Polsko vedlo na stranu Německa. Po zprávách
z Godesbergu o nedohodě mezi Hitlerem a Chamberlainem a po
schůzi u mne na Hradě, kde byla rozhodnuta mobilizace, přišli ke
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mně znovu nejprve náčelník generálního štábu, právě jmenovaný
hlavním velitelem, a pak předseda vlády generál Syrový s ministrem
věcí zahraničních dr. Kroftou, insistujíce, že vzhledem k tomu, že jdeme už s určitostí do války, a vzhledem k včerejšímu našemu rozhovoru o Polsku je třeba ustoupiti polskému násilnému kroku a pokusit
se zajistiti si aspoň jeho neutralitu za nějakou koncesi území. Za těch
okolností jsem se rozhodl poslati zvláštním letadlem ještě v noci dne
23. září 1938 prezidentu Polské republiky tento dopis.
Dopis byl poslán do Varšavy v noci na den 24. září československému vyslanci dr. Slavíkovi, který týž den jej předal. Současně
jsem si zavolal polského vyslance v Praze Papéea a učinil jsem na
polskou vládu opravdový apel. Řekl jsem, že nejde o spor mezi námi
a Polskem, že jde o velkou krizi evropskou, že Německu jde o to, aby
nás zkrušilo úplně, že stane‑li se to, nebude tím krize skončena, věci
půjdou dále, dotknou se citelně i Polska, a je tudíž v zájmu nás obou,
abychom se dohodli a byli připraveni na další velké události, které
jistě přijdou. Ujišťoval jsem, že máme v úmyslu dojít k dohodě,
nevylučuje žádné řešení a počítaje i s možností rektifikace hranic.
Sdělil jsem mu zároveň, že v tom smyslu posílám zvláštní dopis
prezidentu republiky.
Dne 27. září dostal jsem od prezidenta Moścického odpověď:
prohlásil, že jen statečný čin ze strany československé vlády ve věcech územních může zlepšiti poměr mezi oběma zeměmi. Předal
prý můj dopis vládě, která se pokusí o dohodu s vládou československou.
Současně s touto odpovědí předanou mi vyslancem Papéem
obdržel ministr Krofta odpověď ministra Becka. Byla to nóta vyjadřující postup zcela podobný tomu, jaký zaujal Hitler v godes
berském memorandu k nám a o rok později k Beckovi a k Polsku,
když vyžadoval zpět Gdaňsk a koridor. Ministr Beck prostě žádal
okamžité odstoupení některých našich krajů těšínských, které
by byly hned polskou armádou obsazeny, a ve zbylé části Těšín
– 358 –

ska – a to i v naprosto českých obcích a krajích – žádal plebiscit
na základě situace, jaká prý tam byla v roce 1919.
Přes krajní rozhořčení, jaké vyvolala tato nóta v Praze, připravil
jsem nový dopis prezidentu Mościckému. Mluvil jsem v něm
otevřeně o příštích událostech, o válečném konfliktu s Německem,
který očekáváme, o zájmu obou států být naň připraven a jít pak
společně do boje, v němž půjde o existenci obou národů. Žádal
jsem, aby na nás nežádali nyní věci, které by byly v očích našeho
lidu pokládány za ponížení a zneužití naší těžké situace nynější.
Upozornil jsem, že ministr věcí zahraničních dá vládě polské návrh,
který bude pro ně jistě přijatelný.
A skutečně návrh takový byl hned dne 28. září, kdy jsme očekávali první útok Berlína na naše hranice, připraven. Měla se v něm
dáti Polsku záruka – a Francie a Anglie měly býti garanty –, že souhlasíme s hraniční opravou; měla býti hned konstituována paritní
komise polsko‑československá, která by se sešla už dne 5. října
a skončila své práce nejdéle do 31. října, stanovivši podmínky dohody a zároveň datum předání území, jež by bylo Polsku postoupeno.
Konečně mělo býti okamžitě vydáno společné komuniké obou
vlád, které by toto navržené stanovisko o příští dohodě veřejně
oběma národům sdělilo, a tím hned obě vlády zavázalo.
Nebylo možno dáti z naší strany Polsku jistoty větší o naší
upřímnosti. Jsouce přesvědčeni, že každou chvíli vypukne válka
mezi námi a Německem, soudili jsme, že náš válečný konflikt
s Německem za účasti Francie, Sovětského svazu a Anglie najde
u Poláků pochopení a že náš návrh polskou neutralitu zajistí. Věřili
jsme, že oběť, kterou jsme tu v této těžké chvíli chtěli přinést, za to
stála a že bude národem uznána.
Dříve nežli jsem já svůj druhý dopis prezidentu Mościckému
a ministr Krofta náš právě vyznačený návrh jako odpověď na nótu
Beckovu poslal, přijal jsem vyslance Papéea a měl s ním druhou
rozmluvu. Mluvil jsem k němu v duchu svého druhého dopisu
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prezidentovi Mościckému a v duchu připravované nóty dr. Krofty.
Ale jeho reakce na mé vývody byla taková – odmítavá, vyhýbavá,
nejasná, neupřímná, zjevně nepřátelská –, že už během rozmluvy
jsem došel k závěru, že se s Polskem nedá nic dělat.
A téhož dne jsem dostal zachycený telefonický rozhovor mezi
Varšavou a polským vyslanectvím v Praze, plný nenávisti k nám
a insistování, že se musí jednati rychle, máme‑li býti přitisknuti
plně k zemi. Rozhodl jsem se tudíž druhý dopis do Varšavy už neposílat, i když jsem souhlasil s dr. Kroftou, aby svůj smířlivý návrh
ministru Beckovi přece jen podal, a abychom tak i na stranu Polska
svou smířlivou roli – přes jeho neuvěřitelný a nenávistný postup –
dohráli čestně a poctivě až do konce.
Kroftova nóta byla tudíž dne 30. září poslána. Ale hned týž den
přišla na ni Beckova ultimativní odpověď, v níž vláda polská docela
po hitlerovsku prohlásila, že nemůže důvěřovati prohlášením vlády
československé, a že tudíž žádá okamžitou evakuaci jedné části
těšínského území, vytčeného na přiložené mapě, a předání
území toho do definitivního majetnictví polským úřadům
vojenským; další části území mají býti evakuovány do deseti dnů.
Podrobné podmínky celého tohoto „narovnání“ – zejména za jakých
okolností československé úřady musí evakuaci provést – byly v nótě
samotné stanoveny; o některých jiných bylo řečeno, že budou ze
strany polské dodány do 2. října 1938.
Nóta Beckova podepsaná vyslancem Papéem končila pak tímto
ultimátem: „Vláda polská očekává nedvojsmyslnou odpověď,
která buď přijme, nebo odmítne požadavky obsažené v této
nótě do 12 hodin dne 1. října 1938.185 V případě odmítnutí
nebo nedojde‑li žádná odpověď, vláda polská bude pokládati
185 To jest v průběhu 12 hodin (!!), neboť ultimativní nóta polská byla předána našemu ministru věcí zahraničních krátce před půlnocí z 30. září na 1. říjen 1938.
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jedině vládu československou za zodpovědnou za události, jež
pak přijdou.“
Ze strany polské bylo pak v Praze v různých formách naznačeno,
že vláda polská zkoncentrovala již nutný počet divizí v blízkosti
československých hranic… Když vyslanec polský Papée předával ve
23.40 hodin dne 30. září 1938 tuto nótu ministru Kronovi [Kroftovi
(?)], odmítl náš zahraniční ministr neslušný polský pasus o nedůvěře k našim prohlášením a označil postup Beckova Polska za ránu
dýkou, zasazenou těžce raněnému odpůrci do zad. – V celém
světě vyvolal postup Polska k nám v této chvíli nejostřejší odsouzení a odmítnutí…
Mezitím došlo totiž už ke konferenci mnichovské a k osudnému
rozhodnutí čtyř velmocí proti nám. Eventualita války, se kterou
jsme až dosud počítali, rázem zmizela. Měl pro nás tudíž spor
s Polskem za naprosto změněné situace už zcela jiný význam. Budiž však zdůrazněno: Chtěli jsme se i zde dohodnouti po dobrém,
a vzhledem k tomu, že až do 29. září jsme pořád věřili, že dojde
k válečnému konfliktu, byli jsme ochotni k bolestným pro nás obětem a k dohodě, v níž by bylo bývalo možno polským požadavkům,
které jsme jinak pokládali za neoprávněné, v rozumné míře vyhověti. Ale neuvěřitelný, nepřátelský a na budoucnost vůbec nemyslící
postup Beckova Polska vyvolal v Praze nejen odpor a opovržení,
nýbrž i přesvědčení, že je pro budoucnost lépe polskému násilí se
už vůbec nebránit. Polské jednání – soudili jsme dne 1. října 1938 –
je takového druhu, že nikdo, ať se stane, co stane, nemůže ani na
minutu věřit, že se tím otázka ta vyřeší, a že dokonce může upraviti
přátelsky poměr mezi oběma národy. Nelidský způsob, jakým bylo
ze strany polské postupováno proti obyvatelstvu české národnosti
během obsazování území, a fakt, že pak polské úřady Čechy z území
toho prostě vyhnaly, vyvrcholil míru polského nepřátelství proti
nám v této osudné chvíli historie obou národů.
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Věře však na rozdíl od Chamberlaina i nyní po Mnichově –
a to více snad než kdy jindy –, že k všeobecné válce s Německem
dojde, když už ne kvůli nám, tož brzy kvůli Polsku, na něž brzy
Hitler svou expanzi obrátí, pokládal jsem celé toto Beckovo polské
dobrodružství za mravně úžasně ubohé, a tím zároveň velmi dočasné. Souhlasil jsem tudíž s ministrem Kroftou, aby dočasnou naší
odpovědí Polsku – ve chvíli, kdy opravdu ležíme smrtelně raněni
na zemi – bylo jen naše pasivní neodporování polskému násilí,
stejně jako jsme se musili pasivně podrobiti násilí spáchanému na
nás v Mnichově.
Vše to, co se proti nám dělo ze strany čtyř velmocí a Polska,
nemělo nejen žádné mravní, ale také ne žádné kladné politické
hodnoty. Byl to jen začátek veliké katastrofy, v níž všichni, po
mém tehdejším soudu, zaplatí brzy svůj obolus za to, jak v ce
lém období před ní postupovali.
Dodávám jen zcela krátce, že bylo samozřejmé, že se za této
situace přihlásilo také Maďarsko, aby z událostí těchto těžilo. Postupovalo však trochu jinak nežli Německo a Polsko. Regent Horthy
navštívil už dne 19. září Göringa a den nato přijal Hitler v Berchtesgadenu delegaci maďarskou – ministerského předsedu, ministra
zahraničních věcí a náčelníka generálního štábu – k vojenským
poradám proti nám. S Beckovým Polskem byli Maďaři proti nám
politicky také už dohodnuti. Nato ohlásila maďarská vláda v Praze
dne 22. září, že by se o jejích požadavcích mělo jednat; skutečný
a konkrétní požadavek předložila však až ve své nótě z 1. října
1938, odvolávajíc se na usnesení v Mnichově a žádajíc o jednání
s námi na jejich základě. Ve formě její postup byl slušnější nežli
postup obou druhých našich sousedů.
Dříve nežli jsem podal rezignaci dne 5. října 1938, dal jsem
ministru Kroftovi souhlas, aby vyvodil důsledky z diktátu mnichovského a přijal zásadu, že s Maďarskem jednat budeme. To, co
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se stane v těchto věcech, bude míti stejný osud s násilím, které na
nás bylo spácháno od čtyř velmocí a od Polska.

1.5.6 Sovětský svaz a Československo

Postup Sovětského svazu byl během celé zářijové krize jasný. Určo
vala jej zásadní prohlášení komisaře Litvinova v Moskvě a pak
v Ženevě. Když velvyslanec von Schulenburg odjížděl ke konci
srpna na dovolenou na norimberský sjezd strany, mluvil nejprve
se zástupcem komisaře pro věci zahraniční Poťomkinem a pak
s Litvinovem samotným. Poťomkinovi už tehdy řekl, že jestli se
Runcimanovi nepodaří přivést pražskou vládu k ústupkům, které
by Berlín uspokojily, bude válka nevyhnutelná a Německo na ní
nebude míti viny. Ostatně jiné státy nebudou moci Československu
pomoci. A hned významně dodal, že pro případ konfliktu na Dálném
východě nemá Německo povinnosti Japonsku pomáhat.
V rozmluvě s Litvinovem bylo také patrno, že von Schulenburg
sonduje, co Litvinov soudí o válečném konfliktu s Československem
a zdali by mu ostatní pomáhali. Dle sdělení vyslance Alexandrovského ministru Kroftovi odpověděl na jeho vyzvídání komisař pro zahraniční věci Litvinov toto: „Nechte toho, Československo se bude
rvát až do posledního vojáka, Francie je povinna okamžitě pomoci,
Anglie i proti vůli Chamberlainově bude donucena zakročit a SSSR
je rozhodnut splnit do posledního písmene své závazky k Československu.“
Krátce nato před sjezdem norimberským jednal jsem já i ministr Krofta s vyslancem Alexandrovským o postupu SSSR vzhledem
k Československu, dojde‑li k otevřenému konfliktu mezi námi a Německem. Dne 3. a 4. září předal vyslanec Alexandrovskij ministru
Kroftovi a pak mně obsah telegramů, jež o tom dostal z Moskvy. Dle
těchto telegramů dostavil se dne 2. září 1938 francouzský chargé
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d’affaires Jean Payart k Litvinovovi, aby mu z příkazu ministra
Bonneta položil oficiální otázku, na jakou pomoc může Československo počítati ze strany SSSR vzhledem k obtížím, které v této věci
vznikají ze strany polské a rumunské.
Litvinov odpověděl, že Francie je vázána pomoci Československu nezávisle na pomoci SSSR, kdežto sovětská pomoc je
vázána na pomoc francouzskou. Proto Sověty mají větší právo
zajímati se o pomoc Francie. Jestliže však Francie poskytne pomoc, je SSSR odhodlán splniti všecky závazky podle paktu československo‑sovětského, využívaje všech dostupných cest. Jestliže
Polsko a Rumunsko dělají teď těžkosti, jejich chování, zvláště
chování Rumunska, snadno by bylo jiné, kdyby Společnost národů
učinila rozhodnutí, že jde o útok. V každém případě takové rozhodnutí Společnosti národů by usnadnilo postup SSSR. Vzhledem
k pomalému postupu Společnosti národů bylo by tudíž nutno
podniknouti ihned potřebné kroky, což by se mohlo státi podle
odst. 1, čl. 11 Paktu, kterého by se SSSR jako člen Společnosti národů mohl dovolávat. Nato projevil Payart pochybnosti o možnosti
jednohlasného rozhodnutí v Ženevě. Litvinov odpověděl, že také
rozhodnutí většinové by mělo ohromný morální význam, zvláště
když s většinou půjde, jak lze doufati, Rumunsko.
Dále řekl Litvinov, že pokud jde o vytčení konkrétní pomoci,
SSSR pokládá za nutnou poradu představitelů armád sovět
ské, francouzské a československé, neboť těžko si lze představiti
možnost ochrany Československa třemi státy bez předchozích
porad vojenských znalců o praktických opatřeních. SSSR je hotov
účastniti se ihned takové porady.
Je nutno vyhnouti se nebezpečí války, a právě proto navrhl SSSR
hned po připojení Rakouska k Německu poradu zástupců mírumilovných států. SSSR soudí, že v tuto chvíli takováto porada za
účasti Francie, Velké Británie a SSSR by byla žádoucí, aby se dospělo
k společné deklaraci, která by zcela jistě dostala morální podporu
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Rooseveltovu, a to by spíše mohlo zdržeti Hitlera od vojenského
dobrodružství než všechny ostatní prostředky. Třeba však jednati
rychle, dříve než se Hitler nějakým rozhodným způsobem bude
angažovat.
V témž duchu projednával pak během následujícího týdne Litvinov tuto otázku s Bonnetem za Francii a De la Warrem za Anglii
v Ženevě a učinil prohlášení obdobná. Když pak se začal z francouzské strany – a ve francouzském tisku – dávat tomuto prohlášení
výklad, jako by se Sovětský svaz chtěl vyhýbat svým závazkům,
učinil Litvinov v Ženevě zcela jasné prohlášení, že Sovětský svaz
své závazky smluvní splní.
Dne 21. září měl totiž ve Shromáždění Společnosti národů delší
projev, v němž mezi jiným prohlásil:
„V tuto chvíli už pátý stát – Československo – trpí zásahy sousedícího státu do svých vnitřních věcí a je mu veřejně a hlasitě hroženo
přepadením. Jeden z nejstarších, nejkulturnějších a nejtvrději
pracujících evropských národů, jenž nabyl své státní samostatnosti
po staletích poroby, může se dnes nebo zítra rozhodnouti chopiti
se zbraně k obraně této samostatnosti.
Jsem si jist, že sympatie ne‑li všech vlád, tož rozhodně všech národů zastoupených v tomto shromáždění jsou pro československý
národ v této jeho hodině hrozné zkoušky; že všichni vzpomínáme
nejúčinnější účasti Československa a jeho dnešního prezidenta
dr. Beneše na organizaci a rozvoji Společnosti národů; a že všechny
naše myšlenky jsou tak zabrány událostmi v Československu a kolem něho, že pro nás delegáty je obtížno věnovati nezbytnou pozornost agendě Shromáždění – v níž o Československu není zmínky.
Není tudíž nic překvapujícího v tom, že všeobecná rozprava se
soustředila na to, co Společnost národů měla udělat, ale neudělala…
Taková událost jako zmizení Rakouska prošla, aniž by si jí
Společnost národů povšimla. Uvědomujíc si významnost této události pro osud celé Evropy, a zejména pro osud Československa,
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obrátila se sovětská vláda ihned po anšlusu oficiálně na ostatní
evropské velmoci s návrhem na okamžitou kolektivní poradu
o možných důsledcích této události, aby byla učiněna kolektivní
preventivní opatření. K našemu politování tomuto návrhu, který –
kdyby byl býval proveden – byl by nám ušetřil obavy, které má nyní
celý svět o osud Československa, nedostalo se náležitého ocenění.
Jsa vázán k Československu paktem o vzájemné pomoci, zdržel se
Sovětský svaz jakéhokoliv zasahování do jednání československé vlády se sudetskými Němci, považuje je za vnitřní věc československého
státu. Zdrželi jsme se jakéhokoliv poskytování rad československé
vládě, považujíce za nepřípustné, že by mohla býti žádána, aby činila
ústupky Němcům na škodu svých státních zájmů, a abychom tak
my mohli býti zproštěni povinnosti splniti své závazky ze smlouvy nesoucí náš podpis. Rovněž jsme nenabídli naši radu ve směru
opačném. Cenili jsme velmi vysoko takt československé vlády, jež se
nás ani nedotazovala, zda bychom splnili naše závazky podle tohoto
paktu, neboť zřejmě o tom neměla žádných pochyb a žádných důvodů pro pochyby. Když několik dní před mým odjezdem do Ženevy
francouzská vláda se poprvé ptala na naše stanovisko pro případ, že
by Československo bylo napadeno, dal jsem jménem své vlády tuto
naprosto jasnou a nedvojsmyslnou odpověď:
Hodláme splnit naše závazky podle smlouvy a poskytnouti spolu
s Francií Československu pomoc cestami, jež jsou nám otevřeny (by
the ways open to us). Naše ministerstvo války je hotovo ihned se
účastnit konference se zástupci francouzského a československého ministerstva války, aby byla prodiskutována opatření, jichž by
bylo třeba. Neodvisle od toho pak bychom považovali za záhodno,
aby byla ve Společnosti národů tato otázka učiněna předmětem
jednání, třeba jenom zatím podle čl. 11, za tím účelem, aby za prvé
bylo zmobilizováno veřejné mínění, a za druhé, aby bylo zjištěno
postavení jistých jiných států, jejichž pasivní pomoc by byla neobyčejně prospěšnou. Bylo však třeba vyčerpati všechny prostředky,
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aby byl odvrácen ozbrojený konflikt, a za jednu z těchto metod
jsme považovali okamžitou konzultaci evropských velmocí a jiných
zúčastněných států, aby tak, pokud možno, byly dohodnuty podmínky společné demarše.
Tak byla formulována naše odpověď. Teprve před dvěma dny
vznesla československá vláda formální dotaz na mou vládu, zda
vláda sovětská je připravena poskytnouti Československu okamžitou a účinnou pomoc podle sovětsko‑československé smlouvy,
jestliže Francie, věrna svým závazkům, podobnou pomoc poskytne.
K tomuto dotazu dala má vláda jasnou kladnou odpověď.
Myslím, že bude uznáno, že obě odpovědi byly odpověďmi loa
jálního signatáře mezinárodní dohody a věrného člena Společnosti
národů. Není naší vinou, jestliže není dán průchod našim návrhům,
které podle mého přesvědčení mohly míti výsledky, jichž jsme si
přáli jak v zájmu Československa, tak i celé Evropy a všeobecného
míru. Naneštěstí však byly učiněny jiné kroky, jež vedly a musily
vésti ke kapitulaci, jež bude nutně míti dříve či později nevy
počitatelné a zhoubné následky…“
A dne 23. září nadto Litvinov v Ženevě prohlásil:
„Československá vláda nepoložila otázku sovětské pomoci neodvisle od pomoci francouzské. Když přijala franko‑britsko‑německé
ultimátum, požádala vládu sovětskou, zda sovětské Rusko by se cítilo vázáno smlouvou sovětsko‑československou, kdyby Německo
předložilo nové požadavky nebo anglo‑německé jednání nemělo
úspěchu a Československo se rozhodlo hájiti své hranice se zbraní
v ruce. To bylo pochopitelné, neboť když Československo přijalo
německo‑britsko‑francouzské ultimátum, jež ve svých důsledcích zahrnovalo vypovědění smlouvy sovětsko‑československé,
sovětská vláda měla nepochybně právo této smlouvy se zříci.
Nicméně však sovětská vláda odpověděla, že jestliže Francie dá
svou pomoc, dohoda československo‑sovětská opět vstoupí
v účinnost.“
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Já sám neměl o postupu Sovětského svazu nikdy žádné
pochybnosti. Byl jsem jist, že své závazky splní. Během dvou
prvních týdnů měsíce září byli jsme ve stálém styku s vyslancem
Alexandrovským a navzájem se o průběhu krize informovali. Po
překvapujícím zákroku Francie a Anglie a jejich předložení plánu
z 19. září 1938 jsme ihned informovali sovětského vyslance Alexandrovského. Dříve nežli jsme dali svou první odmítavou odpověď
Francii a Anglii, jsem si ho dne 19. září k sobě povolal na rozhodující
rozhovor. Oba jsme tehdy byli v posuzování politiky appeasementu
a jeho důsledků a postupu Francie a Anglie zajedno. Vyloživ vyslanci Alexandrovskému, že dáme odmítavou odpověď Francii a Anglii
na tzv. anglo‑francouzský plán, zdůraznil jsem mu, proč musíme
přesto udělat všecko v zájmu svém i Sovětského svazu, abychom
obě západní velmoci přece jen získali k boji proti Německu, a proč
budeme tudíž postupovat pevně sice, ale přitom opatrně a rozvážně. Počítaje pak stále s eventualitou války, položil jsem mu na
konci rozhovoru dva dotazy pro jeho vládu v Moskvě:
1. Stále ještě očekávám, že se Francie vzpamatuje a že pozná, oč
Hitlerovi jde. V tom případě dojde k válce. Co učiní Sovětský svaz
vzhledem k naší společné smlouvě?
2. Pro případ, že by však Francie definitivně odmítla splnit své
závazky, jaký by byl postup Sovětského svazu, kdyby Československo se rozhodlo trvat na svém odporu a došlo k vojenskému
konfliktu s Německem?
Vyslanec Alexandrovskij dostavil se ke mně ráno dne 21. září
s odpovědí z Moskvy. Na první otázku zněla odpověď striktně: Vyplní‑li Francie svoje povinnosti k Československu dle své smlouvy,
rozumí se samo sebou, že Sovětský svaz vyplní své povinnosti
z jeho smlouvy s Československem plynoucí do všech důsledků.
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Na otázku druhou pak odpověděl: Dojde‑li k válce mezi Československem a Německem a Německo bude útočníkem, a nevyplní‑li
přesto Francie hned své závazky, Sovětský svaz by v tom případě
žádal, aby se vláda československá obrátila hned na Společnost národů. I kdyby rozhodnutí Společnosti národů nebylo jednohlasné,
většinové rozhodnutí by Moskvě stačilo a rozhodla by se hned pro
pomoc Československu.
Diskutoval jsem tuto eventualitu s Alexandrovským a naznačil
mu, že by to bylo pro nás v dnešní situaci – rozmluva se konala
už po nočním předání franko‑britského ultimáta – málo. Znajíce
situaci v Ženevě, kde byla řada států, které by úmyslně prodlužovaly
jednání, obáváme se, že by rozhodnutí ženevské přišlo příliš pozdě,
což by zle působilo na morálku našeho lidu, armády, politických
kruhů, zejména když by nedodržení smlouvy ze strany Francie
vzhledem k nám dopadlo na naši hlavu jako bomba. Bylo by tudíž
třeba, aby Sovětský svaz jednal rychleji. Není vyloučeno, že by to
mohlo míti vliv pak i na ostatní i na Ženevu samu. Uznával jsem,
že to přesahuje závazek Sovětského svazu a že už jeho stanovisko
jít nám na pomoc i pro případ jen většinového usnesení v Ženevě
znamená výhodu pro nás.
Vyslanec Alexandrovskij, který v Praze působil v našem prostředí, aby se nátlaku německo‑franko‑britskému nepovolovalo, oznámil průběh událostí v Praze i své rozhovory do Moskvy a donesl
novou odpověď Moskvy ještě týž den, ve chvíli největšího rozčilení
v Praze v kruzích vládních a na Hradě. Moskva vzkazuje, že kdyby
došlo k válce s Německem a toto bylo útočníkem, že by jí stačilo,
kdyby Československo podalo svou stížnost proti útočníkovi
do Ženevy a oznámilo to Sovětskému svazu, jenž by se už tím
cítil autorizován jít Československu na pomoc. –
Byl jsem Sovětskému svazu za tuto odpověď krajně vděčen. Zůstal v této těžké chvíli s námi jediný a nabídl více, nežli byl povinen.
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Uvažoval jsem tudíž znovu všestranně o situaci. I text telegramu do
Ženevy jsem si již nastínil.
Ale po všech bolestných úvahách jsem došel nakonec znovu
k závěru, že se musíme v každém případě pokusit přivést Francii
a Anglii na naši stranu a že se k válce v této chvíli jen na jednu
frontu – a to na frontu východní – společně se Sovětským
svazem odvážit nemůžeme a v zájmu svém i Sovětského svazu
nesmíme. Soudím, že to bylo moje nejdůležitější rozhodnutí v této
krizi.
Zpráva Alexandrovského byla pro mne poslední příležitostí,
abychom se rozhodli hned pro válku, ať se stane, co stane. Rozhodl‑li jsem, že máme‑li jíti hned do války, musím získati do jedné
fronty společně všechny tři velmoci, Francii, Anglii a Sovětský
svaz, bylo to proto, že jen to jsem mohl pokládati za rozhodnutí,
které mohu v této těžké, nečekané konstelaci učiniti s klidným
svědomím a na základě správně hodnocené celé situace mezi
národní. I zde, po mém soudu, události později ukázaly, že jsem
soudil správně. Pokládal jsem to v následujících letech války, když
jsem viděl její průběh vojensky i politicky, za jednu ze svých služeb
povinných správné věci v těchto těžkých dobách Evropy.
Došel jsem totiž k závěru, že kdybychom byli odmítli anglo‑francouzský plán a šli hned do války s Německem jen za podpory
Sovětského svazu, bylo by došlo k těmto důsledkům:

a) Celý západní svět by byl – ať upřímně, ať neupřímně – věřil,
že Hitler se svou propagandou o Československu jako nástroji
bolševizace střední Evropy má pravdu, a byl by se obrátil hned proti
nám. Maďarsko a Polsko by přirozeně byly hned všemi silami přímo
pomáhaly Německu v útoku na nás pod záminkou, že nesmějí připustiti přechod sovětského vojska přes své území, a pomoc nám ze
Sovětského svazu by byly prohlašovaly za útok Sovětů proti sobě.
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b) Francie a Anglie, i kdyby nebyly hned splnily všechny hrozby a výstrahy, které nám v předchozích dnech sdělily, by byly
zaujaly stanovisko přinejmenším vyčkávací. Ministr Bonnet by
byl měl před velikou většinou francouzské veřejnosti definitivně
„alibi“ pro celou svou zrádnou politiku. Veliká většina veřejného
mínění francouzského i anglického tak, jak jsem je tehdy znal, by
byla dala politice svého appeasementu proti nám zcela za pravdu,
prohlašujíc, že nemůže rozpoutati světovou válku jen proto, „aby
Češi mohli ovládat české Němce“. Vzhledem k tomu pak, že „se
Československo svou válkou dalo v ruce Sovětů“, byly by se obě
západní země zbavily své těžké zodpovědnosti za celou svou politiku, pomáhající Německu proti nám, a umyly by si – pokud se nás
týče – ruce vzhledem k dalekosáhlým událostem, které by z války
německo‑sovětské byly nutně vzešly. Nezbavit však – především
z důvodů mravních a ovšem i politických – Anglii a Francii, Polsko
a Maďarsko a všechny ostatní žádným svým činem zodpovědnosti
za politiku, kterou proti nám v těchto kritických měsících dělaly,
zůstalo po celou krizi mou hlavní zásadou.
c) Vražedný plán určitých reakčních západoevropských kruhů –
dostat za každou cenu do války nacismus proti bolševismu, nechat
je buď se navzájem vyčerpat, nebo nechat zničit sovětský režim
nacistickým Německem ve prospěch záchrany západoevropské
reakce, a upoutat tak nacistické Německo jako „hráz proti bolše
vismu“ plně na střední a východní Evropu, kterou by ono na dlouhá
léta ovládalo – by byl býval konečně uskutečněn pomocí Čes
koslovenska. Nevylučoval jsem ani eventualitu, že by se nakonec
reakční kruhy západní demokracie daly dokonce strhnouti k přímé
pomoci Německu proti Rusku.
Jaký by v této situaci byl nakonec náš státní a národní osud,
bylo přímo hrůzou už jen uvážit. Řekl jsem si rozhodně: K této
eventualitě přispět nesmíme. Do takového nebezpečí Sovětský
svaz i sebe přivésti nemáme práva a přivésti nesmíme. Vzpo– 371 –

meňme jen na to, co v roce 1940 dělala reakce západoevropská během války sovětsko‑finské a jak tento její plán, jehož jsem se obával
v roce 1938, byl ještě v tehdejší době aktuální a krajně nebezpečný.
A to se už nacházela Francie ve smrtelném zápase s Německem
a ještě na to Daladier se svým kabinetem myslil, jsa – společně
s americkým velvyslancem Bullittem – jedním z hlavních činitelů,
kteří se tehdy zasadili o vyloučení Sovětského svazu ze Ženevy!
Musil jsem v Londýně s různými přáteli pracovat ještě v roce 1940
očekávaje, že Německo ještě Rusko napadne, velmi usilovně na
tom, aby k takovému šílenství, tj. k vypovězení války od spojenců
Sovětům pro jejich finskou válku, nedošlo.
Věřil jsem totiž nejen v roce 1940, ale už v roce 1938 neochvějně,
že Německo jistě Rusko strhne do války a že sovětské Rusko půjde
nakonec zase s námi a s demokraciemi. Řekl jsem to jasně prezidentu Rooseveltovi při osobní návštěvě u něho dne 28. května 1939
a celou naši akci odbojovou už od začátku války v září roku 1939
jsem vedl v tomto duchu. Jsa v těchto zářijových dnech roku 1938
přesvědčen, že k všeobecné válce s Německem dojít musí a že
by bylo nebezpečné vyvolat ji za okolností, které by mohly
izolovat buď Západ, nebo Východ v jednofrontové válce s Ně
meckem, nechtěl jsem riskovat v roce 1938 válku Německo – Československo – Rusko.
Pro mne to byla za tehdejšího stavu Evropy a jejího poměru
k Rusku nejpravděpodobněji válka prohraná. A tak jsem si dne
21. září 1938 řekl, že ani po sdělení Alexandrovského všecky mosty
nespálím, že se pokusím získat obě západní velmoci k společné
válce proti Německu, že je třeba učiniti pro to všecko, i ten neuvěřitelný čin našeho sebeobětování, tj. přijmout anglo‑francouzský plán
a věřit, že se ještě nyní s Německem nedohodneme a válka přijde
hned, anebo že další expanze Hitlerova přivede do války všecky, až
Francie a Anglie plně pochopí, co se stalo…
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d) Měl jsem konečně poslední důvod k tomuto rozhodnutí: Nebyl
jsem si pro tento speciální případ zcela jist postupem některých
našich kruhů reakčních, které se tak dlouho přátelily s henleinovci
a ve své povaze a podstatě byly protisovětské. Nebyly by mi vpadly
do zad? Připustit však rozvrácení naší vnitřní fronty v této chvíli
jsem pokládal přímo za národní katastrofu; proto jsem dělal vše,
abych ji uchoval pevnou za všech okolností a do poslední chvíle,
aby tak rozhodnutí o válce či o ustoupení franko‑britskému nátlaku
bylo naprosto jednomyslné. Jen tak se z toho později nebudou moci
vyvinouti bratrovražedné boje domácí.

To byly důvody, které nakonec rozhodly, že jsem předložil vládě, zástupcům politických stran a našim vojákům na schůzi na Hradě výše
už uvedenou nótu z 21. září, přijímající franko‑britské ultimátum.
Sovětský svaz nebyl tehdy s tímto naším postupem plně srozuměn. Byl by tehdy raději viděl odmítnutí ultimáta a náš okamžitý
vojenský odpor. Když mi dne 21. září přinesl vyslanec Alexandrovskij
odpověď na mé dotazy, zdali můžeme počítat s pomocí Moskvy
pro případ, že by přece jen došlo k válce proti Německu, a to ať
s Francií, ať bez Francie, žádal jsem ho na konci rozhovoru, aby
s generálem Husárkem a s legačním radou Heidrichem probral
otázky, jak by Sovětský svaz prakticky přispěl na pomoc, zejména
kdyby nejen Polsko, nýbrž i Rumunsko odmítlo propustit pomoc
přes své území. Obával jsem se totiž, aby se Sovětský svaz nedostal
do situace, kdy by nám mohl pomáhati jen v té míře, v jaké pomáhal
Španělské republice v občanské válce španělské. Byla by to pro nás
bývala katastrofa, zejména kdybychom byli šli do války bez Francie
a Anglie. Vyslanec Alexandrovskij, nemaje instrukcí, nemohl mi
zatím dáti na tyto vojenské otázky odpověď.186
186 Když v květnu roku 1943 navštívil Moskvu americký velvyslanec Davies,
přinášeje zvláštní poselství Rooseveltovo, řekl mu Stalin – jak mi sdělil z Moskvy
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Ale současně došlo k dalšímu jednání se Sovětským svazem,
v němž nám Moskva hned loajálně přispěla. Jak již bylo pověděno,
předložila nám polská vláda poprvé dne 21. září večer své požadavky
ve věci těšínské. Druhý den se v Praze šířily zvěsti, že se Polsko chystá podpořit svůj diplomatický zákrok dle známé Beckovy metody,
osvědčené tak výrazně na příkladě Litvy, vojenským zákrokem na
hranicích. Informovali jsme ihned vyslance Alexandrovského a telegrafovali jsme do Moskvy vyslanci Fierlingerovi, aby zakročil a žádal
přispění: aspoň varování Polska, že kdyby nás napadlo, podporujíc
tak násilné činy Německa proti nám, vznikly by mu z toho komplikace se Sovětským svazem. Žádali jsme ostatně o totéž Francii a Anglii.
Intervence ruská byla rychle vykonána, a tak hned ráno dne
23. září telefonoval vyslanec Alexandrovskij zahraničnímu ministerstvu, že má z Moskvy odpověď.
Intervence ruská na několik dnů polskou útočnost zastavila. Na
pokusy o zákroky britské a francouzské nebral však ministr Beck,
jak mi tehdy sdělil britský a francouzský vyslanec v Praze, žádného
ohledu.
Při této příležitosti (při rozmluvě ze dne 23. září) vrátil se Alexandrovskij k jednání s Francií a Anglií a k naší odpovědi ze dne
21. září k jejich ultimátu a jménem své vlády nám předložil dotaz:
a) Zdali ústupky, které jsme učinili ve své nótě z 21. září, jsou
poslední?
b) Zdali bychom vyvodili z toho důsledky, kdyby Hitler žádal
více, a zdali pro ten případ máme zajištěno, že by přece jen Francie
nám pomohla. Sovětský svaz musí míti přesnou informaci, aby se
dle toho mohl připravit.

vyslanec Fierlinger a jak to Fierlingerovi řekl po rozmluvě se Stalinem Davies –,
že Sovětský svaz velmi litoval, že nemohl v roce 1938 více pomoci Československu.
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Ministr Krofta dal pak týž den Alexandrovskému naši odpověď:

a) Dalších ústupků neučiníme, anglo‑francouzský plán je konečná naše koncese. Budeme žádat jeho doslovné a přesné plnění.
b) Co Francie učiní pro případ, že by Hitler se s tím nespokojil,
dnes říci ještě nemůžeme. Očekáváme, že by pak došlo ke společné
válce. Sdělíme sovětské vládě vše, jakmile nám to další události
umožní. –

Když jsme pak téhož dne rozhodli mobilizovat československou
armádu, sdělili jsme vše sovětskému vyslanectví zároveň s výrazem
našeho přesvědčení, že to znamená válku. Neměli jsme vůbec obav
o jeho postup, byli jsme jisti, že závazky a sliby splní a své vojenské
přípravy sám pro eventualitu války vykoná. Dle zpráv, které jsme
pak dostali z Moskvy, tomu také tak bylo.
Pozdější události, nové jednání Chamberlainovo od 26. září, a zejména pak konference mnichovská, která byla namířena nejen proti
nám, ale v důsledcích ještě více proti Sovětskému svazu a jeho
vlivu v evropské politice vůbec, další pomoc nám a účast Sovětského svazu v zářijové krizi vyloučily. Mnichov sám pak způsobil
svými důsledky onen vážný obrat v sovětské politice, která přestala
už věřit vůbec v západní demokracie a jejich ochotu německé nacistické expanzi se postavit v cestu. Tím jen Mnichov uspíšil a zajistil
vypuknutí nové Hitlerovy války.

1.5.7 Definitivně opuštěni – Mnichov

Přes všecky další události v Německu ve dnech od 22. do 26. září,
zejména přes nezdar jednání v Godesbergu a přes fakt, že my všichni
v Praze počítali od 23. září večer, že válka je už skutečností, a všecko
na ni proto připravovali – nevzdal se ministerský předseda Chamber– 375 –

lain svého úsilí za každou cenu dojít k nějakému výsledku svého
appeasementu. Hledal nové cesty a připravoval nové propozice.
Z korespondence, která byla vedena mezi Chamberlainem a Hitlerem v Godesbergu, je patrno, že Chamberlainovi šlo především
o to, jak veřejnosti předložit konečnou formu tzv. řešení krize; zdá
se, že byl ochoten přijmout i Hitlerovo tvrzení, že jeho godesberské
memorandum bylo jen uskutečňování toho, „co československá
vláda už přijala“, jen když najde možnost to Praze vnutit a zarazí
válečný konflikt.
Ve snaze docíliti dohody s Německem děj se co děj, a zabrániti tak
útoku vojenskému na Československo, pokračoval tudíž Chamberlain i po svém návratu z Godesbergu ve své linii dále. Hned dne
25. září odpoledne učinil přes československé vyslanectví v Londýně dotaz na vládu pražskou, zdali by vláda československá – po
neúspěchu jednání v Godesbergu a vzhledem k hrozbám Hitlerovým, že německá armáda vtrhne do Československa, nebudou‑li
věci vyřízeny do 1. října 1938 – přijala účast na mezinárodní
konferenci, jež by se otázkami těmi zabývala, a zdali by chtěla takto
přispěti k zachránění míru.
Vyslanec Jan Masaryk spojil se hned telefonicky se mnou v Praze
a po zprávě, kterou mi o svém jednání v této věci učinil, obdržel
hned odpověď kladnou, a tak dne [25.] 26. září 1938 předal britské
vládě naši písemnou odpověď. Ale myšlenka konference, kterou
ostatně Praha chápala zcela jinak nežli Chamberlain, jak se z dalšího jednání ukázalo, sotvaže vznikla a sotvaže Československo ji
přijalo, byla už opuštěna.
Mezitím byla předána Chamberlainovi v neděli večer dne 25. září
vyslancem Masarykem naše odpověď, odmítající kategoricky godesberské memorandum. Bylo to ve chvíli, kdy přijeli do Londýna
zástupci vlády francouzské Daladier a Bonnet k novým poradám,
vzhledem ke kritickému stavu jednání s Hitlerem v Godesbergu.
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Dle sdělení Chamberlainova britskému parlamentu dne
28. [29.] září, oznámili tehdy francouzští ministři britskému premié
rovi, vyslechnuvše jeho zprávu o jednání v Godesbergu, že kdyby za
těchto okolností po tak velikých koncesích ze strany Československa
Hitler na svých nových požadavcích setrval a kvůli nim Československo napadl, Francie by své závazky k Československu splnila.
Současně však bylo smluveno, že Chamberlain má poslati znovu
do Berlína s novým dopisem sira Horace Wilsona187 a přiměti
Hitlera k ustoupení od godesberského memoranda. Dostal zároveň
instrukce sděliti mu, že kdyby se to nestalo a „Československo bylo
napadeno, Francie by své povinnosti k Československu dle sdělení
Daladiera a Bonneta splnila, a kdyby následkem toho francouzské
vojenské síly byly strženy do nepřátelské akce proti Německu, brit
ská vláda by se cítila povinna jim přispět na pomoc“.
Ve svém dopise Chamberlain krátce opakuje námitky československé vlády proti německému obsazení československého území
bez ohledu na návrhy franko‑britské, Československem přijaté.
Správně předává podstatnou námitku československou, že věcně
ultimátum godesberské přesahuje „anglo‑francouzský plán“ a že
uskutečněním nových požadavků německých by „Československo
bylo zbaveno všech záruk své národní existence“. Navrhuje proto,
aby okamžitě němečtí a českoslovenští delegáti se sešli a prodiskutovali způsob převzetí dotčeného území bez konfliktu válečného.
Britští delegáti by se diskuse té mohli účastnit. Celý dopis od počátku až do konce je však jen insistováním na tom, že přání Hitlerova je možno plně uskutečnit cestou pokojnou a že užití vojenské
moci není potřebné. Naléhá proto velmi usilovně, aby nový jeho
návrh Hitler přijal. Fakt, že věcné požadavky Hitlerovy přesahují
„anglo‑francouzský plán“, nerozvádí, předává jej jako stanovisko
československé.
187

Sir Horac John Wilson (1882–1972), vedoucí úředník britské vlády. Pozn. red.
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K charakteristice Chamberlainova postupu v jednání dlužno
zdůraznit, že současně s těmito jeho novými kroky bylo vydáno
v Londýně týž den, tj. 26. září večer, toto úřední sdělení:
„Včera večer bylo z úředních míst sděleno, že minulého týdne
pan Chamberlain se pokoušel spolu s říšským kancléřem nalézti
cestu, jak vyřešiti pokojně československou otázku. Je stále ještě
možno učiniti tak vyjednáváním.
Německý nárok na odstup sudetských oblastí byl již uznán
vládou francouzskou, britskou a československou. Ale jestliže přes
veškeré úsilí, vynakládané britským ministerským předsedou,
Německo učiní útok na Československo, okamžitým důsledkem
toho bude, že Francie bude vázána jít Československu na pomoc
a Velká Británie a Rusko jistě budou stát při Francii.
Ještě není příliš pozdě, aby tato velká tragédie byla zastavena
a aby národy všech států naléhaly na řešení svobodným vyjednáváním.“188
Nacistický diktátor na dopis předaný sirem Horacem Wilsonem
odpověděl dne 27. září novým ultimátem:
Nechápe prý, jak československá vláda se odvažuje tvrdit, že
jeho požadavky přesahují anglo‑francouzský plán, když plebiscit
v krajích dotčených sám prý rozhodne a ostatní sporné věci mají
být dohodnuty v německo‑československé komisi. Na fakt, že mapa,
kterou současně v Godesbergu se svými požadavky předložil,
sama už byla svým delimitováním tzv. německého území hrůzným
překročením a zkomolením anglo‑francouzského plánu zabírajícího celé veliké kraje ryze české, nebere tato Hitlerova odpověď
188 Je známo, že vydání tohoto komuniké s Moskvou smluveno nebylo a že
v Paříži vyvolalo v kruzích appeaserů nejdříve zděšení, a pak na projevy radosti
těch, kteří v tom viděli nový a dobrý obrat společné politiky franko‑britské, byla
jeho autentičnost Bonnetem prostě dementována. Později byl tomu dáván výklad v Paříži v tom smyslu, že Chamberlain prostě Hitlera blufoval, vykonávaje
tím naň nátlak, aby britské návrhy přijal.
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žádného zřetele. Stejně nebere zřetele na to, že anglo‑francouzský
plán přímo vyloučil vůbec jakýkoliv plebiscit, kdežto Hitler opět
vyžaduje urážlivým, nestoudným způsobem plebiscit v rozsáhlých, ryze českých územích. Tvrdí, že jím vyžadované okamžité
obsazení zmíněných území je jen bezpečnostní opatření proti českým ukrutnostem. Dokládá, že pražská vláda nemá žádného práva
pochybovat o tom, že by vojenská opatření německá překročila
smluvenou mez; Hitler je ochoten dát pro to své záruky, a nelze
tudíž ani v nejmenší míře klásti otázku, že by snad neodvislost
Československa mohla být dotčena. (!)
Vzhledem k tomu, že Hitlerův požadavek a přiložená mapa
předávaly do rukou německého vojska území s více než 800 000
Čechů z jednoho dne na druhý a že československá vláda vyslovila své námitky a obavy o jejich osud, Hitler ve svém dopise říká,
že obavami těmi je překvapen, neboť je prý jisto, že osud těchto
Čechů v ničem nebude podoben osudu sudetských Němců v Československu. V závěru svého listu dává pak Hitler ministerskému
předsedovi Chamberlainovi nové ultimátum: Má přivésti pražskou
vládu k rozumu, neboť tato svým jednáním dělá vše, aby zmobilizovala všechny možné síly ve Francii a v Anglii k vyvolání světové
konflagrace. Jinak mlčky nechává platiti to, čím dříve hrozil: vtrhne
do Československa a válka začne, nebudou‑li jeho podmínky Československem do udané lhůty přijaty.
Nedovedu si vysvětlit, jak mohl Chamberlain vidět v tomto dopise nějaké skutečné a věcné koncese a ústupky od godesberského
memoranda, jak to sám naznačoval ve své řeči v britském parlamentu dne 28. září. Hitler v dopise svém na svém dosavadním hledisku
setrval a godesberského memoranda neodvolal, jen některým jeho
částem dával zdánlivě mírnější výklad, doplnění nebo vysvětlení. To
vedlo Chamberlaina k tomu, aby poslal ve středu ráno dne 28. září
Hitlerovi nové a své poslední sdělení tohoto znění:
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„Po přečtení Vašeho dopisu jsem přesvědčen, že vše podstatné
můžete dostat bez války a bez odkladu.
Jsem ochoten sám ihned přijet do Berlína a jednat o provedení
převodu s Vámi i se zástupci československé vlády spolu se zástupci
Francie a Itálie, přejete‑li si.
Jsem přesvědčen, že do týdne můžeme dosáhnout dohody. Nechť
jakkoli nedůvěřujete záměrům pražské vlády, nemůžete pochybovat, že vlády britská a francouzská mají moc, aby se postaraly
o správné, plné a okamžité splnění slibů. Jak víte, prohlásil jsem
veřejně, že jsme připraveni se zavázat, že budou také splněny.
Nemohu věřit, že kvůli několikadennímu odkladu v řešení tohoto
dlouhotrvajícího problému chcete vzít na sebe zodpovědnost za rozpoutání světové války, která by mohla znamenat konec civilizace.“
Současně poslal Chamberlain osobní vzkaz italskému diktátorovi
Mussolinimu, v němž mu sděluje obsah své výzvy Hitlerovi a žádá ho,
aby přijal účast na této konferenci a sám se zasadil v Berlíně o to, aby
Hitler návrh na svolání této konference přijal. Mussolini pak odpověděl, že intervenci v Berlíně učinil a že docílil aspoň to, aby Německo
v následujících 24 hodinách vojenskou akci proti Československu
nepodniklo. Mezitím se může najít možnost smírného řešení konfliktu. Budiž zde podotknuto, že v téže asi době obrátil se také prezident
Roosevelt (z podnětu vlády britské?) na Mussoliniho se žádostí, aby
zakročil v Berlíně a působil na Hitlera, aby k vojenské akci proti nám
nepřistupoval a snažil se spor vyřešit konferencí a smírně.
Mezitím, co byla ve dnech 25., 26. a 27. září v běhu tato jednání
a vyměňovány tyto listy a vzkazy, připravovaly se v Londýně současně nové propozice, které měly uspokojit godesberské ultimátum
německého kancléře. Především dne 27. září v 17.30 hod. dostavil
se do mé kanceláře britský vyslanec se zvláštním poselstvím
ministerského předsedy Chamberlaina, dle něhož Chamberlain,
dle své dřívější a osvědčené taktiky, pokládá za svou povinnost
upozorniti mě na nebezpečí, že následující den (28. září), v den
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sv. Václava, ve 2.00 hod. odpoledne německé válečné síly překročí
hranice, jestli do té doby vláda československá nepřijme ně
mecké podmínky.
Položil jsem si hned otázku, co tento vzkaz znamená. Je to nová
skutečnost, nebo stará hrozba a nátlak vzhledem k novým Chamberlainovým jednáním s Německem? Neužívá Chamberlain těchto
metod soustavně? Neužívá jich vědomě nyní proti nám? Nežádal
snad dne 23. září, když se mu nedařilo jednání s Hitlerem o zbavení
republiky našeho území, naší mobilizace proti Německu a nevydal
nyní opět komuniké, že Anglie, Francie a Rusko půjdou proti
Hitlerovi, zcela bezohledně jen za svými taktickými cíli? Neužívá
krátce těchto soustavných hrozeb jednou proti nám, jednou proti
Německu, jen aby došel cíle své politiky a svého appeasementu?
A opravdu: Krátce po tomto sdělení prezidentu republiky ohlásil
se britský vyslanec u ministra věcí zahraničních dr. Krofty a předložil mu nový návrh z Londýna, který mezitím prý došel a jenž
obsahoval podrobný výklad o tom, jak by se měly německé kraje
z Československa převésti do moci německé „v duchu berchtesgadenských dohod“. Současně sdělil britský vyslanec ministru věcí
zahraničních, že tytéž propozice byly poslány do Berlína a velvyslanci Hendersonovi uloženo, aby je ukázal kancléři Hitlerovi
s prohlášením, že vláda francouzská dala k nim zásadní souhlas,
a že jestliže Hitler říká, že nevěří dr. Benešovi, má míti důvěru ve
vládu britskou, která by provedení docílené dohody garantovala.
Dodal konečně, že vláda britská se domnívá, že musí učiniti
nejzazší pokus o zachování míru, že tyto nové britské propozice
jsou v souhlase s tím, co vláda československá prý přijala, a že
ministerský předseda Chamberlain vzkazuje, že jen tak je možno
vyhnouti se válce. Žádal zároveň, aby vláda československá dala
co nejdříve odpověď na tyto nové britské propozice.
Bylo to v tomto okamžiku, kdy došlo k poslední události v celé
zářijové krizi, která nám vzala poslední naděje k příznivějšímu vy– 381 –

řízení jejímu v náš prospěch. Od večera v pondělí dne 26. září a během celého dne následujícího docházely mi postupně telegramy od
všech amerických republik, vyzývající mne k dohodě s Německem,
k zabránění stůj co stůj válce mezi námi dvěma, a tím válce rozšířené na ostatní Evropu.
První došel telegram Rooseveltův, který byl v tom smyslu velmi
rozhodný. Ale co bylo hlavní a co mi ukázalo, že je vůbec už vyloučeno přes dobrou snahu Rooseveltovu počítat za dané situace na
spravedlivé vyřešení našeho sporu s Německem, byl fakt, že kladl
Německo i nás zcela naroveň, obracel se stejně na mne jako na
Hitlera s výzvou k dohodě a k vyřízení sporu bez války a nebral
v úvahu, jak konflikt vznikl, proč vznikl, oč v něm šlo, a že se jedná
o hrozby válkou a násilím proti nám; nedával také návrh na nové
zkoumání a řešení podstaty věci atd. atd.
Telegram Rooseveltův byl sice diplomaticky pochopitelný a protokolárně a formálně správný; neutrální Spojené státy chtěly v něm
býti k oběma sporným stranám stejně objektivní, od obou žádaly
mír a jednání o dohodu mírovými cestami, „hledící k pokojnému,
poctivému a konstruktivnímu řešení těchto otázek“. Ale nezkoumaly podstatu konfliktu, a nechaly tudíž stranou fakt, že dohoda za
dané situace a za navržených podmínek by mohla znamenati
jen připravení cesty ke zničení Československa, cesty, které
Hitler při první příležitosti k svým cílům použije.
Fakt, že Roosevelt poslal obdobný telegram nejen mně a Hitlerovi, nýbrž i Chamberlainovi a Daladierovi, dal pak oběma
ministerským předsedům příležitost, aby vyslovili s telegramem
prezidenta Spojených států svůj plný souhlas a pokládali jeho telegram za podporu své politiky v celé krizi. Nebylo tomu tak, ale
největší část politické veřejnosti Evropy, a zejména také ve Francii
a v Anglii, to tak v této chvíli chápala.
Odpověď Hitlerova prezidentu Spojených států byla nacistická:
podvodná, lživá, štvavá proti Československu a arogantní ke Spo– 382 –

jeným státům. V podstatě v ní vykládal Hitler o Československu
tytéž lži, které přednášel ve svých veřejných řečech z 12. a 26. září,
trvaje na svých výhrůžkách. To vedlo Roosevelta k tomu, že Hitlerovi znovu odpověděl, tentokrát se snahou zdůraznit zodpovědnost
Německa, dojde‑li k válečnému konfliktu. Navrhl také konání mezinárodní konference na neutrální půdě a za účasti všech interesovaných států. Návrh jeho přijat nebyl.189
Je faktem, že Roosevelt a Spojené státy, posílajíce nám v Evropě svou výzvu k mírové dohodě, chtěli tím jen zabránit válce
a vlastní vyřešení celého konfliktu v jeho věcné podstatě nechávali
výlučně zodpovědnosti velmocí evropských, jako je faktem, že
pak jeho vyřešení v Mnichově pokládali k nám za krajně nespravedlivé a nikdy ho nepřijali ani neuznali. Na tom nemění nic ani ta
skutečnost, že tři nejdůležitější velvyslanci Spojených států, John
Kennedy v Londýně, Bullitt190 v Paříži a Hugh Wilson v Berlíně,
v podstatě stáli za politikou evropského appeasementu, měli naň
značný – a myslím neblahý – vliv a válka sama právem je z diplomatické služby americké vyloučila. Zákrok Ameriky prostě znamenal,
že je nutno zabránit evropské válce; nebral v té chvíli v úvahu fakt,
že stane‑li se to, zaplatí za to těžce Československo. Svou pomocí
ve válce, kterou nám pak Spojené státy umožnily rekonstituovat
mezinárodně republiku, tyto věci byly plně odčiněny.
Během dne 27. a 28. září došly mně pak obdobné telegramy
všech 21 republik Střední a Jižní Ameriky, které byly stejného ducha
a připojovaly se k zákroku Spojených států. Zdá se, že tato mírová
akce celého Nového světa byla záměrně organizována. Byla to pro
mne poslední těžká rána v zářijovém konfliktu. Byla dobře

189 Daladier se později dovolával tohoto návrhu předstíraje, že konference
v Mnichově byla splněním tohoto přání Rooseveltova.
190 William Christian Bullitt Jr. (1891–1967), americký diplomat, novinář
a prozaik. Pozn. red.
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myšlena, nebyla namířena proti nám; nevylučuji, že mnozí z těch,
kdo se v té chvíli na nás a na Německo obraceli, soudili, neznajíce
podstatu konfliktu, že nám prokazují službu proti Německu. Nebylo
tomu tak. Byla to v této chvíli rozhodující pomoc politice a taktice
Chamberlainově a snahám Bonnetovým a Daladierovým.
Budiž spravedlivě konstatováno, že všechny tyto státy po
Mnichově zcela jasně viděly, že se na nás spáchala veliká křivda,
a politiku appeasementu Francie a Anglie téměř bezvýhradně
odsoudily.
Budiž důrazně konstatováno, že nový britský návrh zvaný
Time‑table a předložený nám dne 27. září – a zase provázený
hrozbou války a zničením Československa – se opět značně
odchyloval od tzv. anglo‑francouzského plánu, i když se snažil
více se mu přiblížit nežli godesberské memorandum. Snažil se
vyhovět danému slibu, formulovanému po berchtesgadenských
a londýnských jednáních, o předběžné dohodě o nových hranicích a nepřijímal hned německý diktát, který jednostranně novou
hranici určoval; žádal zřízení delimitační mezinárodní komise, jíž
měla předcházet dohoda zvláštní komise německo‑britsko‑československé o zásadách, dle nichž by komise ta hranici novou měla
určit; v téže tříčlenné komisi se měla učiniti dohoda o tom, kde by
se měla zlepšit dle slibu anglo‑francouzského z 19. září hranice
československá z důvodů hospodářských a zeměpisných, a uvážit,
zdali by někde měl býti proveden plebiscit. Konečně tento nový návrh britský znovu připomněl závazek přesně stanovit a předběžně
dohodnout bezpečnostní garancie pro nové Československo k zajištění další jeho existence.
Duševně téměř uštván a fyzicky krajně vyčerpán dal jsem se do
studia nových britských návrhů. Projednav je s vládou, připravil
jsem po nové velmi vzrušené noci pro vládu britskou naši odpověď, loajální, přesnou a podrobnou, trvající na všem tom, čemu
jsme se dosud – třeba pod nátlakem a pod ustavičnou hrozbou
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několika ultimát – podrobili, ale žádající, aby bylo vyplněno
také všecko to, co bylo až dosud ze strany velmocí slibováno
Československu.
Ministerský předseda Chamberlain měl mezitím večer dne
27. září svou známou řeč do britského rádia, v níž mezi jiným prohlásil, „jak je to hrozné, fantastické, neuvěřitelné, mají‑li Britové připravovat zákopy a zkoušet plynové masky v Anglii pro spor v daleké
zemi a mezi lidem, o němž my nevíme nic… A i kdybychom měli sebevětší sympatie,“ pokračoval britský premiér, „s malým národem,
proti němuž stojí veliký a mocný soused, nemůžeme jednat za
všech okolností tak, abychom přivedli celou britskou říši do války
prostě jen kvůli němu.“191 Hned ráno dne 28. září dodalo mi britské
vyslanectví přesné znění této řeči, aby vláda československá znala
oficiálně stanovisko britské, dříve nežli na novou Chamberlainovu
propozici – Time‑table – odpoví, a aby neměla žádné pochybnosti
o pravém stanovisku britské vlády…
Ve své odpovědi předané ráno dne 28. září britskému vyslanci vláda československá znovu opakuje všecky zásady své teze
hájené od počátku a dodržované s neúchylnou důsledností až do
konce:
Na nejdůraznější nátlak vlády britské a francouzské, pod hrozbou
úplné izolace pro případ německé invaze a prohlášení Československa za zodpovědné za válku podřídila se vláda československá
anglo‑francouzskému plánu; dnes pod tlakem nových dalších
ultimát žádá aspoň o jeho plné a loajální uskutečnění. Vláda
československá znovu zdůrazňuje, že godesberské memorandum
191 „How horrible, fantastic, incredible it is that we should be digging trenches
and trying on gasmasks here because of a quarrel in a far‑away country between
people of whom we know nothin…
However much we may sympathize with a small nation confronted by a big and
powerful neighbour, we cannot in all circumstances undertake to involve the
whole British Empire in war simply on her account.“
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překročuje v naprosto podstatných bodech věcně i formálně plán
anglo‑francouzský, a proto je zavrhla. Sám ministerský předseda
Chamberlain uznal dne 27. září ve svém projevu, že nové ultimátum Hitlerovo přijato býti nemohlo. Naproti tomu pak prohlašuje
Mr. Chamberlain, že jeho nový návrh v podstatě souhlasí s původními návrhy britsko‑francouzskými.
Československá odpověď přijímá z nového návrhu Chamberlai
nova všecko to, co opravdu s původním plánem anglo‑francouzským souhlasí. Zdůrazňuje však, v čem se liší od něho, a žádá,
aby se šlo k návrhu tomu zpět. Zejména odmítá okamžité předání kteréhokoliv území, i když nově přijímá stanovení data, do
kterého se předání území má provést, ačkoliv v původním plánu
anglo‑francouzském žádné datum stanoveno nebylo. Datum ta
kové mělo býti stanoveno společnou dohodou po uskutečnění
určité řady předpokladů, vytčených u plánu anglo‑francouz
ského.
Československá odpověď žádá zejména bezpodmínečné vy
řízení otázky garancií bezpečnosti pro nové Československo
dříve, nežli opustí své hraniční pevnosti (události pozdější
ukázaly, jak požadavek ten byl oprávněný!), tak jak to vyplývalo
ze slibů daných v původním plánu anglo‑francouzském. Žádá
dále bezpodmínečně předběžné stanovení principů, na základě
jichž bude delimitační komise novou hranici určovat, a připomíná
nutnost ohledů hospodářských pro Československo při vytyčení
této hranice, jak sám nový britský návrh na to upozorňuje. Odmítá
plebiscit v duchu původního plánu anglo‑francouzského a žádá pro
rozřešení celého sporu buď arbitráž prezidenta Franklina D. Roose
velta, anebo svolání mezinárodní konference ve smyslu dopisu Jana
Masaryka lordu Halifaxovi ze dne 26. září 1938.
Mezitím však došlo odpoledne dne 28. září za krajního mezinárodního napětí a pod dojmem, že každou chvíli vypukne válka,
k známému zasedání britské sněmovny, v němž dává Chamberlain
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zprávu o posledních událostech ve sporu mezi námi a Německem,
jakož i o posledním jednání s Hitlerem. Během schůze došlo k známé dramatické scéně: Chamberlain byl náhle přerušen ve svém výkladu a předána mu zpráva, že bylo docíleno dohody o schůzce čtyř
ministerských předsedů Velké Británie, Francie, Itálie a Německa
v Mnichově. Britský parlament to pochopil jako zachránění
evropského míru a propukl ve velké ovace pro Chamberlaina
a vládu. Že to znamenalo životní pohromu pro Československo
a později evropskou katastrofu – o tom v té chvíli ve vládních lavicích zatím nikdo – kromě Churchilla a Ameryho192 – neuvažoval.
***

Ve chvíli, kdy se roznesla po Praze a po republice zpráva, že se předsedové vlád čtyř velmocí scházejí v Mnichově, vyvrcholilo napětí v kruzích naší armády. Náčelník hlavního štábu a jmenovaný hlavní velitel
zmobilizované armády generál Krejčí přijel z Moravy zpět do Prahy,
dohodl se se třemi zemskými veliteli, generálem Vojcechovským, generálem Lužou a generálem Prchalou, a společně s generálem Syrovým,
generálním inspektorem čs. armády, nyní ministerským předsedou,
hlásili se u mne na Hradě. K audienci je přivedl generál Bláha193.
Reprezentanti československé armády, stojíce tu přede mnou
v krásném sále hradním, jenž býval Masarykovou knihovnou, jeden
po druhém se pohnutě, někdy rozčileně ujali slova. Dokazovali mi
jednomyslně a v různých formách toto:
„Ať velmoci usnesou a dohodnou cokoli, mobilizovaná a na
hranicích a v pevnostech rozložená armáda by nesnesla, abychom

192 Leo Amery (1873–1955), britský státník, novinář a lingvista, přítel
W. Churchilla. Pozn. red.
193 Silvestr Bláha (1887–1946), divizní generál, odbojář, přednosta Vojenské
kanceláře prezidenta republiky. Pozn. red.
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nyní nátlaku jejich povolili a učinili nějaké územní koncese Hitlerovi. Musíme do války, ať důsledky jsou jakékoliv. Západní velmoci budou ostatně přinuceny nás následovati. Národ je naprosto
jednotný, armáda je pevná a chce do toho jíti. A i kdybychom zůstali
sami, nesmíme povolit; armáda má svou povinnost bránit území
republiky, chce jít a půjde do boje.“
Byl to rozhovor velmi pohnutý. Viděl jsem slzy v očích některých
generálů a slyšel jsem z jejich úst slova prosby, výstrahy i hrozby.
Nepřešli nikde dovolenou mez ve svém postoji generálů k vrchnímu
veliteli; ale byly to prosby i výstrahy důrazné. Dojaly mne a znovu
mnou otřásly. Zaváhal jsem. Nakonec po nové úvaze jsem jim rozhodně a pevně odpověděl takto:
„Je dobře, že jste přišli, a je správné, že jste mluvili tak, jak má
mluvit československý voják. To, co žádáte, je vaší povinností žá
dat a dělat, je to ke cti československému vojsku. Máte pravdu,
lid náš chce to, co žádáte i vy, a je krásné, že v této těžké chvíli národ
a armáda takto cítí a jsou tak plně zajedno.
Ale já jsem v jiné situaci nežli vy. Já nejsem jen vrchním velitelem
armády, jsem také prezidentem a politickým exponentem národa
jako celku. Já nemohu brát v úvahu jen to, co cítí lid a armáda. Já
musím vidět celou naši situaci vnitřní i mezinárodní, všecky
složky toho, oč nyní jde, a všechny důsledky, které by naše
eventuální kroky měly za následek. Především se mýlíte, že by
se Anglie a Francie k nám připojily, půjdeme‑li do války sami. Dle
mých zpráv a dle toho, co sám vidím ve Francii a v Anglii, dnes obě
tyto země do války kvůli českým Němcům nepůjdou a vůči nám
budou postupovat jako vůči viníkům války, půjdeme‑li do ní sami.
Řekly mi to opětovně ústně i písemně, úředně a ultimativně už dne
21. září, a vše, co od té doby podnikly, toto jejich rozhodnutí jen
zesílilo. Nedělám si o tom žádných iluzí. Je faktem, že nás ve věci
našich smíšených krajů definitivně opustily už před zářijovou
krizí a že Francie své smlouvy nyní už nesplní. Vidíte přece,
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že i Polsko nám nyní poslalo své ultimátum. Bylo by ode mne
lehkomyslné, kdybych chtěl vésti národ na jatka v této chvíli
v izolované válce.
Ale pamatujte na to, co vám nyní říkám: Ano, je to hrozné, čeho
se na nás obě tyto země dopustily. To, co nyní přichází, je však jen
začátek velké evropské tragédie. Válka – veliká válka evropská –
přijde, dojde k velkým rozvratům a revolucím. Nechtějí nyní bojovat
společně s námi a za lepších okolností; budou musit bojovat
těžce a za nás, až my bojovat nebudeme moci. Dostanou všichni
těžkou odplatu. Já sám musím postupovat tak, abych zachránil
stát aspoň do nejbližší války. Připravujte se na ni, budeme v ní hrát
ještě svou roli.“
Generálové ode mne odcházeli nespokojení, zatrpklí a v zoufalé
náladě. A já sám jsem si položil znovu otázku:
Rozhodl jsem v celé té hrozné krizi správně? Události, které
přijdou – neodsoudí mne? Tyto otázky se mi pak pravidelně vracely při každé další veliké události celé evropské a světové krize.
A čím více se krize rozvíjela a události v druhé světové válce jedna
za druhou přicházely – útok na Polsko i jeho pád, útok na Belgii,
Holandsko a Francii, s jejím hrozným rozvratem, a jejich pád, útok
na Jugoslávii a Řecko a jejich pád – tím více jsem viděl, že jsem
v mnichovských dnech rozhodoval správně.
Z hlediska československého a evropského, z hlediska lidského –
čestně a správně…
***

Československo, o němž se mělo v Mnichově jednat, pozváno na
konferenci nebylo, ačkoli jsem o to výslovně žádal. Bylo mu sděleno, že jeho delegát může býti v Mnichově přítomen, a že bude‑li
ho zapotřebí, bude zavolán. Byl zavolán až tehdy, když mu bylo
oficiálně předáno jednostranné rozhodnutí čtyř velmocí. Byl
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to jen další doklad toho, jak s námi čtyři evropské velmoci ne
uvěřitelně nakládaly a jak jsme se jejich rozhodnutími nikdy
nemohli a nesměli cítit vázáni.
Po oficiálním sdělení vládě československé v noci ze dne 28. září
na 29. září, že se bude konati v Mnichově schůze, v níž má býti
docíleno s Hitlerem dohody o celém sporu a o zabránění válečného konfliktu, bylo učiněno pražské vládě britským vyslanectvím
v Praze odpoledne dne 29. září ještě toto dodatečné sdělení, jež bylo
zároveň odpovědí Chamberlainovou na poslední československou
odpověď o Chamberlainově propozici – (Time‑table):
Pro Prahu tato odpověď znamenala, že ministerský předseda
Chamberlain odjíždí do Mnichova buď už po jednostranně docílené
dohodě s Hitlerem o Time‑table, nebo s myšlenkou, že Time‑table
v Mnichově (bez ohledu na to, že to je v podstatě godesberské ultimátum) bude přijat. Bylo to bezohledné odmítnutí naší odpovědi
a prohlášení, že ministerský předseda Chamberlain v Mnichově se
nebude cítit vázán ničím, zejména ne naším trváním na tom, aby
anglo‑francouzský plán byl přesně plněn. Chce zachránit mír a dle
toho bude postupovat, ať to stojí Československo cokoli.
To se v Mnichově také stalo. Tzv. plán anglo‑francouzský ze
dne 19. září, jenž byl tehdy za těžkých okolností ve formě ul
timáta československé vládě vnucen a jemuž jedině se vláda
československá pod tímto neodolatelným tlakem podřídila,
v podstatě už neexistoval a konference v Mnichově se jím
neřídila. Sama se ve svých oficiálních dokumentech plánu toho
ani nedotkla a v ničem nedovolávala. V jediné věci, které se Hitler
v Mnichově velmi vzpíral, se západní velmoci plánu toho držely:
v otázce mezinárodní komise pro stanovení nových hranic. Hitler ji
v Mnichově dle svého godesberského ultimáta odmítl. Daladier na
to pohrozil odchodem z konference a Alexis Léger s pomocí Mussoliniho obhájil princip komise. A tak byla pro nás zachráněna. Co
se z ní však v Berlíně proti nám stalo, byl, opakuji to důrazně,
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prostě skandál. I sám Nevile Henderson – jistě svědek nepodezřelý – ve své knize Faillure of a Mission, to potvrzuje. Nakonec se
z ní stala stěna, za níž nám bylo znovu nadiktováno godesberské
memorandum za účasti Francie a Velké Británie.
Konference mnichovská konala se během dne 29. září 1938.
Delegace československá, která měla vyčkat, až bude na konferenci povolána, přiletěla do Mnichova týž den v 16 hodin 20 minut.
V 19 hodin měl delegát československé delegace krátký rozhovor
s jedním expertem britské delegace, který mu sdělil, že delegát
československý bude snad pozván k rozmluvě v první přestávce
jednání. Kol 22. hodiny byl československý delegát dr. Mastný
pozván do pokoje k siru Horaci Wilsonovi, který z rozkazu ministerského předsedy Chamberlaina sdělil československé delegaci
hlavní zásady projednané už dohody mnichovské a odevzdal mu
mapu s vyznačením krajů, které budou postupně až do 10. října
obsazovány. Na upozornění, jakou pohromu celý ten plán znamená
pro Československo, a na dotazy o vysvětlení, co některé formulace
této dohody znamenají, sir Horace Wilson odpověděl, že nemůže
k tomu, co je v plánu obsaženo, nic připojit.
V 1 hodinu 30 minut ráno dne 30. září byla konečně československá delegace pozvána do konferenční místnosti, kde byl přítomen
N. Chamberlain, E. Daladier, sir Horace Wilson a Alexis Léger. Ministerský předseda Chamberlain po krátkém sdělení, že byla docílena
v jednání čtyř velmocí dohoda, dal její text přečísti. Na dotazy o jednotlivých článcích dohody zdůraznil N. Chamberlain a Alexis Léger, že „tato
dohoda je jen aplikací anglo‑francouzského plánu“ námi přijatého.
Nebyla to pravda, ale nyní – vzhledem k nám – se obě velmoci
svého původního plánu dovolaly.
Na dotaz sekretáře československé delegace adresovaný Daladierovi, zdali a kdy čekají vyjádření nebo odpověď československé
vlády, bylo odpověděno, že žádné naší odpovědi nečekají, že
to považují za přijaté a že československá vláda musí do dneška
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17 hodin odpoledne, tj. dne 30. září, vyslati svého plnomocníka na
schůzi mezinárodní komise v Berlíně. Den nato musí být v Berlíně
československý důstojník k projednávání evakuace prvního pásma,
jež bude hned obsazováno.
Po těchto sděleních, jež znamenala, že čtyři velmoci pronesly nad
Československem suverénní rozsudek, aniž by mu daly možnost říci
jediné slovo proti rozsudku a o rozsudku, opustila mlčky československá delegace konferenční místnost mnichovskou.
Dříve nežli se mohla československá delegace z Mnichova vrátit do Prahy a předložit mnichovské rozhodnutí své vládě, žádal
o 5. hodině ráno dne 30. září chargé d’affaires německého vyslanectví v Praze československého ministra zahraničních věcí o audienci,
která mu byla v 6.15 hodin udělena. Předložil nótu své vlády o rozhodnutí mnichovském zároveň s textem všech mnichovských dohod. Téhož dne ve 13 hodin 15 minut dostavili se do zahraničního
ministerstva vyslanci britský a francouzský, aby se dotázali, zdali
vláda československá učinila nějaké rozhodnutí ve věci konference
mnichovské a jejích usnesení.
Ministr zahraničních věcí jim sdělil, že československá vláda ví,
že v takto vytvořené evropské a světové situaci se na odpor proti
mnichovským rozhodnutím, usneseným bez nás a proti nám čtyřmi
velmocemi evropskými, postaviti nemůže. A skončil rozhovor jen
touto větou: „Nechci kritizovat, ale pro nás je to katastrofa, již
jsme nezasloužili. Podrobujeme se a budeme se snažit zajistit
svému národu život pokojný. Nevím, budou‑li z rozhodnutí
tohoto, učiněného v Mnichově, mít prospěch vaše země, ale
jistě nejsme poslední, po nás budou postiženi jiní.“
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